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O que é a Amazon SageMaker?
Amazônia SageMaker O é um serviço totalmente gerenciado de machine learning. com SageMaker,
cientistas de dados e desenvolvedores podem criar e treinar modelos de Machine Learning com rapidez
e facilidade e, depois, implantá-los diretamente em um ambiente hospedado pronto para produção. O
serviço oferece uma instância de notebook de autoria Jupyter integrado para facilitar o acesso a fontes de
dados para fins de exploração e análise, sem necessidade de gerenciar servidores. Além disso, oferece
algoritmos comuns de Machine Learning que são otimizados para execução eficiente com volumes
de dados extremamente altos em um ambiente distribuído. Com suporte nativo para bring-your-ownalgorithms e estruturas próprios do SageMaker O oferece opções flexíveis de treinamento distribuído
que se ajustam a fluxos de trabalho específicos. Para implantar um modelo em um ambiente seguro e
escalável, inicie-o com alguns cliques SageMaker O estúdio SageMaker Console do. O treinamento e a
hospedagem são cobrados por minutos de uso, sem taxas mínimas nem compromissos antecipados.
Este guia inclui informações e tutoriais sobre SageMaker recursos. Para obter informações adicionais,
consulteAmazônia SageMaker recursos para desenvolvedores.
Tópicos
• Amazônia SageMaker Recursos (p. 1)
• Amazônia SageMaker Definição de preços (p. 3)
• Você é um usuário da Amazon pela primeira vez? SageMaker? (p. 4)

Amazônia SageMaker Recursos
Amazônia SageMaker O inclui os seguintes recursos:
SageMaker Estúdio (p. 122)
Um ambiente integrado de machine learning em que você pode criar, treinar, implantar e analisar seus
modelos, tudo no mesmo aplicativo.
SageMaker tela (p. 221)
Um serviço auto de ML que oferece às pessoas sem experiência em codificação a capacidade de criar
modelos e fazer previsões com eles.
SageMaker Ground Truth Plus (p. 693)
Um recurso de rotulagem de dados pronto para uso para criar conjuntos de dados de treinamento
de alta qualidade sem precisar criar aplicativos de etiquetagem e gerenciar a força de trabalho de
etiquetagem por conta própria.
SageMaker Studio (p. 94)
Um serviço gratuito que dá aos clientes acesso aAWSrecursos computacionais em um ambiente
baseado em código aberto JupyterLab.
SageMaker Compilador de treinamento (p. 2620)
Treine modelos de aprendizado profundo com mais rapidez em instâncias de GPU escaláveis
gerenciadas por SageMaker.
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SageMaker Notebook (p. 1007)
Descubra, conecte-se, crie, encerre e gerencie facilmente clusters do Amazon EMR em configurações
de conta única e de várias contas diretamente do SageMaker O estúdio.
SageMaker Endpoints sem servidor (p. 2954)
Uma opção de endpoint sem servidor para hospedar seu modelo de ML. Dimensiona automaticamente
a capacidade para atender ao tráfego do seu endpoint. Elimina a necessidade de selecionar tipos de
instância ou gerenciar políticas de escalabilidade em um endpoint.
SageMaker Recomendador de inferência (p. 2768)
Receba recomendações sobre tipos e configurações de instâncias de inferência (por exemplo,
contagem de instâncias, parâmetros de contêiner e otimizações de modelos) para usar seus modelos
de ML e cargas de trabalho.
SageMaker Registry (p. 3015)
Controle de versões, rastreamento de artefatos e linhagens, fluxo de trabalho de aprovação e suporte
entre contas para implantação de seus modelos de aprendizado de máquina.
SageMaker Projetos (p. 3319)
Criar end-to-end Soluções de ML com CI/CD usando SageMaker Projetos.
SageMaker Pipelines de construção (p. 3243)
Crie e gerencie canais de aprendizado de máquina integrados diretamente com SageMaker trabalhos.
SageMaker Acompanhamento de linhagem (p. 3347)
Acompanhe a linhagem dos fluxos de trabalho de aprendizado de máquina.
SageMaker Data Wrangler (p. 838)
Importe, analise, prepare e destaque os dados no SageMaker O estúdio. Você pode integrar o Data
Wrangler aos seus fluxos de trabalho de aprendizado de máquina para simplificar e agilizar o préprocessamento de dados e a engenharia de recursos usando pouca ou nenhuma codificação. Você
também pode adicionar seus próprios scripts e transformações em Python para personalizar seu fluxo
de trabalho de preparação de dados.
SageMaker Loja de recursos (p. 1061)
Um armazenamento centralizado de recursos e metadados associados para que os recursos possam
ser facilmente descobertos e reutilizados. Você pode criar dois tipos de lojas, uma loja online ou
offline. A Loja Online pode ser usada para casos de uso de inferência em tempo real de baixa latência
e a Loja Offline pode ser usada para treinamento e inferência em lote.
SageMaker JumpStart (p. 48)
Saiba mais sobre o SageMaker recursos e capacidades por meio de soluções selecionadas de um
clique, exemplos de notebooks e modelos pré-treinados que você pode implantar. Você também pode
ajustar os modelos e implantá-los.
SageMaker Esclarecer (p. 7)
Melhore seus modelos de aprendizado de máquina detectando possíveis vieses e ajude a explicar as
previsões que os modelos fazem.
SageMaker Edge (p. 3047)
Otimize modelos personalizados para dispositivos de ponta, crie e gerencie frotas e execute modelos
com um tempo de execução eficiente.
SageMaker Ground Truth (p. 369)
Conjuntos de dados de treinamento de alta qualidade usando operadores com machine learning para
criar conjuntos de dados rotulados.
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Amazon Augmented AI (p. 3428)
Crie os fluxos de trabalho necessários para a revisão humana das previsões de ML. O Amazon A2I
leva a análise humana a todos os desenvolvedores, eliminando o trabalho pesado indiferenciado
associado à criação de sistemas de avaliação humana ou ao gerenciamento de um grande número de
revisores humanos.
SageMaker Cadernos de estúdio (p. 135)
A próxima geração de SageMaker cadernos que incluemAWS IAM Identity Center (successor to AWS
Single Sign-On)Integração (IAM Identity Center), tempos de inicialização rápidos e compartilhamento
com um único clique.
SageMaker Experimentos (p. 2259)
Gerenciamento e rastreamento de experiências. É possível usar os dados rastreados para reconstruir
um experimento, para aprofundar-se de maneira incremental em experimentos conduzidos por
colegas e rastrear a linhagem do modelo para verificações de auditoria e conformidade.
SageMaker Depurador (p. 2287)
Inspecione parâmetros de treinamento e dados durante todo o processo de treinamento. Detecte e
alerte automaticamente os usuários com relação a erros que costumam ocorrer, como valores de
parâmetro que ficam muito grandes ou pequenos.
SageMaker Piloto automático (p. 328)
Os usuários sem conhecimento de machine learning podem criar rapidamente modelos de
classificação e de regressão.
SageMaker Modelo de monitor (p. 2872)
Monitore e analise modelos em produção (endpoints) para detectar desvio de dados e variações na
qualidade do modelo.
SageMaker Neo (p. 3098)
Treine modelos de machine learning uma vez e execute em qualquer lugar na nuvem e na borda.
SageMaker Elastic Inference (p. 3168)
Acelere a taxa de transferência e diminua a latência ao obter inferências em tempo real.
Aprendizagem por reforço (p. 2252)
Maximize o prêmio a longo prazo que um agente recebe como resultado de suas ações.
Reprocessamento (p. 1046)
Analise e pré-processe dados, aborde a engenharia de recursos e avalie modelos.
Transformação em lote (p. 2987)
Execute o pré-processamento de conjuntos de dados, execute inferência quando você não precisa de
um endpoint persistente e associe registros de entrada com inferências para auxiliar na interpretação
dos resultados.

Amazônia SageMaker Definição de preços
Tal como acontece com outrosAWSprodutos da, não há contratos nem compromissos mínimos
para uso da Amazon SageMaker. Para obter mais informações sobre o custo de uso SageMaker,
consulteSageMaker Definição de preços.
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Você é um usuário da Amazon pela primeira vez?
SageMaker?
Se você estiver usando o pela primeira vez SageMaker, recomendamos fazer o seguinte:
1. LeiaComo SageMaker Funcion (p. 4)— Esta seção fornece uma visão geral do SageMaker, explica
os principais conceitos e descreve os principais componentes envolvidos na criação de soluções de IA
com SageMaker. Recomendamos que você leia esse tópico na ordem apresentada.
2. Configurar a Amazon SageMaker Pré-requisitos (p. 35)— Esta seção explica como configurar
oAWSConta da.
3. Amazônia SageMaker O piloto automático simplifica a experiência de aprendizado de máquina
automatizando as tarefas de aprendizado de máquina. Se você é novo em SageMaker, ele fornece
o caminho de aprendizado mais fácil. Ele também serve como uma excelente ferramenta de
aprendizado de ML que fornece visibilidade do código com cadernos gerados para cada uma das
tarefas automatizadas de ML. Para obter uma introdução às suas capacidades, consulte Automatize o
desenvolvimento de modelos com a Amazon SageMaker Piloto automático (p. 328). Para começar a
criar, treinar e implantar modelos de aprendizado de máquina, o Autopilot oferece:
• Exemplos: Explore a modelagem com a Amazon SageMaker Piloto automático (p. 329)
• Vídeos: Use o piloto automático para automatizar e explorar o processo de aprendizado de
máquina (p. 330)
• Tutoriais: Conceitos básicos da Amazon SageMaker Piloto automático (p. 331)
4. Conceitos básicos da Amazon SageMaker (p. 35)— Esta seção mostra como treinar seu primeiro
modelo usando SageMaker Studio, ou o SageMaker Console do SageMaker API. Você usa algoritmos
de treinamento fornecidos pelo SageMaker.
5. Explore outros tópicos: dependendo de suas necessidades, faça o seguinte:
• Envie código Python para treinar com estruturas de aprendizado profundo— Em SageMaker, você
pode usar seus próprios scripts de treinamento para treinar modelos. Para obter mais informações,
consulte Use estruturas Machine Learning, Python e R com a Amazon SageMaker (p. 13).
• Usar o SageMaker diretamente do Apache Spark— Para obter informações, consulteUsar o Apache
Spark com o Amazon SageMaker (p. 15).
• Usar o SageMaker para treinar e implantar seus próprios algoritmos personalizados— Package
seus algoritmos personalizados com o Docker para que você possa treiná-los e/ou implantálos no SageMaker. Para saber como SageMaker interage com contêineres Docker e para o
SageMaker requisitos para imagens do Docker, consulteUso de contêineres do Docker com
SageMaker (p. 3190).
6. Visualizar oReferência de API— Esta seção descreve SageMaker Operações de API.

Como SageMaker Funcion
SageMaker é um serviço totalmente gerenciado que permite integrar de forma rápida e fácil modelos
baseados em aprendizado de máquina em seus aplicativos. Esta seção fornece uma visão geral do
Machine Learning e explica como SageMaker funciona. Se você estiver usando o pela primeira vez
SageMaker, recomendamos que você leia as seções a seguir nesta ordem:
1. Machine Learning com a Amazon SageMaker (p. 5)
2. Explorar, analisar e processar dados (p. 6)
3. Treine um modelo com a Amazon SageMaker (p. 9)
4. Implante um modelo na Amazon SageMaker (p. 11)
5. Use estruturas Machine Learning, Python e R com a Amazon SageMaker (p. 13)
4
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6. Conceitos básicos da Amazon SageMaker (p. 35)

Machine Learning com a Amazon SageMaker
Esta seção descreve um fluxo de trabalho típico de aprendizado de máquina e resume como você realiza
essas tarefas com a Amazon SageMaker.
Em machine learning, você "ensina" um computador a fazer previsões, ou inferências. Primeiramente, você
usa um algoritmo e dados de exemplo para treinar um modelo. Depois, integra o modelo ao seu aplicativo
para gerar inferências em tempo real e em grande escala. Em um ambiente de produção, um modelo
normalmente aprende com milhões de itens de dados de exemplo e produz inferências em centenas, em
menos de 20 milissegundos.
O diagrama a seguir ilustra o fluxo de trabalho típico para a criação de um modelo de machine learning:

Como o diagrama ilustra, você normalmente realiza as seguintes atividades:
1. Gere dados de exemplo—Para treinar um modelo, você precisa de exemplos de dados. O tipo de dados
necessário depende do problema de negócios que o modelo deve resolver (as inferências que o modelo
deve gerar). Por exemplo, digamos que você deseja criar um modelo para prever um número tendo
em conta uma imagem de entrada de um dígito manuscrito. Para treinar esse modelo, são necessárias
imagens de exemplo de números manuscritos.
Os cientistas de dados geralmente gastam muito tempo explorando e pré-processando dados de
exemplo, ou "queixando-se sobre eles", antes de usá-los para treinamento de modelo. Para préprocessar dados, você normalmente faz o seguinte:
a. Buscar os dados— Você pode ter exemplos de repositórios de dados internos ou usar conjuntos de
dados que estão disponíveis publicamente. Normalmente, você extrai os conjuntos de dados em um
único repositório.
b. Limpar os dados— Para melhorar o treinamento do modelo, inspecione os dados e limpe-os
conforme necessário. Por exemplo, se os dados tiverem um atributo country name com os valores
United States e US, convém editar os dados para serem consistentes.
c. Prepare ou transforme os dados—Para melhorar o desempenho, você pode realizar transformações
adicionais de dados. Por exemplo, optar por combinar atributos. Se seu modelo previr as condições
que exigem o degelo uma aeronave, em vez de usar atributos de temperatura e umidade
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separadamente, você pode combinar esses atributos em um novo atributo para obter um modelo
melhor.
Em SageMaker, você pré-processa dados de exemplo em um notebook Jupyter na sua instância
de notebook. Use seu bloco de anotações para buscar o conjunto de dados, bem como para
explorar e prepará-lo para o treinamento do modelo. Para obter mais informações, consulteExplorar,
analisar e processar dados (p. 6) Para obter mais informações sobre como preparar dados
noAWSMarketplace, consultepreparação de dados.
2. Treine um modelo—O treinamento do modelo inclui o treinamento e a avaliação do modelo, da seguinte
forma:
• Treinando o modelo— Para treinar um modelo, você precisa de um algoritmo ou de um modelo
básico pré-treinado. O algoritmo escolhido depende de uma série de fatores. Para uma rápida,
out-of-the-box solução, você poderá usar um dos algoritmos que SageMaker fornece. Para obter
uma lista de algoritmos fornecidos pelo SageMaker e considerações relacionadas, consulteUsar
a Amazon SageMaker Algoritmos integrados ou modelos pré-treinados (p. 1121). Para uma
solução de treinamento baseada em UI que fornece algoritmos e modelos, consulteSageMaker
JumpStart (p. 48).

Também são necessários os recursos computacionais para treinamento. Dependendo do tamanho do
seu conjunto de dados de treinamento e da rapidez com que você precisa dos resultados, é possível
usar recursos que variam de uma única instância pequena de uso geral a um cluster distribuído
de instâncias de GPU. Para obter mais informações, consulteTreine um modelo com a Amazon
SageMaker (p. 9)
• Avaliação do modelo—Depois de treinar seu modelo, você o avalia para determinar se a precisão das
inferências é aceitável. Em SageMaker, você usa oAWS SDK for Python (Boto)ou a biblioteca Python
de alto nível que SageMaker fornece o envio de solicitações ao modelo para inferências.
Você usa um notebook Jupyter em seu SageMaker instância de notebook para treinar e avaliar seu
modelo.
3. Implantar o modelo— Tradicionalmente, você reprojeta um modelo antes de integrá-lo ao seu
aplicativo e implantá-lo. com SageMaker serviços de hospedagem, você pode implantar seu modelo
de forma independente, desacoplando-o do código do seu aplicativo. Para obter mais informações,
consulteImplemente modelos para inferência (p. 2767)

A machine learning é um ciclo contínuo. Depois de implantar um modelo, monitore as inferências, colete os
aspectos "reais" e avalie o modelo para identificar desvio. Em seguida, aumente a precisão das inferências
atualizando os dados de treinamento para incluir os aspectos reais recém-coletados. Isso é feito por meio
do retreinamento do modelo com o novo conjunto de dados. À medida que mais e mais dados de exemplo
tornarem-se disponíveis, continue retreinando o modelo para aumentar a precisão.

Explorar, analisar e processar dados
Antes de usar um conjunto de dados para treinar um modelo, os cientistas de dados normalmente
exploram, analisam e pré-processam o conjunto.
Amazônia SageMaker O processamento permite executar tarefas para pré-processar e pós-processar
dados, realizar engenharia de recursos e avaliar modelos em SageMaker facilmente e em grande escala.
Quando combinado com outras tarefas críticas de aprendizado de máquina fornecidas pelo SageMaker,
como treinamento e hospedagem, o Processing oferece os benefícios de um ambiente de aprendizado
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de máquina totalmente gerenciado, incluindo todo o suporte de segurança e conformidade incorporado
SageMaker. Com o Processing, você tem a flexibilidade de usar os contêineres de processamento de
dados integrados ou de trazer seus próprios contêineres e enviar trabalhos personalizados para serem
executados na infraestrutura gerenciada. Depois de enviar uma vaga, SageMaker inicia as instâncias de
computação, processa e analisa os dados de entrada e libera os recursos após a conclusão. Para obter
mais informações, consulteProcessamento de dados (p. 1046)
• Para obter informações sobre como executar seus próprios scripts de processamento de dados,
consulteProcessamento de dados com scikit-learn (p. 1048).
• Para obter informações sobre como criar seu próprio contêiner de processamento para executar scripts,
consulte Criar um contêiner de processamento (cenário avançado) (p. 1056).
• Para obter informações sobre como realizar a análise exploratória de dados (EDA) com uma interface
visual sem código, consultePrepare dados de ML com a Amazon SageMaker Logs de dados (p. 838).

O que é equidade e explicabilidade do modelo para
previsões Machine Learning?
O Amazon SageMaker Clarify ajuda a melhorar os modelos de machine learning (ML) ao detectar
possíveis viés e ajudar a explicar as previsões feitas pelos modelos. Ele ajuda você a identificar vários
tipos de viés nos dados de pré-treinamento e no pós-treinamento que podem surgir durante o treinamento
do modelo ou quando o modelo está em produção. O SageMaker Clarify ajuda a explicar como esses
modelos fazem previsões usando uma abordagem de atribuição de recursos. Ele também monitora os
modelos de inferências feitas na produção para oscilação de preconceito ou atribuição de recursos. A
funcionalidade de equidade e explicabilidade fornecida pelo SageMaker Clarify fornece componentes
que ajudamAWSos clientes criam modelos de aprendizado de máquina menos tendenciosos e mais
compreensíveis. Também fornece ferramentas para ajudar você a gerar relatórios de governança de
modelos que podem ser usados para informar equipes de risco e conformidade e reguladores externos.
Modelos de aprendizado de máquina e sistemas orientados a dados estão sendo cada vez mais usados
para ajudar a tomar decisões em todos os domínios, como serviços financeiros, saúde, educação e
recursos humanos. Os aplicativos de aprendizado de máquina oferecem benefícios como maior precisão,
aumento da produtividade e economia de custos para ajudar a atender aos requisitos normativos, melhorar
as decisões de negócios e fornecer melhores insights sobre os procedimentos de ciência de dados.
• Regulatório— Em muitas situações, é importante entender por que um modelo de ML fez uma previsão
específica e também se a previsão que fez foi impactada por algum viés, seja durante o treinamento ou
na inferência. Recentemente, os formuladores de políticas, os reguladores e os defensores aumentaram
a conscientização sobre os desafios éticos e políticos colocados pelo ML e sistemas orientados por
dados. Em particular, eles expressaram preocupações sobre o impacto potencialmente discriminatório
de tais sistemas (por exemplo, codificação inadvertida de viés em decisões automatizadas).
• Business— A adoção de sistemas de IA em domínios regulamentados requer confiança, que pode ser
construída fornecendo explicações confiáveis sobre o comportamento de modelos treinados e como os
modelos implantados fazem previsões. A explicabilidade do modelo pode ser particularmente importante
para determinados setores com requisitos de confiabilidade, segurança e conformidade, como serviços
financeiros, recursos humanos, cuidados de saúde e transporte automatizado. Para dar um exemplo
financeiro comum, os aplicativos de empréstimo que incorporam o uso de modelos de ML podem
precisar fornecer explicações sobre como esses modelos fizeram determinadas previsões para equipes
internas de agentes de empréstimo, representantes de atendimento ao cliente e meteorologistas, além
de usuários/clientes finais.
• Ciência de dados— Cientistas de dados e engenheiros de ML precisam de ferramentas para gerar os
insights necessários para depurar e melhorar modelos de ML através de uma melhor engenharia de
recursos, para determinar se um modelo está fazendo inferências com base em recursos ruidosos ou
irrelevantes e para entender as limitações de seus modelos e modos de falha modelos podem encontrar.
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Para um blog que mostra como arquitetar e criar um caso de uso completo de aprendizado de máquina
envolvendo alegações de automóveis fraudulentas que integram o SageMaker Clarify em um pipeline
do SageMaker, consulte oProjete e construa todo o ciclo de vida de aprendizado de máquina comAWS:
Um Amazon SageMaker de ponta a pontademonstração. Este blog discute como avaliar o viés pré e
pós-treinamento, como mitigar o viés e como os recursos de dados afetam a previsão. Há links para o
código relevante para cada tarefa no ciclo de vida do ML, incluindo a criação de um fluxo de trabalho
automatizado que integra a funcionalidade de equidade e explicabilidade do SageMaker Clarify em um
pipeline SageMaker.

Práticas recomendadas para avaliar a equidade e a
explicabilidade no ciclo de vida do ML
Equidade como processo— As noções de viés e justiça são altamente dependentes da aplicação. Além
disso, a escolha dos atributos para os quais o viés deve ser medido, bem como a escolha das métricas
de viés, pode precisar ser orientada por considerações sociais, legais e outras não técnicas. Construir
consenso e alcançar a colaboração entre as principais partes interessadas (como equipes de produtos,
políticas, jurídicas, engenharia e AI/ML, bem como usuários finais e comunidades) é um pré-requisito para
a adoção bem-sucedida de abordagens de ML conscientes da justiça na prática.
Equidade e explicabilidade por design no ciclo de vida do ML— Você deve considerar a equidade e a
explicabilidade durante cada estágio do ciclo de vida do ML: formação de problemas, construção de
conjuntos de dados, seleção de algoritmos, processo de treinamento do modelo, processo de teste,
implantação e monitoramento/feedback. É importante ter as ferramentas certas para fazer essa análise.
Para incentivar o envolvimento com essas considerações, aqui estão alguns exemplos de perguntas que
recomendamos que você faça durante cada uma dessas etapas.

Blocos de anotações de amostra
O Amazon SageMaker Clarify fornece os seguintes blocos de anotações de exemplo:
• Detecção de viés e explicabilidade com o Amazon SageMaker Clarify— Use o SageMaker Clarify
para criar um trabalho de processamento para o viés de detecção e explicar previsões de modelo com
atribuições de recursos.
• Monitoramento de desvios de viés e atribuição de recursos drift Amazon SageMaker Clarify— Use o
Amazon SageMaker Model Monitor para monitorar o desvio de viés e a deriva de atribuição de recursos
ao longo do tempo.
• Equidade e explicabilidade com o SageMaker Clarify (traga seu próprio contêiner)— Este bloco de notas
de amostra apresenta os principais termos e conceitos necessários para entender o SageMaker Clarify
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e orienta você por um fluxo de trabalho completo de ciência de dados demonstrando como criar seu
próprio modelo e contêiner que podem funcionar perfeitamente com seus trabalhos do Clarify, usar o
modelo e o SageMaker Clarify para medir o viés , explique a importância dos vários recursos de entrada
na decisão do modelo e, em seguida, acesse os relatórios por meio do SageMaker Studio se você tiver
uma instância configurada.
• Equidade e explicabilidade com o SageMaker Clarify - Spark Distributed Processing— Este bloco
de notas de amostra orienta você pelos principais termos e conceitos necessários para entender o
SageMaker Clarify, mede o viés de pré-treinamento de um conjunto de dados e o viés pós-treinamento
de um modelo, explica a importância dos vários recursos de entrada na decisão do modelo e acessa os
relatórios por meio do SageMaker Studio se você tem uma instância configurada.
• Mitigar o viés, treinar outro modelo imparcial e colocar no registro do modelo— Este notebook descreve
como detectar viés usando o SageMaker Clarify, mitigá-lo comTécnica de sobreamostragem de minorias
sintéticas (SMOTE), treine outro modelo e, em seguida, coloque-o no Model Registry junto com toda
a linhagem dos artefatos criados ao longo do caminho: metadados de dados, código e modelo. Este
notebook faz parte de uma série que mostra como integrar o SageMaker Clarify a um Pipeline do
SageMaker descrito naProjete e construa todo o ciclo de vida de aprendizado de máquina comAWSBlog.
Esses notebooks foram verificados para serem executados somente no Amazon SageMaker Studio. Se
você precisar de instruções sobre como abrir um bloco de anotações no Amazon SageMaker Studio,
consulteCrie ou abra uma Amazon SageMaker Caderno Studio (p. 139). Se você for solicitado a escolher
um kernel, escolhaPython 3 (Ciência de Dados).

Guia para a documentação do SageMaker Clarify
O viés pode ocorrer e ser medido nos dados em cada estágio do ciclo de vida do aprendizado de
máquina: antes de treinar um modelo e após o treinamento do modelo. O SageMaker Clarify pode
fornecer explicações de atribuição de recursos sobre previsões de modelos para modelos treinados e para
modelos implantados na produção, onde os modelos podem ser monitorados quanto a qualquer desvio
de suas atribuições explicativas de linha de base. O Clarify calcula as linhas de base quando necessário.
A documentação do SageMaker Clarify é incorporada em toda a documentação maior do SageMaker
definida nos estágios de ML relevantes da seguinte forma:
• Para obter mais informações sobre a detecção de viés nos dados de pré-processamento antes de serem
usados para treinar um modelo, consulteDetecte o viés de dados de (p. 820).
• Para obter mais informações sobre a detecção de dados pós-treinamento e viés de modelo,
consulteDetecte dados de pós-treinamento e viés de modelo com a Amazon SageMaker
Esclarecer (p. 2679).
• Para obter mais informações sobre a abordagem de atribuição de recursos independentes de modelo
para explicar as previsões do modelo após o treinamento, consulteAmazônia SageMaker Esclarecer a
explicabilidade do modelo (p. 2703).
• Para obter mais informações sobre o monitoramento de viés nas inferências do modelo de produção
devido à deriva de dados para longe da linha de base usada para treinar o modelo, consulteMonitore o
desvio de polarização para modelos em produção (p. 2886).
• Para obter mais informações sobre o monitoramento da deriva das contribuições dos recursos para
longe da linha de base que foi estabelecida durante o treinamento do modelo, verMonitore o desvio de
atribuição de recursos para modelos em produção (p. 2895).

Treine um modelo com a Amazon SageMaker
O diagrama a seguir mostra como você treina e implanta um modelo com a Amazon SageMaker:
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A área rotulada SageMaker destaca os dois componentes do SageMaker: treinamento e implantação de
modelos.
Para treinar um modelo em SageMaker, você cria um trabalho de treinamento. O trabalho de treinamento
inclui as seguintes informações:
• O URL do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) em que você armazenou os dados
de treinamento.
• Os recursos computacionais que você deseja SageMaker para usar no treinamento de modelos. Os
recursos de computação são instâncias de computação de ML gerenciadas pelo SageMaker.
• O URL do bucket do S3 no qual o resultado do trabalho deve ser armazenado.
• O caminho do Amazon Elastic Container Registry onde o código de treinamento é armazenado. Para
obter mais informações, consulteCaminhos de registro do Docker e código de exemplo (p. 1131)
Você tem as seguintes opções para um algoritmo de treinamento:
• Use um algoritmo fornecido pelo SageMaker—SageMakerfornece dezenas de algoritmos de treinamento
integrados e centenas de modelos pré-treinados. Se um deles atender às suas necessidades, é
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ótimo out-of-the-box solução para treinamento rápido de modelos. Para obter uma lista de algoritmos
fornecidos pelo SageMaker, consulteUsar a Amazon SageMaker Algoritmos integrados ou modelos prétreinados (p. 1121). Para experimentar um exercício que usa um algoritmo fornecido pelo SageMaker,
consulte Conceitos básicos da Amazon SageMaker (p. 35). Você também pode usarSageMaker
JumpStart (p. 48)para usar algoritmos e modelos por meio da interface do usuário do Studio.
• Usar o SageMaker Depurador— para inspecionar parâmetros e dados de treinamento durante todo o
processo de treinamento ao trabalhar com o TensorFlow, PyTorche estruturas de aprendizado Apache
MXNet ou o algoritmo XGBoost. O Debugger detecta e alerta automaticamente os usuários com relação
a erros comuns, como valores de parâmetro que ficam muito grandes ou pequenos. Para obter mais
informações sobre como usar o Debugger, consulte Depuração e perfil de trabalhos de treinamento
usando a Amazon SageMaker Depurador (p. 2287). Os notebooks de amostra do Debugger estão
disponíveis emAmazônia SageMaker Exemplos do Debugger.
• Use o Apache Spark com SageMaker—SageMakerfornece uma biblioteca que você pode usar no
Apache Spark para treinar modelos com SageMaker. Usando a biblioteca fornecida pelo SageMaker é
semelhante ao uso do Apache Spark MLLib. Para obter mais informações, consulteUsar o Apache Spark
com o Amazon SageMaker (p. 15)
• Envie código personalizado para treinar com estruturas de aprendizado profundo—Você pode
enviar um código Python personalizado que usa TensorFlow, PyTorch, ou Apache MXNet para
treinamento de modelos. Para obter mais informações, consulte Usar o TensorFlow com a Amazon
SageMaker (p. 31), Usar o PyTorch com a Amazon SageMaker (p. 27) e Usar o Apache MXNet
com o Amazon SageMaker (p. 14).
• Use seus próprios algoritmos personalizados—Junte seu código como uma imagem do Docker e
especifique o caminho do registro da imagem em um SageMaker CreateTrainingJobChamada de
API. Para obter mais informações, consulteUso de contêineres do Docker com SageMaker (p. 3190)
• Use um algoritmo do qual você assinaAWS Marketplace— Para obter mais informações,
consulteEncontrar e assinar algoritmos e pacotes de modelos no AWS Marketplace (p. 3536).
Depois de criar o trabalho de treinamento, SageMaker lança as instâncias de computação de ML e usa o
código de treinamento e o conjunto de dados de treinamento para treinar o modelo. Ele salva os artefatos
de modelo resultantes e outros resultados no bucket do S3 especificado para essa finalidade.
Você pode criar um trabalho de treinamento com o SageMaker console ou a API. Para obter informações
sobre a criação de um trabalho de treinamento com a API, consulte a API CreateTrainingJob.
Quando você cria um trabalho de treinamento com a API, SageMaker replica todo o conjunto de dados
em instâncias de computação de ML por padrão. Para fazer SageMaker replicar um subconjunto dos
dados em cada instância de computação de ML, você deve definir oS3DataDistributionTypecampo
aoShardedByS3Key. Você pode definir esse campo usando o SDK de baixo nível. Para obter mais
informações, consulte S3DataDistributionType em S3DataSource.

Important
Para evitar que seu contêiner de algoritmo contenda por memória, reservamos memória para
nossos SageMaker processos críticos do sistema em suas instâncias de computação de ML e,
portanto, você não pode esperar ver toda a memória do seu tipo de instância.

Implante um modelo na Amazon SageMaker
Depois de treinar seu modelo de aprendizado de máquina, você pode implantá-lo usando a Amazon
SageMaker para obter previsões de uma das seguintes formas, dependendo do seu caso de uso:
• Para endpoints persistentes em tempo real que fazem uma previsão por vez, use SageMakerserviços de
hospedagem em tempo real do Consulte Inferência em tempo real (p. 2792).
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• Cargas de trabalho que têm períodos de inatividade entre surtos de tráfego e podem tolerar arranques a
frio usam a inferência sem servidor. Consulte Elas. (p. 2954).
• Solicitações com grandes tamanhos de carga útil de até 1 GB, longos tempos de processamento e
requisitos de latência quase em tempo real, use a Amazon SageMaker Emissão assíncrona. Consulte
Inferência assíncrona (p. 2970).
• Para obter previsões para um conjunto de dados inteiro, use SageMaker transformação em lote.
Consulte Usar transformação em lote (p. 2987).
SageMaker também fornece recursos para gerenciar recursos e otimizar o desempenho da inferência ao
implantar modelos de aprendizado de máquina:
• Para gerenciar modelos em dispositivos periféricos para que você possa otimizar, proteger, monitorar
e manter modelos de aprendizado de máquina em frotas de dispositivos de ponta, como câmeras
inteligentes, robôs, computadores pessoais e dispositivos móveis, consulteImplemente modelos na
borda com o SageMaker Edge Manager (p. 3047).
• Para otimizar Gluon, Keras, MXNet, PyTorch, TensorFlow, TensorFlow-Modelos -Lite e ONNX para
inferência em máquinas Android, Linux e Windows baseados em processadores da Ambarella, ARM,
Intel, Nvidia, NXP, Qualcomm, Texas Instruments e Xilinx, consulteOtimize o desempenho do modelo
usando o Neo (p. 3098).
Para obter mais informações sobre todas as opções de implantação, consulteImplemente modelos para
inferência (p. 2767).

Validar um modelo de machine learning
Depois de treinar um modelo, avalie-o para determinar se seu desempenho e precisão permitem que você
alcance suas metas de negócios. Você pode gerar vários modelos usando métodos diferentes e avaliar
cada um deles. Por exemplo, é possível aplicar diferentes regras de negócios para cada modelo e, em
seguida, aplicar várias medidas para determinar a adequação de cada um. Você pode ponderar se o
modelo precisa ser mais sensível do que específico (ou vice-versa).
Para avaliar o modelo, use dados históricos (offline) ou dados ativos:
• Teste off-line—Use dados históricos, não ativos, para enviar solicitações ao modelo para inferências.
Implante seu modelo treinado em um endpoint alfa e use os dados históricos para enviar solicitações
de inferência a ele. Para enviar as solicitações, use um notebook Jupyter em sua Amazon
SageMakerinstância de notebook e oAWS SDK for Python (Boto)ou a biblioteca Python de alto nível
fornecida pelo SageMaker.
• Teste on-line com dados ao vivo—SageMakersuporta testes A/B para modelos em produção usando
variantes de produção. As variantes de produção são modelos que usam o mesmo código de inferência
e são implantados no mesmo SageMaker Endpoint. Configure as variantes de produção para que uma
pequena parte do tráfego ao vivo seja direcionada para o modelo a ser validado. Por exemplo, você
pode optar por enviar 10% do tráfego a uma variante do modelo para avaliação. Depois de satisfeito
com o desempenho do modelo, você pode rotear 100% do tráfego para o modelo atualizado. Para
obter um exemplo de testes de modelos em produção, consulte Atualize modelos em produção com
segurança (p. 2859).
Para obter mais informações, consulte artigos e livros sobre como avaliar modelos, por exemplo,
Evaluating Machine Learning Models.
As opções para avaliação de modelo offline incluem:
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• Validando usando um conjunto de retenções—Os profissionais de aprendizado de máquina geralmente
deixam de lado uma parte dos dados como um “conjunto de retenção”. Eles não usam esses dados para
treinamento de modelo.
Com essa abordagem, você avalia o quanto seu modelo fornece inferências sobre o conjunto de
holdouts. Em seguida, você avalia a eficácia com que o modelo generaliza o que aprendeu no
treinamento inicial, em vez de usar a memória do modelo. Essa abordagem para validação fornece uma
ideia da frequência com que o modelo é capaz de inferir a resposta correta.

De algum modo, essa abordagem é semelhante a dar aula para alunos do ensino fundamental.
Primeiramente, você fornece um conjunto de exemplos para que eles aprendam. Depois, testa a
capacidade deles de inferir a partir do que aprenderam. Com dever de casa e testes, você apresenta
problemas que não foram incluídos na aprendizagem inicial e determina se eles são capazes de inferir
com eficácia. Alunos com memórias perfeitas podem decorar os problemas, em vez de aprender as
regras.

Normalmente, o conjunto de dados de holdout representa de 20 a 30% dos dados de treinamento.
• validação de k-fold—Nessa abordagem de validação, você divide o conjunto de dados de exemplo
emkpartes. Trata cada uma dessas partes como um conjunto de holdouts definido para k execuções de
treinamento e usa as outras k-1 partes como o treinamento definido para a execução em questão. Para
produzir k modelos, você usa um processo semelhante e agrega os modelos para gerar o modelo final.
O valor k está geralmente no intervalo de 5 a 10.

Monitorar um modelo em produção
Depois de implantar um modelo em seu ambiente de produção, use a Amazon SageMaker monitor de
modelo para monitorar continuamente a qualidade de seus modelos de aprendizado de máquina em tempo
real. Amazônia SageMaker O monitor de modelo permite que você configure um sistema automatizado de
acionamento de alertas quando há desvios na qualidade do modelo, como desvio de dados e anomalias.
Amazônia CloudWatch O Logs coleta arquivos de log sobre o monitoramento do status do modelo e
notifica quando a qualidade do seu modelo atinge determinados limites predefinidos por você. CloudWatch
armazena os arquivos de log em um bucket do Amazon S3 especificado por você. A detecção precoce e
proativa de desvios de modelos por meio do monitor de modelos da AWS permite que você tome ações
imediatas para manter e aprimorar a qualidade do modelo implantado.
Para obter mais informações sobre SageMaker produtos de monitoramento de modelos, consulteMonitore
modelos para dados e modelos de qualidade, viés e explicabilidade (p. 2872).
Para começar sua jornada de aprendizado de máquina com SageMaker, cadastre-se em umaAWSConta
daConfigurar SageMaker.

Use estruturas Machine Learning, Python e R com
a Amazon SageMaker
Você pode usar Python e R nativamente na Amazon SageMaker núcleos de caderno. Também há kernels
que oferecem suporte a estruturas de trabalho específicas. Uma forma muito popular de começar a usar
o SageMaker é usar oAmazônia SageMaker SDK do Python. Ele fornece APIs e contêineres Python
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de código aberto que facilitam o treinamento e a implantação de modelos em SageMaker, bem como
exemplos para uso com várias estruturas diferentes de aprendizado de máquina e aprendizado profundo.
Para obter informações sobre como usar estruturas específicas ou como usar R em SageMaker, consulte
os tópicos a seguir.
SDKs de linguagens e guias do usuário:
• Amazônia SageMaker SDK do Python
• R (p. 28)
• Guia de referência de API do Amazon SageMaker (p. 3744)
Guias de estruturas de trabalho de machine learning e de aprendizagem profunda:
• Apache MXNet (p. 14)
• Apache Spark (p. 15)
• Chainer (p. 24)
• Abraçando o rosto (p. 24)
• PyTorch (p. 27)
• Scikit-learn (p. 30)
• SparkML Serving (p. 31)
• TensorFlow (p. 31)
• Servidor de inferência do Triton (p. 32)

Usar o Apache MXNet com o Amazon SageMaker
Você pode usar o SageMaker para treinar e implantar um modelo usando um código personalizado do
MXNet. OAmazon SageMaker Python SDKOs modelos e estimadores MXNet do e o contêiner MXNet de
código aberto do SageMaker facilitam a composição de um script MXNet e sua execução no SageMaker.

O que você deseja fazer?
Quero treinar um modelo do MXNet personalizado no SageMaker.
Para obter um bloco de anotações Jupyter de amostra, consulte oBlocos de anotações do MXNetno
repositório do GitHub Examples do Amazon SageMaker.
Para obter a documentação, consulte Treinar um modelo com o MXNet.
Tenho um modelo do MXNet treinado no SageMaker, e quero implantá-lo em um endpoint hospedado.
Para obter mais informações, consulteImplante modelos MXNet.
Tenho um modelo do MXNet treinado fora do SageMaker, e quero implantá-lo em um endpoint do
SageMaker
Para obter mais informações, consulteImplante endpoints de dados do modelo.
Quero ver a documentação da API doAmazon SageMaker Python SDKClasses do MXNet.
Para obter mais informações, consulteClasses do MXNet.
Quero localizar o repositório de contêiner do SageMaker MXNet.
Para obter mais informações, consulteRepositório GitHub do Container SageMaker MXNet.
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Quero localizar informações sobre as versões do MXNet com suporte peloAWSDeep Learning Containers
Para obter mais informações, consulteImagens de contêiner de aprendizado profundo disponíveis.
Para obter informações gerais sobre como escrever scripts de treinamento e modo de script MXNet
usando o modo de script MXNet com estimadores e modelos do SageMaker script, consulteUsando o
MXNet com o Python SDK do SageMaker.

Usar o Apache Spark com o Amazon SageMaker
Esta seção fornece informações para os desenvolvedores que desejam usar o Apache Spark para préprocessamento de dados e o Amazon SageMaker Para treinamento e hospedagem de modelo. Para obter
informações sobre as versões compatíveis do Apache Spark, consulte oObter o SageMaker SparkPágina
no SageMaker Spark do GitHub repositório do.
O SageMaker fornece uma biblioteca Apache Spark, em Python e Scala, que você pode usar para treinar
facilmente modelos no SageMaker usandoorg.apache.spark.sql.DataFramequadros de dados
em seus clusters do Spark. Após treinar o modelo, você também pode hospedá-lo usando o SageMaker
serviços de hospedagem.
O SageMaker Biblioteca Sparkcom.amazonaws.services.sagemaker.sparksdk, fornece as
seguintes classes, entre outras:
• SageMakerEstimator—estende oorg.apache.spark.ml.EstimatorInterface. Você pode usar
esse estimador para treinamento de modelo no SageMaker.
• KMeansSageMakerEstimator,PCASageMakerEstimator, eXGBoostSageMakerEstimator—
Estenda oSageMakerEstimatorClasse.
• SageMakerModel—estende oorg.apache.spark.ml.ModelClasse. É possível usar
essaSageMakerModelPara hospedar modelos e obter inferências no SageMaker.
com SageMaker Studio, é possível se conectar a um cluster do Amazon EMR facilmente. Para obter mais
informações, consultePreparar dados em escala com notebooks Studio.

Fazer download do SageMaker Biblioteca Spark
Você tem as seguintes opções para fazer download da biblioteca Spark fornecida pelo SageMaker:
• Use o download do código-fonte para ambos PySpark e bibliotecas Scala doSageMaker Spark GitHub
repositório do.
• Para a biblioteca Spark Python, você tem as seguintes opções adicionais:
• Use a instalação pip:
pip install sagemaker_pyspark

• Em uma instância de bloco de anotações, crie um novo bloco de anotações que use oSparkmagic
(PySpark)ou oSparkmagic (PySpark3)kernel e conecte-se a um cluster remoto do Amazon
EMR.

Note
O cluster do EMR deve ser configurado com uma função do IAM que tenha
oAmazonSageMakerFullAccessPolítica anexada. Para obter informações sobre a
configuração de funções para um cluster do EMR, consulteConfigurar funções do IAM para
permissões do Amazon EMR paraAWSServiçosnoGuia de gerenciamento do Amazon EMR.
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• É possível obter a biblioteca Scala no Maven. Para adicionar a biblioteca Spark ao seu projeto, adicione
a seguinte dependência ao arquivo pom.xml:
<dependency>
<groupId>com.amazonaws</groupId>
<artifactId>sagemaker-spark_2.11</artifactId>
<version>spark_2.2.0-1.0</version>
</dependency>

Integre seu aplicativo Apache Spark ao SageMaker
A seguir, um resumo geral das etapas para integrar seu aplicativo Apache Spark com o SageMaker.
1.

Continue o pré-processamento de dados usando a biblioteca Apache Spark que você já conhece. O
conjunto de dados permanece como um DataFrame no seu cluster do Spark. Carregue os dados
em um DataFrame e faça o pré-processamento deles para ter uma coluna features com um
org.apache.spark.ml.linalg.Vector de valor Doubles, bem como uma coluna label
opcional com valores do tipo Double.

2.

Use o estimador no SageMaker Biblioteca Spark para treinar seu modelo. Por exemplo, se você
escolher o algoritmo k-means fornecido pelo SageMaker Para treinamento de modelo, você chama
oKMeansSageMakerEstimator.fitMétodo do.
Forneça seu DataFrame como entrada. O estimador retorna um objeto SageMakerModel.

Note
SageMakerModel estende o org.apache.spark.ml.Model.
O método fit faz o seguinte:
a.

Converte a entradaDataFramepara o formato protobuf selecionando ofeatureselabelcolunas
da entradaDataFramee fazendo upload dos dados protobuf para um bucket do Amazon S3. O
formato protobuf é eficiente para treinamento de modelo no SageMaker.

b.

Inicia treinamento de modelo no SageMaker Enviando uma solicitação SageMaker
CreateTrainingJobsolicitação. Depois que o treinamento do modelo for concluído, SageMaker
Salva os artefatos do modelo em um bucket do S3.
O SageMaker assume a função do IAM que você especificou para o treinamento de modelo para
executar tarefas em seu nome. Por exemplo, para ler dados de treinamento de um bucket do S3 e
gravar artefatos de modelo em um bucket.

c.

Cria e retorna um objeto SageMakerModel. O construtor realiza as seguintes tarefas, que estão
relacionadas à implantação do modelo no SageMaker.
i.

Envia uma solicitaçãoCreateModelsolicitação para o SageMaker.

ii.

Envia uma solicitaçãoCreateEndpointConfigsolicitação para o SageMaker.

iii.

3.

Envia uma solicitaçãoCreateEndpointSolicitação ao SageMaker, que, por sua vez, inicia
os recursos especificados e hospeda o modelo neles.
Você pode obter inferências do seu modelo hospedado no SageMaker com
oSageMakerModel.transform.
Forneça uma entrada DataFrame com recursos como entrada. O método transform transforma-a
em um DataFrame que contém inferências. Internamente, otransformMétodo envia uma solicitação
aoInvokeEndpoint SageMaker API para obter inferências. O método transform anexa as
inferências à entrada DataFrame.
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Exemplo 1: Usar a Amazon SageMaker Para treinamento e
inferência com o Apache Spark
Tópicos
• Usar algoritmos personalizados para treinamento e hospedagem de modelo na Amazon SageMaker
com o Apache Spark (p. 21)
• Usar o SageMakerEstimator em um pipeline Spark (p. 22)
Amazônia SageMaker O fornece uma biblioteca Apache Spark (em Python e Scala) que você pode usar
para integrar seus aplicativos Apache Spark com o SageMaker. Por exemplo, é possível usar o Apache
Spark para pré-processamento de dados e SageMaker Para treinamento e hospedagem de modelo.
Para obter mais informações, consulte Usar o Apache Spark com o Amazon SageMaker (p. 15). Esta
seção fornece um código de exemplo que usa a biblioteca Scala Apache Spark fornecida pelo SageMaker
para treinar um modelo no SageMaker usandoDataFrames no seu cluster do Spark. O exemplo
também hospeda os artefatos de modelo resultantes usando SageMaker serviços de hospedagem.
Especificamente, o exemplo faz o seguinte:
• Usa o KMeansSageMakerEstimator para ajustar (ou treinar) um modelo nos dados

Porque o exemplo usa o algoritmo k-means fornecido pelo SageMaker Para treinar um modelo, use
oKMeansSageMakerEstimator. Treine o modelo usando imagens de números manuscritos de um
dígito (do conjunto de dados do MNIST). As imagens são fornecidas como uma entrada DataFrame.
Para sua comodidade, o SageMaker fornece esse conjunto de dados em um bucket do S3.

Em resposta, o estimador retorna um objeto SageMakerModel.

• Obtém inferências usando o SageMakerModel treinado

Para obter inferências de um modelo hospedado no SageMaker, chame
oSageMakerModel.transformMétodo do. Um DataFrame é passado como entrada. O método
transforma a entrada DataFrame em outro DataFrame que contém inferências obtidas do modelo.

Para uma determinada imagem de entrada de um número manuscrito de um dígito, a inferência
identifica um cluster ao qual a imagem pertence. Para obter mais informações, consulte Algoritmo kmeans (p. 2184).
Este é o código de exemplo:
import
import
import
import

org.apache.spark.sql.SparkSession
com.amazonaws.services.sagemaker.sparksdk.IAMRole
com.amazonaws.services.sagemaker.sparksdk.algorithms
com.amazonaws.services.sagemaker.sparksdk.algorithms.KMeansSageMakerEstimator

val spark = SparkSession.builder.getOrCreate
// load mnist data as a dataframe from libsvm
val region = "us-east-1"
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val trainingData = spark.read.format("libsvm")
.option("numFeatures", "784")
.load(s"s3://sagemaker-sample-data-$region/spark/mnist/train/")
val testData = spark.read.format("libsvm")
.option("numFeatures", "784")
.load(s"s3://sagemaker-sample-data-$region/spark/mnist/test/")
val roleArn = "arn:aws:iam::account-id:role/rolename"
val estimator = new KMeansSageMakerEstimator(
sagemakerRole = IAMRole(roleArn),
trainingInstanceType = "ml.p2.xlarge",
trainingInstanceCount = 1,
endpointInstanceType = "ml.c4.xlarge",
endpointInitialInstanceCount = 1)
.setK(10).setFeatureDim(784)
// train
val model = estimator.fit(trainingData)
val transformedData = model.transform(testData)
transformedData.show

O código faz o seguinte:
• Carrega o conjunto de dados do MNIST, de um bucket do S3 fornecido pelo SageMaker (awsaisparksdk-dataset) em um SparkDataFrame(mnistTrainingDataFrame):
// Get a Spark session.
val spark = SparkSession.builder.getOrCreate
// load mnist data as a dataframe from libsvm
val region = "us-east-1"
val trainingData = spark.read.format("libsvm")
.option("numFeatures", "784")
.load(s"s3://sagemaker-sample-data-$region/spark/mnist/train/")
val testData = spark.read.format("libsvm")
.option("numFeatures", "784")
.load(s"s3://sagemaker-sample-data-$region/spark/mnist/test/")
val roleArn = "arn:aws:iam::account-id:role/rolename"
trainingData.show()

O método show exibe as primeiras 20 linhas no quadro de dados:
+-----+--------------------+
|label|
features|
+-----+--------------------+
| 5.0|(784,[152,153,154...|
| 0.0|(784,[127,128,129...|
| 4.0|(784,[160,161,162...|
| 1.0|(784,[158,159,160...|
| 9.0|(784,[208,209,210...|
| 2.0|(784,[155,156,157...|
| 1.0|(784,[124,125,126...|
| 3.0|(784,[151,152,153...|
| 1.0|(784,[152,153,154...|
| 4.0|(784,[134,135,161...|
| 3.0|(784,[123,124,125...|
| 5.0|(784,[216,217,218...|
| 3.0|(784,[143,144,145...|
| 6.0|(784,[72,73,74,99...|
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| 1.0|(784,[151,152,153...|
| 7.0|(784,[211,212,213...|
| 2.0|(784,[151,152,153...|
| 8.0|(784,[159,160,161...|
| 6.0|(784,[100,101,102...|
| 9.0|(784,[209,210,211...|
+-----+--------------------+
only showing top 20 rows

Em cada linha:
• A coluna label identifica o rótulo da imagem. Por exemplo, se a imagem do número manuscrito for o
dígito 5, o valor do rótulo será 5.
• A coluna features armazena um vetor (org.apache.spark.ml.linalg.Vector) de valores
Double. Esses são os 784 recursos do número manuscrito. (Cada número manuscrito é uma imagem
de 28 x 28 pixels, o que forma os 784 recursos.)

• Cria um SageMaker Estimador (KMeansSageMakerEstimator)
OfitO método desse estimador usa o algoritmo k-means fornecido pelo SageMaker para treinar
modelos usando uma entradaDataFrame. Em resposta, ele retorna um objeto SageMakerModel que
você pode usar para obter inferências.

Note
OKMeansSageMakerEstimatorestende o SageMakerSageMakerEstimator, que, por sua
vez, estende o Apache SparkEstimator.
val estimator = new KMeansSageMakerEstimator(
sagemakerRole = IAMRole(roleArn),
trainingInstanceType = "ml.p2.xlarge",
trainingInstanceCount = 1,
endpointInstanceType = "ml.c4.xlarge",
endpointInitialInstanceCount = 1)
.setK(10).setFeatureDim(784)

Os parâmetros do construtor fornecem informações que são usadas para treinar e implantar um modelo
no SageMaker:
• trainingInstanceTypeetrainingInstanceCount— identificam o tipo e o número de instâncias
de computação de ML a serem iniciados para o treinamento de modelo.

• endpointInstanceType— identifica o tipo de instância de computação de ML a ser usado ao
hospedar o modelo no SageMaker. Por padrão, é assumida uma instância de computação de ML.

• endpointInitialInstanceCount— identifica o número de instâncias de computação de ML
inicialmente usado como suporte do endpoint que hospedará o modelo no SageMaker.

• sagemakerRole— O SageMaker assume essa função do IAM para executar tarefas em seu nome.
Por exemplo, para treinamento de modelo, ele lê dados do S3 e grava os resultados do treinamento
(artefatos de modelo) no S3.
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Note
Esse exemplo implicitamente cria uma solicitação SageMaker cliente. Para criar esse
cliente , você deve fornecer suas credenciais. A API usa essas credenciais para autenticar
solicitações para o SageMaker. Por exemplo, ele usa as credenciais para autenticar
solicitações para criar um trabalho de treinamento e chamadas de API para implantar o
modelo usando SageMaker serviços de hospedagem.
• Depois que o objeto KMeansSageMakerEstimator estiver criado, defina os seguintes parâmetros,
que são usados no treinamento de modelo:
• O número de clusters que o algoritmo k-means deve criar durante o treinamento de modelo. Você
especifica 10 clusters, um para cada dígito, de 0 a 9.
• O vetor que identifica que cada imagem de entrada tem 784 recursos. Cada número manuscrito é
uma imagem de 28 x 28 pixels, o que forma os 784 recursos.

• Chama o método estimador fit
// train
val model = estimator.fit(trainingData)

A entrada DataFrame é passada como parâmetro. O modelo faz todo o trabalho de treinar e implantar
o modelo no SageMaker. Para obter mais informações, consulte, Integre seu aplicativo Apache Spark ao
SageMaker (p. 16). Em resposta, você obtém uma solicitaçãoSageMakerModel, que você pode usar
para obter inferências do modelo implantado no SageMaker.

Apenas a entrada DataFrame é fornecida. Como o KMeansSageMakerEstimator já conhece o
caminho do registro para o algoritmo k-means usado para treinamento de modelo, não é necessário
especificá-lo.

• Chama oSageMakerModel.transformmétodo para obter inferências do modelo implantado no
SageMaker.
O método transform assume um DataFrame como entrada. Em seguida, transforma essa entrada e
retorna outro DataFrame que contém inferências obtidas do modelo.
val transformedData = model.transform(testData)
transformedData.show

Para simplificar, usaremos o mesmo DataFrame como entrada do método transform usado para
treinamento de modelo nesse exemplo. O método transform faz o seguinte:
• Serializa ofeaturescoluna na entradaDataFramepara protobuf e o envia para o SageMaker
endpoint para inferência.
• Desserializa a resposta protobuf para as duas colunas adicionais (distance_to_cluster e
closest_cluster) no DataFrame transformado.
O método show obtém inferências para as primeiras 20 linhas da entrada DataFrame:
+-----+--------------------+-------------------+---------------+
|label|
features|distance_to_cluster|closest_cluster|
+-----+--------------------+-------------------+---------------+
| 5.0|(784,[152,153,154...| 1767.897705078125|
4.0|
| 0.0|(784,[127,128,129...| 1392.157470703125|
5.0|
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| 4.0|(784,[160,161,162...| 1671.5711669921875|
9.0|
| 1.0|(784,[158,159,160...| 1182.6082763671875|
6.0|
| 9.0|(784,[208,209,210...| 1390.4002685546875|
0.0|
| 2.0|(784,[155,156,157...| 1713.988037109375|
1.0|
| 1.0|(784,[124,125,126...| 1246.3016357421875|
2.0|
| 3.0|(784,[151,152,153...| 1753.229248046875|
4.0|
| 1.0|(784,[152,153,154...| 978.8394165039062|
2.0|
| 4.0|(784,[134,135,161...| 1623.176513671875|
3.0|
| 3.0|(784,[123,124,125...| 1533.863525390625|
4.0|
| 5.0|(784,[216,217,218...| 1469.357177734375|
6.0|
| 3.0|(784,[143,144,145...| 1736.765869140625|
4.0|
| 6.0|(784,[72,73,74,99...|
1473.69384765625|
8.0|
| 1.0|(784,[151,152,153...|
944.88720703125|
2.0|
| 7.0|(784,[211,212,213...| 1285.9071044921875|
3.0|
| 2.0|(784,[151,152,153...| 1635.0125732421875|
1.0|
| 8.0|(784,[159,160,161...| 1436.3162841796875|
6.0|
| 6.0|(784,[100,101,102...| 1499.7366943359375|
7.0|
| 9.0|(784,[209,210,211...| 1364.6319580078125|
6.0|
+-----+--------------------+-------------------+---------------+

Os dados podem ser interpretados da seguinte forma:
• Um número manuscrito com label 5 pertence ao cluster 4 (closest_cluster).
• Um número manuscrito com label 0 pertence ao cluster 5.
• Um número manuscrito com label 4 pertence ao cluster 9.
• Um número manuscrito com label 1 pertence ao cluster 6.
Para obter mais informações sobre como executar esses exemplos, consulte https://github.com/aws/
sagemaker-spark/blob/master/README.md no GitHub.

Usar algoritmos personalizados para treinamento e hospedagem de modelo na
Amazon SageMaker com o Apache Spark
DentroExemplo 1: Usar a Amazon SageMaker Para treinamento e inferência com o Apache
Spark (p. 17), use okMeansSageMakerEstimatorporque o exemplo usa o algoritmo k-means
fornecido pela Amazon SageMaker Para treinamento de modelo. Mas você pode optar por usar seu próprio
algoritmo personalizado para treinamento de modelo. Supondo que você já criou uma imagem do Docker,
é possível criar o seu próprioSageMakerEstimatore especifique o caminho do Amazon Elastic Container
Registry para sua imagem personalizada.
O exemplo a seguir mostra como criar um KMeansSageMakerEstimator a partir do
SageMakerEstimator. No novo estimador, especifique explicitamente o caminho do registro do Docker
para as imagens de código do treinamento e da inferência.

import com.amazonaws.services.sagemaker.sparksdk.IAMRole
import com.amazonaws.services.sagemaker.sparksdk.SageMakerEstimator
import
com.amazonaws.services.sagemaker.sparksdk.transformation.serializers.ProtobufRequestRowSerializer
import
com.amazonaws.services.sagemaker.sparksdk.transformation.deserializers.KMeansProtobufResponseRowDeseri
val estimator = new SageMakerEstimator(
trainingImage =
"811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/kmeans:1",
modelImage =
"811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/kmeans:1",
requestRowSerializer = new ProtobufRequestRowSerializer(),
responseRowDeserializer = new KMeansProtobufResponseRowDeserializer(),
hyperParameters = Map("k" -> "10", "feature_dim" -> "784"),
sagemakerRole = IAMRole(roleArn),
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trainingInstanceType = "ml.p2.xlarge",
trainingInstanceCount = 1,
endpointInstanceType = "ml.c4.xlarge",
endpointInitialInstanceCount = 1,
trainingSparkDataFormat = "sagemaker")

No código, os parâmetros no construtor SageMakerEstimator contêm:
• trainingImage— identifica o caminho do registro do Docker para a imagem de treinamento que
contém seu código personalizado.
• modelImage— identifica o caminho do registro do Docker para a imagem que contém o código de
inferência.
• requestRowSerializer—
Implementacom.amazonaws.services.sagemaker.sparksdk.transformation.RequestRowSerializer.
Esse parâmetro serializa linhas na entradaDataFramePara enviá-los ao modelo hospedado no
SageMaker Para inferência.
• responseRowDeserializer—Implementa
com.amazonaws.services.sagemaker.sparksdk.transformation.ResponseRowDeserializer.
Esse parâmetro desserializa as respostas do modelo, hospedado no SageMaker, de volta para
umDataFrame.
• trainingSparkDataFormat— Especifica o formato de dados que o Spark usa ao fazer upload de
dados de treinamento de umDataFramePara S3. Por exemplo, "sagemaker" para o formato protobuf,
"csv" para valores separados por vírgula e "libsvm" para o formato LibSVM.
Você pode implementar seus próprios RequestRowSerializer e ResponseRowDeserializer
para serializar e desserializar linhas de um formato de dados compatível com seu código de inferência,
como .libsvm ou .csv.

Usar o SageMakerEstimator em um pipeline Spark
Você pode usar estimadores org.apache.spark.ml.Estimator e modelos
org.apache.spark.ml.Model, bem como estimadores SageMakerEstimator e modelos
SageMakerModel em pipelines org.apache.spark.ml.Pipeline, conforme mostrado no exemplo a
seguir:
import
import
import
import
import
import

org.apache.spark.ml.Pipeline
org.apache.spark.ml.feature.PCA
org.apache.spark.sql.SparkSession
com.amazonaws.services.sagemaker.sparksdk.IAMRole
com.amazonaws.services.sagemaker.sparksdk.algorithms
com.amazonaws.services.sagemaker.sparksdk.algorithms.KMeansSageMakerEstimator

val spark = SparkSession.builder.getOrCreate
// load mnist data as a dataframe from libsvm
val region = "us-east-1"
val trainingData = spark.read.format("libsvm")
.option("numFeatures", "784")
.load(s"s3://sagemaker-sample-data-$region/spark/mnist/train/")
val testData = spark.read.format("libsvm")
.option("numFeatures", "784")
.load(s"s3://sagemaker-sample-data-$region/spark/mnist/test/")
// substitute your SageMaker IAM role here
val roleArn = "arn:aws:iam::account-id:role/rolename"
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val pcaEstimator = new PCA()
.setInputCol("features")
.setOutputCol("projectedFeatures")
.setK(50)
val kMeansSageMakerEstimator = new KMeansSageMakerEstimator(
sagemakerRole = IAMRole(integTestingRole),
requestRowSerializer =
new ProtobufRequestRowSerializer(featuresColumnName = "projectedFeatures"),
trainingSparkDataFormatOptions = Map("featuresColumnName" -> "projectedFeatures"),
trainingInstanceType = "ml.p2.xlarge",
trainingInstanceCount = 1,
endpointInstanceType = "ml.c4.xlarge",
endpointInitialInstanceCount = 1)
.setK(10).setFeatureDim(50)
val pipeline = new Pipeline().setStages(Array(pcaEstimator, kMeansSageMakerEstimator))
// train
val pipelineModel = pipeline.fit(trainingData)
val transformedData = pipelineModel.transform(testData)
transformedData.show()

O parâmetro trainingSparkDataFormatOptions configura o Spark para serializar para protobuf a
coluna"projectedFeatures" de treinamento de modelo. Além disso, o Spark serializa para protobuf a coluna
"label" por padrão.
Como queremos fazer inferências usando a coluna "projectedFeatures", passaremos o nome da coluna
para o ProtobufRequestRowSerializer.
O exemplo a seguir mostra um DataFrame transformado:
+-----+--------------------+--------------------+-------------------+---------------+
|label|
features|
projectedFeatures|distance_to_cluster|closest_cluster|
+-----+--------------------+--------------------+-------------------+---------------+
| 5.0|(784,[152,153,154...|[880.731433034386...|
1500.470703125|
0.0|
| 0.0|(784,[127,128,129...|[1768.51722024166...|
1142.18359375|
4.0|
| 4.0|(784,[160,161,162...|[704.949236329314...| 1386.246826171875|
9.0|
| 1.0|(784,[158,159,160...|[-42.328192193771...| 1277.0736083984375|
5.0|
| 9.0|(784,[208,209,210...|[374.043902028333...|
1211.00927734375|
3.0|
| 2.0|(784,[155,156,157...|[941.267714528850...| 1496.157958984375|
8.0|
| 1.0|(784,[124,125,126...|[30.2848596410594...| 1327.6766357421875|
5.0|
| 3.0|(784,[151,152,153...|[1270.14374062052...| 1570.7674560546875|
0.0|
| 1.0|(784,[152,153,154...|[-112.10792566485...|
1037.568359375|
5.0|
| 4.0|(784,[134,135,161...|[452.068280676606...| 1165.1236572265625|
3.0|
| 3.0|(784,[123,124,125...|[610.596447285397...| 1325.953369140625|
7.0|
| 5.0|(784,[216,217,218...|[142.959601818422...| 1353.4930419921875|
5.0|
| 3.0|(784,[143,144,145...|[1036.71862533658...| 1460.4315185546875|
7.0|
| 6.0|(784,[72,73,74,99...|[996.740157435754...| 1159.8631591796875|
2.0|
| 1.0|(784,[151,152,153...|[-107.26076167417...|
960.963623046875|
5.0|
| 7.0|(784,[211,212,213...|[619.771820430940...|
1245.13623046875|
6.0|
| 2.0|(784,[151,152,153...|[850.152101817161...| 1304.437744140625|
8.0|
| 8.0|(784,[159,160,161...|[370.041887230547...| 1192.4781494140625|
0.0|
| 6.0|(784,[100,101,102...|[546.674328209335...|
1277.0908203125|
2.0|
| 9.0|(784,[209,210,211...|[-29.259112927426...| 1245.8182373046875|
6.0|
+-----+--------------------+--------------------+-------------------+---------------+

Exemplos de SDK do: Usar a Amazon SageMaker com o Apache
Spark
A lista a seguir é um subconjunto de exemplos disponíveis. Visite osite de exemplospara ver mais.
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• sagemaker-spark: uma biblioteca Spark para o SageMaker
• SageMaker Exemplo de MNIST do PYSpark K-Means
• Processamento de dados distribuídos usando o Apache Spark e o SageMaker Processing

Note
Para executar os cadernos em uma instância de bloco de anotações, consulteBlocos de
anotações de exemplo (p. 315). Para executar os cadernos no Studio, consulteCrie ou abra uma
Amazon SageMaker Caderno Studio (p. 139).

Usar o Chainer com o Amazon SageMaker
Você pode usar o SageMaker para treinar e implantar um modelo usando um código personalizado do
Chainer. Os modelos e estimadores Chainer do SDK do SageMaker e o contêiner do Chainer de códigofonte aberto do SageMaker facilitam a composição de um script Chainer e sua execução no SageMaker.

O que você deseja fazer?
Quero treinar um modelo do Chainer personalizado no SageMaker.
Para obter um bloco de anotações Jupyter de amostra, consulte oCadernos de exemplo do Chainerno
repositório do GitHub Examples do Amazon SageMaker.
Para obter a documentação, consulte Treinar um modelo com o Chainer.
Tenho um modelo do Chainer treinado no SageMaker, e quero implantá-lo em um endpoint hospedado.
Para obter mais informações, consulteImplante modelos Chainer.
Tenho um modelo do Chainer treinado fora do SageMaker, e quero implantá-lo em um endpoint do
SageMaker
Para obter mais informações, consulteImplante endpoints de dados do modelo.
Quero ver a documentação da API doSDK Python do Amazon SageMakerClasses do Chainer.
Para obter mais informações, consulteClasses do Chainer.
Quero encontrar informações sobre contêineres do SageMaker Chainer.
Para obter mais informações, consulte o .Repositório SageMaker Chainer Container GitHub.
Para obter informações sobre versões compatíveis do Chainer, bem como informações gerais sobre como
escrever scripts de treinamento do Chainer e usar estimadores e modelos Chainer com o SageMakerUsar
Chainer com o SageMaker Python SDK.

Usar o Hugging Face com o Amazon SageMaker
O Amazon SageMaker permite que os clientes treinem, ajustem e executem inferência usando modelos
Hugging Face para NLP (Natural Language Processing) no SageMaker. Você pode usar o Hugging
Face para treinamento e inferência. Essa funcionalidade está disponível através do desenvolvimento do
Hugging FaceAWSContêineres do Deep Learning. Esses contêineres incluem Hugging Face Transformers,
Tokenizers e a biblioteca de conjuntos de dados, que permite que você use esses recursos para seus
trabalhos de treinamento e inferência. Para obter uma lista das imagens disponíveis do Deep Learning
Containers, consulteImagens de Deep Learning Containers. Essas imagens do Deep Learning Containers
são mantidas e atualizadas regularmente com patches de segurança.
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Para usar o Hugging Face Deep Learning Containers com o SDK Python do SageMaker para treinamento,
consulte oEstimador de SageMaker de rosto abraçando. Com o Hugging Face Estimator, você pode usar
os modelos Hugging Face como faria com qualquer outro Estimador SageMaker. No entanto, usar o SDK
Python do SageMaker é opcional. Você também pode orquestrar o uso do Hugging Face Deep Learning
Containers com oAWS CLIeAWS SDK for Python (Boto3).
Para obter mais informações sobre Hugging Face e os modelos disponíveis nele, consulte oDocumentação
do Hugging Face.

Treinamento
Para executar o treinamento, você pode usar qualquer um dos milhares de modelos disponíveis no
Hugging Face e ajustá-los para seu caso de uso específico com treinamento adicional. Com o SageMaker,
você pode usar o treinamento padrão ou aproveitarTreinamento paralelo de dados distribuídos e
modelo SageMaker. Assim como acontece com outros trabalhos de treinamento do SageMaker usando
código personalizado, você pode capturar suas próprias métricas passando uma definição de métrica
para o SDK Python do SageMaker, conforme mostrado emDefinindo métricas de treinamento (SDK
Python do SageMaker). As métricas capturadas são então acessíveis viaCloudWatche como um
PandasDataFrameviaTrainingJobanalyticsMétodo. Depois que seu modelo for treinado e ajustado, você
poderá usá-lo como qualquer outro modelo para executar trabalhos de inferência.

Como executar treinamento com o Hugging Face Estimator
Você pode implementar o Hugging Face Estimator para trabalhos de treinamento usando o SDK Python
do SageMaker. O SDK Python do SageMaker é uma biblioteca de código aberto para treinar e implantar
modelos de aprendizado de máquina no SageMaker. Para obter mais informações sobre o Estimador de
Face Abraçando, consulte oDocumentação do SDK do SageMaker Python.
Com o Python SDK do SageMaker, você pode executar trabalhos de treinamento usando o Hugging Face
Estimator nos seguintes ambientes:
• SageMaker Studio: O Amazon SageMaker Studio é o primeiro ambiente de desenvolvimento (IDE)
totalmente integrado para aprendizado de máquina (ML). O SageMaker Studio fornece uma única
interface visual baseada na Web, onde você pode executar todas as etapas de desenvolvimento de ML
necessárias para preparar, criar, treinar e ajustar, implantar e gerenciar modelos. Para obter informações
sobre como usar blocos de anotações Jupyter no Studio, consulteUsar blocos de anotações do Amazon
SageMaker Studio.
• Instâncias de SageMaker anotações do: Uma instância de bloco de anotações do Amazon SageMaker é
uma instância de computação de machine learning (ML) executando o aplicativo de bloco de anotações
Jupyter. Este aplicativo permite executar blocos de anotações Jupyter na sua instância de bloco de
anotações para preparar e processar dados, gravar código para treinar modelos, implantar modelos na
hospedagem do SageMaker e testar ou validar seus modelos sem recursos do SageMaker Studio como
Debugger, Model Monitoring e um IDE baseado na Web.
• Localmente: Se você tiver conectividade comAWSe tem permissões apropriadas do SageMaker, você
pode usar o SDK Python do SageMaker localmente para iniciar trabalhos remotos de treinamento e
inferência para Hugging Face no SageMaker emAWS. Isso funciona em sua máquina local, assim como
em outrasAWSserviços com um SDK Python SageMaker conectado e permissões apropriadas.

Inferência
Para inferência, você pode usar seu modelo Hugging Face treinado ou um dos modelos Hugging Face
pré-treinados para implantar um trabalho de inferência com o SageMaker. Com essa colaboração, você
só precisa de uma linha de código para implantar modelos treinados e modelos pré-treinados com o
SageMaker. Você também pode executar trabalhos de inferência sem precisar gravar nenhum código de
inferência personalizado. Com o código de inferência personalizado, você pode personalizar a lógica de
inferência fornecendo seu próprio script Python.
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Como implantar um trabalho de inferência usando o Hugging Face Deep Learning
Containers
Você tem duas opções para executar inferência com o SageMaker. Você pode executar inferência usando
um modelo treinado ou implantar um modelo pré-treinado do Hugging Face.
• Execute inferência com seu modelo treinado: Você tem duas opções para executar inferência com seu
próprio modelo treinado. Você pode executar inferência com um modelo treinado usando um modelo
Hugging Face existente com o SageMaker Hugging Face Deep Learning Containers, ou você pode
trazer seu próprio modelo Hugging Face existente e implantá-lo usando o SageMaker. Quando você
executa inferência com um modelo treinado com o Estimador de rosto de abraços do SageMaker, você
pode implantar o modelo imediatamente após a conclusão do treinamento ou fazer upload do modelo
treinado em um bucket do Amazon S3 e ingeri-lo ao executar inferência posteriormente. Se você trazer
seu próprio modelo Hugging Face existente, deverá fazer upload do modelo treinado para um bucket do
Amazon S3 e ingerir esse bucket ao executar a inferência, conforme mostrado emImplante seu Hugging
Face Transformers para exemplo de inferência.
• Execute inferência com um modelo HuggingFace pré-treinado:Você pode usar um dos milhares de
modelos Hugging Face pré-treinados para executar seus trabalhos de inferência sem necessidade
de treinamento adicional. Para executar inferência, você seleciona o modelo pré-treinado na lista
deModelos de face, conforme descrito emImplante Transformadores de Face Abraçando pré-treinados
para exemplo de inferência.

O que você deseja fazer?
Os seguintes Notebooks Jupyter no repositório de notebooks Hugging Face ilustram como usar os Deep
Learning Containers Profunda Hugging Face com o SageMaker em vários casos de uso.
Quero treinar e implantar um modelo de classificação de texto usando Hugging Face no SageMaker com
PyTorch.
Para obter um bloco de anotações Jupyter de amostra, consulte aDemonstração do PyTorch.
Quero treinar e implantar um modelo de classificação de texto usando o Hugging Face no SageMaker com
o TensorFlow.
Para obter um bloco de anotações Jupyter de amostra, consulte aExemplo de conceitos básicos do
TensorFlow.
Quero executar treinamento distribuído com paralelismo de dados usando Hugging Face e SageMaker
Distributed.
Para obter um bloco de anotações Jupyter de amostra, consulte aExemplo de treinamento distribuído.
Quero executar treinamento distribuído com paralelismo de modelos usando Hugging Face e SageMaker
Distributed.
Para obter um bloco de anotações Jupyter de amostra, consulte aExemplo de paralelismo modelo.
Quero usar uma instância spot para treinar e implantar um modelo usando o Hugging Face no SageMaker.
Para obter um bloco de anotações Jupyter de amostra, consulte aExemplo de instâncias spot.
Quero capturar métricas personalizadas e usar o SageMaker Checkpointing ao treinar um modelo de
classificação de texto usando Hugging Face no SageMaker.
Para obter um bloco de anotações Jupyter de amostra, consulte aExemplo de Treinamento com
métricas personalizadas.
Quero treinar um modelo distribuído do TensorFlow de resposta a perguntas usando o Hugging Face no
SageMaker.
Para obter um bloco de anotações Jupyter de amostra, consulte aExemplo do Treinamento distribuído
Tensor.
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Quero treinar um modelo de resumo distribuído usando Hugging Face no SageMaker.
Para obter um bloco de anotações Jupyter de amostra, consulte aExemplo de treinamento de resumo
distribuído.
Quero treinar um modelo de classificação de imagens usando o Hugging Face no SageMaker.
Para obter um bloco de anotações Jupyter de amostra, consulte aExemplo de treinamento de
transformador de visão.
Quero implantar meu modelo Hugging Face treinado no SageMaker.
Para obter um bloco de anotações Jupyter de amostra, consulte aImplante seu Hugging Face
Transformers para exemplo de inferência.
Quero implantar um modelo Hugging Face pré-treinado no SageMaker.
Para obter um bloco de anotações Jupyter de amostra, consulte aImplante Transformadores de Face
Abraçando pré-treinados para exemplo de inferência.

Usar o PyTorch com a Amazon SageMaker
Você pode usar a Amazon SageMaker para treinar e implantar um modelo usando o personalizado
PyTorch código. O SageMaker SDK do Python PyTorch estimadores e modelos e o SageMaker código
aberto PyTorch container make escrevendo um PyTorch script e executá-lo em SageMaker mais fácil.

O que você deseja fazer?
Quero treinar um costume PyTorch modelo em SageMaker.
Para um exemplo de caderno Jupyter, consulte oPyTorch exemplo de caderna Amazônia SageMaker
Exemplos GitHubrepositório.
Para obter documentação, consulte esta referênciaTreine um modelo com PyTorch.
Eu tenho um PyTorch modelo em que eu treinei SageMaker, e eu quero implantá-lo em um endpoint
hospedado.
Para obter mais informações, consulte:Implante PyTorch modelos.
Eu tenho um PyTorch modelo que eu treinei fora do SageMaker, e eu quero implantá-lo em um SageMaker
Endpoint
Para obter mais informações, consulte:Implante endpoints a partir de dados do modelo.
Quero ver a documentação da API paraAmazônia SageMaker SDK do Python PyTorchClasses.
Para obter mais informações, consulte:PyTorch Classes.
Eu quero encontrar o SageMaker PyTorch repositório de contêineres.
Para obter mais informações, consulte:SageMaker PyTorch Contêiner GitHub repositório.
Quero encontrar informações sobre o PyTorch versões com suporte doAWSDeep Learning Containers
Para obter mais informações, consulte:Imagens de contêiner de aprendizado profundo disponíveis.
Para obter informações gerais sobre a escrita PyTorch scripts de treinamento e uso PyTorchestimadores
e modelos com SageMaker, consulte esta referênciaComo usar o PyTorch com o SageMaker SDK do
Python.
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Guia do usuário do R para a Amazon SageMaker
Este documento orientará você sobre as formas de aproveitar a Amazon SageMakerrecursos usando
R. Este guia apresenta SageMakeré o kernel R embutido, como começar a usar o R em SageMakere,
finalmente, vários exemplos de cadernos.
Os exemplos são organizados em três níveis, Iniciante, Intermediário e Avançado. Eles começam a partir
deConceitos básicos do R SageMaker, continue até end-to-end machine learning com R on SageMakere,
em seguida, finalize com tópicos mais avançados, como SageMakerProcessamento com script R e
algoritmo Bring-Your-Own (BYO) R para SageMaker.
Para obter informações sobre como trazer sua própria imagem R personalizada para o Studio,
consulteTraga o seu SageMaker imagem (p. 160). Para um artigo de blog semelhante, consulteTrazer
seu próprio ambiente R para a Amazon SageMaker Estúdio.

Support do RStudio em SageMaker
Amazônia SageMaker suporta o RStudio como um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE)
totalmente gerenciado e integrado à Amazon SageMaker Domínio. Com a integração com o RStudio,
você pode iniciar um ambiente RStudio no domínio para executar seus fluxos de trabalho do RStudio no
SageMaker Recursos. Para obter mais informações, consulteRStudio na Amazon SageMaker (p. 189)

R Kernel em SageMaker
SageMaker as instâncias de notebook suportam R usando um kernel R pré-instalado. Além disso, o kernel
R tem a biblioteca reticulada, uma interface R para Python, para que você possa usar os recursos do
SageMaker SDK do Python a partir de um script R
• biblioteca reticular: fornece uma interface R para oAmazônia SageMaker SDK do Python. O pacote
reticulado é convertido entre objetos de R e de Python.

Comece com R in SageMaker
• Crie uma instância de bloco de anotações usando o tipo de instância t2.medium e o tamanho de
armazenamento padrão. É possível escolher uma instância mais rápida e mais armazenamento se
planeja continuar usando a instância para exemplos mais avançados ou criar uma instância maior
posteriormente.
• Aguarde até que o status do bloco de anotações seja Em serviço e clique em Abrir o Jupyter.

• Crie um bloco de anotações com o kernel do R pela lista de ambientes disponíveis.
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• Quando o novo bloco de anotações for criado, você deverá ver um logotipo do R no canto superior
direito do ambiente do bloco de anotações, além de R como o kernel abaixo desse logotipo. Isso indica
que SageMaker lançou com sucesso o kernel R para este notebook.

• Se preferir, quando estiver em um bloco de anotações Jupyter, você pode usar o menu Kernel e
selecionar R na opção Alterar kernel.

Blocos de anotações de exemplo
Pré-requisitos
Conceitos básicos do R SageMaker: Este exemplo de caderno descreve como você pode desenvolver
scripts R usando a Amazon SageMakeré o kernel R. Neste caderno, você configura seu SageMaker
ambiente e permissões, baixe oconjunto de dados de abalonedoRepositório Machine Learning da UCI,
faça alguns processamentos e visualizações básicos dos dados e salve-os no formato.csv no S3.
Nível Iniciante
SageMakerTransformação Batch usando R Kernel: Este exemplo de caderno de notas descreve como
conduzir um trabalho de transformação em lote usando SageMaker's Transformer API e oAlgoritmo do XG.
O notebook também usa o conjunto de dados Abalone.
Nível Intermediário
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Otimização de hiperparâmetros para XGBoost em R: Este caderno de amostra estende os cadernos
anteriores para iniciantes que usam o conjunto de dados abalone e o XGBoost. Ele descreve como fazer o
ajuste do modelo comotimização de hiperparâmetros. Você também aprenderá como usar a transformação
em lote para previsões em lote, bem como criar um endpoint de modelo para fazer previsões em tempo
real.
Amazônia SageMaker Processando com R: SageMakerProcessamentopermite que você pré-processe,
pós-processe e execute cargas de trabalho de avaliação de modelos. Esse exemplo mostra como criar um
script R para orquestrar um trabalho do Processing.
Nível avançado
Treine e implante seu próprio algoritmo R em SageMaker:Você já tem um algoritmo R e deseja trazêlo para SageMaker para ajustá-lo, treiná-lo ou implantá-lo? Esse exemplo mostra como personalizar
contêineres do SageMaker com pacotes de R personalizados, até como usar um endpoint hospedado para
inferência em seu modelo de origem R.

Use o Scikit-learn com a Amazon SageMaker
Você pode usar a Amazon SageMaker para treinar e implantar um modelo usando o código personalizado
do Scikit-learn. O SageMaker Estimadores e modelos do SDK Scikit-learn para Python e o SageMaker
Os contêineres Scikit-learn de código aberto permitem escrever um script Scikit-learn e executá-lo no
SageMaker mais fácil.
Requisitos
O Scikit-learn 1.0 tem as dependências a seguir.
Dependência

Versão mínima

Python

3.7

NumPy

1.14.6

SciPy

1.1.0

joblib

0,11

threadpool ctl

2.0.0

O SageMaker O contêiner Scikit-learn suporta as seguintes versões do Scikit-learn.
Versão compatível do Scikit-learn

Versão mínima do Python

1.0-1

3.7

0.23-1

3.6

0.20.0

2.7 ou 3.4

Para obter informações gerais sobre como escrever scripts de treinamento do Scikit-learn e usar
estimadores e modelos do Scikit-learn com SageMaker, consulte esta referênciaUsando o Scikit-learn com
o SageMaker SDK do Python.
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O que você deseja fazer?
Note
É necessário o Matplotlib v2.2.3 ou mais recente para executar o SageMaker Cadernos de
exemplo do Scikit-learn.
Quero usar o Scikit-learn para processamento de dados, engenharia de recursos ou avaliação de modelos
no SageMaker.
Para obter um exemplo de notebook Jupyter, consultehttps://github.com/awslabs/amazon-sagemakerexamples/tree/master/sagemaker_processing/scikit_learn_data_processing_and_model_evaluation.
Para obter a documentação, consulte ReadTheDocs.
Quero treinar um modelo do Scikit-learn personalizado no SageMaker.
Para obter um exemplo de notebook Jupyter, consultehttps://github.com/awslabs/amazon-sagemakerexamples/árvore/mestre/sagemaker-python-sdk/scikit_learn_iris.
Para obter a documentação, consulte Treinar um modelo com o Scikit-learn.
Eu tenho um modelo Scikit-learn no qual treinei SageMaker, e eu quero implantá-lo em um endpoint
hospedado.
Para obter mais informações, consulte:Implemente modelos Scikit-learn.
Eu tenho um modelo Scikit-learn que treinei fora do SageMaker, e eu quero implantá-lo em um
SageMakerEndpoint
Para obter mais informações, consulte:Implante endpoints a partir de dados do modelo.
Quero ver a documentação da API paraAmazônia SageMaker SDK do PythonAulas Scikit-learn.
Para obter mais informações, consulte:Aulas Scikit-learn.
Quero ver informações sobre SageMaker Contêineres Scikit-learn.
Para obter mais informações, consulte:SageMaker Contêiner Scikit-learn GitHub repositório.

Use o SparkML Serving com a Amazon SageMaker
OAmazônia SageMaker SDK do PythonO modelo e preditor do SparkML Serving e a Amazon SageMaker
suporte a contêineres SparkML Serving de código aberto implantando pipelines Apache Spark ML
serializados com mLeap em SageMaker para obter inferências.
Para obter informações sobre como usar o contêiner SparkML Serving para implantar modelos em
SageMaker, consulteSageMaker Recipiente Spark ML GitHub repositório. Para obter informações sobre
oAmazônia SageMaker SDK do PythonModelo e preditores do SparkML Serving, veja oDocumentação do
SparkML Serving Model e da Predictor API.

Usar o TensorFlow com a Amazon SageMaker
Você pode usar a Amazon SageMaker para treinar e implantar um modelo usando o personalizado
TensorFlow código. O SageMaker SDK do Python TensorFlow estimadores e modelos e o SageMaker
código aberto TensorFlow contêineres fazem da escrita um TensorFlow script e executá-lo em SageMaker
mais fácil.

Usar o TensorFlow Versão 1.11 e posterior
Para TensorFlow versões 1.11 e posterior, oAmazônia SageMaker SDK do Pythonsuporta scripts de
treinamento no modo script.
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O que você deseja fazer?
Quero treinar um costume TensorFlow modelo em SageMaker.
Para obter um exemplo de notebook Jupyter, consulteTensorFlow treinamento e serviço no modo
script.
Para obter documentação, consulte esta referênciaTreine um modelo com TensorFlow.
Eu tenho um TensorFlow modelo em que eu treinei SageMaker, e eu quero implantá-lo em um endpoint
hospedado.
Para obter mais informações, consulte:Implante TensorFlow Modelos de serviço.
Eu tenho um TensorFlow modelo que eu treinei fora do SageMaker, e eu quero implantá-lo em um
SageMaker Endpoint
Para obter mais informações, consulte:Implantação diretamente de artefatos do modelo.
Quero ver a documentação da API paraAmazônia SageMaker SDK do Python TensorFlowClasses.
Para obter mais informações, consulte:TensorFlow Estimador.
Eu quero encontrar o SageMaker TensorFlow repositório de contêineres.
Para obter mais informações, consulte:SageMaker TensorFlow Contêiner GitHub repositório.
Quero encontrar informações sobre o TensorFlow versões com suporte doAWSDeep Learning Containers
Para obter mais informações, consulte:Imagens de contêiner de aprendizado profundo disponíveis.
Para obter informações gerais sobre a escrita TensorFlow scripts de treinamento no modo script e uso
TensorFlow estimadores e modelos do modo script com SageMaker, consulte esta referênciaComo usar o
TensorFlow com o SageMaker SDK do Python.

Usar o TensorFlow Modo Legacy para versões 1.11 e anteriores
OAmazônia SageMaker SDK do Pythonfornece um modo legado que suporta TensorFlow versões 1.11 e
anteriores. Use o modo herdado TensorFlow scripts de treinamento para executar TensorFlow Trabalhos
em SageMakerse:
• Você tiver scripts no modo legado que não deseja converter em modo script.
• Você quer usar um TensorFlow versão anterior à 1.11.
Para obter informações sobre como gravar o modo legado TensorFlow scripts para usar com o
SageMakerSDK para Python, consulteTensorFlow SageMaker Estimadores e modelos.

Use o servidor de inferência Triton com a Amazon
SageMaker
SageMaker permite que os clientes implantem um modelo usando código personalizado com o NVIDIA
Triton Inference Server. Essa funcionalidade está disponível por meio do desenvolvimento doContêineres
do servidor de inferência T. Esses contêineres incluem o NVIDIA Triton Inference Server, suporte
para estruturas comuns de ML e variáveis de ambiente úteis que permitem otimizar o desempenho
em SageMaker. Para obter uma lista de todas as imagens disponíveis do Deep Learning Containers,
consulteDeep Learning Containers disponíveis. As imagens do Deep Learning Containers são mantidas e
atualizadas regularmente com patches de segurança.
Você pode usar o Triton Inference Server Container com SageMaker Python SDK como você faria com
qualquer outro contêiner em seu SageMaker modelos. No entanto, usando o SageMaker O SDK do Python
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é opcional. Você pode usar os contêineres do Triton Inference Server com oAWS CLIeAWS SDK for
Python (Boto3).
Para obter mais informações sobre o NVIDIA Triton Inference Server, consulte oDocumentação do Triton.

Inferência
Note
O backend do Triton Python usa memória compartilhada (SHMEM) para conectar seu código ao
Triton. SageMaker A inferência fornece até metade da memória da instância como SHMEM para
que você possa usar uma instância com mais memória para obter um tamanho maior de SHMEM.
Para inferência, você pode usar seus modelos de ML treinados com o Triton Inference Server para
implantar um trabalho de inferência com SageMaker.
Alguns dos principais recursos do Triton Inference Server Container são:
• Support para várias estruturas: O Triton pode ser usado para implantar modelos de todas as principais
estruturas de ML. Suportes do Triton TensorFlow GraphDef e SavedModel, NEXO, PyTorch TorchScript,
TensorRT e formatos de modelo Python/C++ personalizados.
• Pipelines do modelo: O conjunto de modelos Triton representa um pipeline de um modelo com lógica de
pré-processamento e pós-processamento e a conexão de tensores de entrada e saída entre eles. Uma
única solicitação de inferência para um conjunto aciona a execução de todo o pipeline.
• Execução simultânea do modelo: Várias instâncias do mesmo modelo podem ser executadas
simultaneamente na mesma GPU ou em várias GPUs.
• Data de lotes dinâmicos: Para modelos que oferecem suporte ao processamento em lotes, o Triton tem
vários algoritmos integrados de agendamento e agrupamento em lote que combinam solicitações de
inferência individuais para melhorar a produtividade da inferência. Essas decisões de agendamento e
agrupamento em lotes são transparentes para o cliente que solicita inferência.
• Suporte diversificado para CPU e GPU: Os modelos podem ser executados em CPUs ou GPUs para
máxima flexibilidade e para suportar requisitos de computação heterogêneos.

O que você deseja fazer?
Quero implantar meu treinado PyTorch modelo em SageMaker.
Para obter uma amostra do Jupyter Notebook, consulte oImplantar o PyTorch Exemplo do modelo
Resnet50 com o Triton Inference Server.
Quero implantar meu modelo treinado de Hugging Face em SageMaker.
Para obter uma amostra do Jupyter Notebook, consulte oImplantar o PyTorch Exemplo de modelo
BERT com servidor de inferência Triton.

Regiões e cotas compatíveis
Para oAWSRegiões suportadas pela Amazon SageMaker e os tipos de instância do Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2) disponíveis em cada região, consulteAmazônia SageMaker Definição de
preços.
Para obter uma lista dos SageMaker endpoints de serviço para cada região, consulteAmazônia SageMaker
endpoints e cotasnaAWSReferência geral.
Amazônia SageMaker O Pipelines está disponível em todos osAWSRegiões compatíveis comAWSexceto
osAWS GovCloud Regiões (US). SageMaker Os projetos estão disponíveis noAWSregiões onde
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CodePipeline está disponível. Para obter mais informações sobre CodePipeline disponibilidade das
regiões, consulte osAWSLista de serviços regionais.
O seguinte SageMaker Os recursos não estão disponíveis na Região Ásia-Pacífico (Osaka):
• Amazônia SageMaker Piloto automático
• Esclarecer
• SageMaker Edge Manager
• Ground Truth
• Amazônia SageMaker Recomendador de inferência
• Amazônia SageMaker Monitor de modelos
• Aprendizado por reforço
• RStudio na Amazon SageMaker

Cotas
OConsole de Service Quotasfornece informações sobre suas cotas de serviço. É possível usar o console
do Service Quotas para visualizar suas cotas de serviço padrão ou solicitar aumentos de cota. Para
solicitar um aumento de cota para cotas ajustáveis, consulteSolicitando um aumento de cota.
Você pode configurar um modelo de solicitação de cota para seuAWSOrganização que solicita
automaticamente aumentos de cota durante a criação da conta. Para obter mais informações,
consulte:Usando modelos de solicitação de Service Quotas.
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Conceitos básicos da Amazon
SageMaker
Antes de poder usar a Amazon SageMaker, você deve se cadastrar em umaAWSconta e crie um usuário
administrador do IAM seguindo as etapas emConfigurar a Amazon SageMaker Pré-requisitos (p. 35).
Amazônia SageMaker O Studio Lab não requer umAWSconta ou integração do IAM.
Depois de concluir essas tarefas, continue com um dos tópicos a seguir dependendo do caso de uso.
• Integração na Amazon SageMaker Domínio (p. 37): Siga estas etapas para criar um domínio, que lhe
dá acesso à Amazon SageMaker Studio e RStudio na Amazon SageMaker. Para obter mais informações
sobre domínios, consulte.Amazônia SageMaker Ambientes Machine Learning (p. 120).
• SageMaker JumpStart (p. 48): Siga estas etapas para começar a trabalhar com SageMaker
JumpStart e saiba mais sobre o SageMaker recursos e capacidades por meio de soluções selecionadas
com um clique, exemplos de notebooks e modelos pré-treinados que você pode implantar. Para usar
SageMaker JumpStart, que é uma característica da Amazon SageMaker Studio, você deve primeiro
embarcar em uma Amazon SageMaker Domínio.
• Conceitos básicos do Amazon SageMaker Cadernos (p. 76): Siga estas etapas para treinar e
implantar modelos Machine Learning (ML) usando SageMaker instâncias de caderno. SageMakerAs
instâncias de caderno ajudam a criar o ambiente iniciando servidores Jupyter no Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2) e fornecendo kernels pré-configurados. Para obter mais informações,
consulteUsar a Amazon Amazon SageMaker Instâncias de bloco (p. 299)
• Amazônia SageMaker Studio Lab (p. 94): Siga estas etapas para começar a trabalhar com a
Amazon SageMaker Laboratório de estúdio. O Studio Lab é um serviço gratuito que conceda acesso
aAWSrecursos computacionais, em um ambiente baseado em código aberto JupyterLab, sem exigir
umAWSConta da.
Tópicos
• Configurar a Amazon SageMaker Pré-requisitos (p. 35)
• Integração na Amazon SageMaker Domínio (p. 37)
• SageMaker JumpStart (p. 48)
• Conceitos básicos do Amazon SageMaker Cadernos (p. 76)
• Amazônia SageMaker Studio Lab (p. 94)

Configurar a Amazon SageMaker Pré-requisitos
Nesta seção, você se cadastra em umaAWSconta e criar umAWS Identity and Access Management(IAM)
usuário administrador.
Se você ainda iniciante com o SageMaker, recomendamos que você leia oComo SageMaker
Funcion (p. 4).
Tópicos
• Crie uma conta do AWS (p. 36)
• Criar um usuário e um grupo de administradores do IAM (p. 36)
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Crie uma conta do AWS
Nesta seção, você se cadastra em uma conta da AWS. Se você já tem uma conta da AWS, pule esta
etapa.
Quando você se cadastra na Amazon Web Services (AWS), seuAWSa conta é automaticamente inscrita
para todosAWSserviços, incluindo SageMaker. Você será cobrado apenas pelos serviços que usar.

Para criar uma conta da AWS
1.

Abra https://portal.aws.amazon.com/billing/signup.

2.

Siga as instruções on-line.
Parte do procedimento de inscrição envolve receber uma chamada telefônica e inserir um código de
verificação no teclado do telefone.
Quando você se cadastra em uma Conta da AWS, é criado um usuário raiz da Conta da AWS. O
usuário raiz tem acesso a todos os Serviços da AWS e recursos da conta. Como prática recomendada
de segurança, atribua acesso administrativo a um usuário administrativo e use somente o usuário raiz
para realizar as tarefas que exigem acesso do usuário raiz.

Anote o ID de sua conta da AWS, pois ele será necessário para a próxima tarefa.

Criar um usuário e um grupo de administradores do
IAM
Ao criar umaAWSconta, você obtém uma única identidade de login que tenha acesso total a todos
osAWSserviços e recursos da da conta. Essa identidade é chamada de usuário root da conta da AWS.
Fazer login noAWSO console usando o endereço de e-mail e a senha que você usou para criar a conta
oferece acesso completo a todos osAWSRecursos em sua conta do sua conta.
É altamente recomendável que você não use o usuário raiz para tarefas diárias, nem mesmo as
administrativas. Em vez disso, siga oCriar usuários individuais do IAM, umAWS Identity and Access
Managementusuário administrador (IAM). Depois, guarde as credenciais do usuário raiz em um lugar
seguro e utilize-as para executar somente algumas tarefas de gerenciamento de contas e serviços.

Para criar um usuário administrador
1.

Em sua conta da AWS, crie um usuário administrador. Para obter instruções, consulteCriar seu
primeiro usuário do IAM e grupo de administradoresnaManual do usuário do IAM.

Note
Supomos que você usará credenciais de usuário administrador para os exercícios e
procedimentos deste guia. Se você optar por criar e usar outro usuário do IAM, conceda
permissões mínimas a esse usuário. Para obter mais informações, consulteAutenticação com
identidades (p. 3547)
2.

Certifique-se de que seu usuário administrador tenha aAmazonSageMakerFullAccesspolítica, bem
como uma política com o seguinte conteúdo necessário para criar uma SageMaker domínio. Para
obter mais informações sobre como criar políticas do IAM, consulteCriação de políticas do IAM.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
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},
{

}

]

}

"Action": [
"sagemaker:*"
],
"Resource": [
"arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:app/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:flow-definition/*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetRole",
"servicecatalog:*"
],
"Resource": [
"*"
]

Integração na Amazon SageMaker Domínio
Uma Amazon SageMaker O domínio consiste em um volume associado do Amazon Elastic File System
(Amazon EFS); uma lista de usuários autorizados; e uma variedade de configurações de segurança,
aplicações, políticas e Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Para usar a Amazon SageMaker
Estúdio, Amazon SageMaker Notebooks do Studio e RStudio, você deve concluir o Amazon SageMaker
Processo de integração de domínio usando o SageMaker Console do. Para obter mais informações sobre
a Amazon SageMaker Domínios, consulteAmazônia SageMaker Ambientes Machine Learning (p. 120).
Ao se conectar, você pode optar por usar qualquer um dosAWS IAM Identity Center (successor to AWS
Single Sign-On)(IAM Identity Center) ouAWS Identity and Access Management(IAM) para métodos de
autenticação. Ao usar a autenticação do IAM, é possível escolher oInstalação rápidaou oConfiguração
padrãoprocedimento do. A configuração do RStudio só está disponível ao usar oConfiguração
padrãoprocedimento do.

Note
Se você se conectar usando a autenticação do IAM e quiser mudar para a autenticação usando
o IAM Identity Center posteriormente, você deve excluir o domínio que você criou. Depois
disso, é necessário reimportar manualmente todos os blocos de anotações e outros dados de
usuário que você criou. Para obter mais informações, consulteExcluir uma Amazon SageMaker
Domínio (p. 46)
A forma mais fácil de criar uma Amazon SageMaker O domínio deve seguir oInstalação
rápidaprocedimento do. A configuração rápida usa as mesmas configurações padrão doConfiguração
padrãoProcedimentos. Essas configurações incluem cadernos compartilháveis e acesso público à Internet.
Para obter mais controle, incluindo a opção de usar a autenticação usando o IAM Identity Center e o
RStudio, use oConfiguração padrãoProcedimentos.
Autenticação usando IAM Identity Center
Para usar a autenticação usando o IAM Identity Center com a Amazon SageMaker Studio e RStudio, você
deve embarcar em umAWS Organizationsorganização.

Note
OAWS OrganizationsA conta deve estar na mesmaAWSRegião como a Amazônia SageMaker
Studio e RStudio.

37

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
A bordo usando a configuração rápida

A autenticação usando o IAM Identity Center oferece os seguintes benefícios em relação à autenticação do
IAM:
• Os membros com acesso ao Studio têm uma URL de login exclusiva que abre diretamente o Studio e
fazem login com suas credenciais do IAM Identity Center. Ao usar a autenticação do IAM, você deve
fazer login por meio do SageMaker Console do.
• Organizations gerenciam seus membros no IAM Identity Center em vez do domínio. Você pode atribuir
acesso ao domínio de vários membros ao mesmo tempo. Ao usar a autenticação do IAM, você deve
adicionar e gerenciar membros manualmente, um por vez, usando o Painel de Controle do Domínio.
Tópicos
• Integração na Amazon SageMaker Domínio usando configuração rápida (p. 38)
• Integração da Amazon SageMaker Domínio usando o IAM Identity Center (p. 39)
• Integração da Amazon SageMaker Domínio usando IAM (p. 42)
• Choose a VPC (p. 45)
• Excluir uma Amazon SageMaker Domínio (p. 46)

Integração na Amazon SageMaker Domínio usando
configuração rápida
Este tópico descreve como se conectar à Amazon. SageMaker Domínio usando oInstalação
rápidaprocedimento, que usaAWS Identity and Access ManagementAutenticação do (IAM). Para obter
informações sobre como fazer a integração usando o procedimento padrão do IAM, consulteIntegrar-se
usando o IAM (p. 42).
No momento, o suporte ao RStudio não está disponível durante a integração usando oInstalação
rápidaprocedimento do.
Para obter informações sobre como embarcar usandoAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single
Sign-On)(IAM Identity Center) (IAM Identity Center)Integrar usando o IAM Identity Center (p. 39).

Para se conectar ao domínio usandoInstalação rápida
1.
2.

Abra o console do SageMaker .
EscolhaPainel de controleno canto superior esquerdo da página.

3.
4.

Sobre oConfiguração SageMaker Domíniopágina, escolhaInstalação rápida.
DebaixoPerfil do usuário, paraName (Nome)mantenha o nome padrão ou crie um novo nome. O nome
pode ter até 63 caracteres. Caracteres válidos: A-Z, a-z, 0-9 e - (hífen).
ParaFunção de execução padrão, escolha uma opção no seletor de funções. Essa é a função padrão
atribuída aoAmazônia SageMaker Domínioperfil de usuário.

5.

Se você escolherInsira uma ARN de função do IAM personalizada, a função deve ter, no mínimo, uma
política de confiança anexada que conceda SageMaker permissão para assumir a função. Para obter
mais informações, consulteSageMaker Funções (p. 3583)
Se você escolher Create a new role (Criar uma função), a caixa de diálogo Create an IAM role (Criar
uma função do IAM) será aberta:
• Em S3 buckets you specify (Buckets do S3 especificados por você), especifique buckets do S3
adicionais que os usuários de seus blocos de anotações podem acessar. Se não quiser adicionar
acesso a mais buckets, escolha None (Nenhum).
• EscolhaCriar função. SageMaker cria um novo IAMAmazonSageMakerExecutionPolicyFunção do com oAmazonSageMakerFullAccesspolítica anexada.
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6.

Selecione Enviar.

7.

Na janela pop-up, selecione uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e uma sub-rede para
usar.

8.

Escolha Save and continue.

Note
Se você receber uma mensagem de erro informando que precisa criar uma VPC,
consulteChoose a VPC (p. 45).
Quando o Status for Ready (Pronto), o nome de usuário especificado será ativado e escolhido.
OAdicionar usuárioeExcluir usuáriobotões e oAbrir aplicação doo link também está habilitado.
9.

NoAbrir aplicação do, SELECTEstúdio. OAmazônia SageMaker Estúdioexibições de páginas de
carregamento.
Quando o Studio é aberto, você pode começar a usá-lo.

Agora que você se integrou ao SageMaker Studio, use os seguintes passos para acessar o Studio mais
tarde.

Como acessar o Studio após a integração
1.

Abra o console do SageMaker .

2.

EscolhaPainel de controleno canto superior esquerdo da página.

3.

Sobre oPainel de controle, escolha seu nome de usuário e, em seguida, escolhaAbrir aplicação do.
SelectEstúdio.

Para adicionar mais usuários
1.

Sobre oPainel de controle, escolhaAdicionar usuário.

2.

Repita as etapas 4 e 5 do primeiro procedimento, “Para embarcar na Amazon SageMaker Domínio
usando configuração rápida.”

3.

Selecione Enviar.

Para obter informações sobre o uso do SageMaker Studio, vejaSageMaker Estúdio (p. 122).

Integração da Amazon SageMaker Domínio usando o
IAM Identity Center
Este tópico descreve como se conectar à Amazon. SageMaker Domínio usando autenticação usando
o IAM Identity Center. Para obter informações sobre como embarcar usandoAWS Identity and Access
ManagementAutenticação do (IAM), consulteA bordo usando a configuração rápida (p. 38)ouIntegrar-se
usando o IAM (p. 42).

Para fazer a integração ao domínio usando o IAM Identity Center
1.

Abra o console do SageMaker .

2.

EscolhaPainel de controleno canto superior esquerdo da página.

3.

Sobre oPainel de controlepágina, abaixoEscolha o método de configuração, escolhaConfiguração
padrão.

4.

Selecione Configure (Configurar).
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Etapa 1: Configurações gerais
1.

ParaAutenticação, escolhaAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

2.

Se você não tiver um grupo no IAM Identity Center na mesma região do SageMaker Domínio, você
deve criar um grupo no IAM Identity Center na mesma região que o SageMaker Domínio antes de
continuar. Para continuar a integração sem o IAM Identity Center, escolha oAWSIdentity and Access
Management (IAM)método de autenticação ouInstalação rápidaprocedimento, que também usa IAM.
Para obter informações sobre como configurar o IAM Identity Center para uso com o Domain,
consulteConfigure o IAM Identity Center para uso com a Amazon SageMaker Domínio (p. 42).

3.

DebaixoPermissão, paraIAM role (Função do IAM), escolha uma opção no seletor de funções.
Se você escolherInsira uma ARN de função do IAM personalizada, a função deve ter, no mínimo, uma
política de confiança anexada que conceda SageMaker permissão para assumir a função. Para obter
mais informações, consulteSageMaker Funções (p. 3583)
Se você escolher Create a new role (Criar uma função), a caixa de diálogo Create an IAM role (Criar
uma função do IAM) será aberta:

4.

a.

Em S3 buckets you specify (Buckets do S3 especificados por você), especifique buckets do S3
adicionais que os usuários de seus blocos de anotações podem acessar. Se não quiser adicionar
acesso a mais buckets, escolha None (Nenhum).

b.

EscolhaCriar função. SageMaker cria um novo IAMAmazonSageMakerExecutionPolicyFunção do com oAmazonSageMakerFullAccesspolítica anexada.

DebaixoRede e armazenamento, especifique o seguinte:
• Suas informações da VPC — Para obter mais informações, consulteChoose a VPC (p. 45).
• (Opcional)Chave de criptografia– SageMaker usa umaAWS KMS keypara criptografar seus sistemas
de arquivos Amazon Elastic File System (Amazon EFS) e Amazon Elastic Block Store (Amazon
EBS). Por padrão, ele usa umChave gerenciada pela AWS. Para usar uma chave gerenciada pelo
cliente, insira o ID da chave ou o nome do recurso da Amazon (ARN). Para obter mais informações,
consulteProteção de dados em repouso usando criptografia (p. 3541)

Note
A criptografia em trânsito só está disponível para a Amazon SageMaker Studio.
5.

Selecione Next (Próximo).

Etapa 2: Configurações de estúdio
1.

DebaixoPadrão JupyterLab versão, selecione um JupyterLab versão do menu suspenso para usar
como padrão para seu domínio. Para obter informações sobre como selecionar um JupyterLab versão,
consulteJupyterLab Versionamento (p. 126).

2.

DebaixoConfiguração de compartilhamento de notebooks, aceite a configuração padrão de
compartilhamento do notebook ou personalize as opções.

3.

DebaixoSageMaker Projetos e JumpStart, aceite o projeto padrão e JumpStart configurações ou
personalize se administradores e usuários podem criar projetos e usar o Jumpstart. Para obter mais
informações, consulteSageMaker Permissões do Studio necessárias para usar projetos (p. 3325)

4.

Selecione Next (Próximo).

Etapa 3: Configurações do RStudio
1.

DebaixoRStudio Workbench, verifique se sua licença do RStudio foi detectada automaticamente.
Para obter mais informações sobre obter uma licença do RStudio e ativá-la com SageMaker,
consulteLicença do RStudio (p. 191).
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2.

Selecione um tipo de instância na qual iniciar seu RStudio Server. Para obter mais informações,
consulteRStudioServerPro Tipo de instância (p. 193)

3.

DebaixoPermissão, crie sua função ou selecione uma função existente. A função deve ter a
seguinte política de permissões. Esta política permite que o RStudioServerPro aplicativo para
acessar os recursos necessários e permitir que a Amazon SageMaker para iniciar automaticamente
um RStudioServerPro aplicativo quando o R existenteStudioServerPro o aplicativo está em
umDeletedouFailedstatus. Para obter mais informações sobre como adicionar permissões a uma
função, consulteModificar a política de permissões de uma função (console).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"license-manager:ExtendLicenseConsumption",
"license-manager:ListReceivedLicenses",
"license-manager:GetLicense",
"license-manager:CheckoutLicense",
"license-manager:CheckInLicense",
"logs:CreateLogDelivery",
"logs:CreateLogGroup",
"logs:CreateLogStream",
"logs:DeleteLogDelivery",
"logs:Describe*",
"logs:GetLogDelivery",
"logs:GetLogEvents",
"logs:ListLogDeliveries",
"logs:PutLogEvents",
"logs:PutResourcePolicy",
"logs:UpdateLogDelivery",
"sagemaker:CreateApp"
],
"Resource": "*"
}
]

4.

DebaixoRStudio Connect, adicione a URL do seu servidor RStudio Connect. O RStudio Connect é
uma plataforma de publicação para aplicativos Shiny, relatórios do R Markdown, painéis, gráficos e
muito mais. Quando você se integra ao RStudio em SageMaker, um servidor RStudio Connect não é
criado. Para obter mais informações, consulteURL do RStudio Connect (p. 193)

5.

DebaixoGerenciador de Package do RStudio, adicione a URL do seu Gerenciador de Package
RStudio. SageMaker cria um repositório de Package padrão para o Gerenciador de Pacotes quando
você integra o RStudio. Para obter mais mais informações sobre o RStudio Package Manager,
consulteGerenciador de Package do RStudio (p. 194).

6.

Selecione Submit (Enviar).

Para acessar o domínio após a integração
Depois de ter acesso ao domínio, você receberá um e-mail convidando você a criar uma senha e usar
o IAM Identity Center. O e-mail também contém o URL para fazer login no domínio. Para obter mais
informações sobre como fazer login e duração da sessão, consulteComo entrar no portal do usuário.
Depois de ativar sua conta, acesse a URL do domínio, faça login e aguarde a criação do seu perfil de
usuário. Nas visitas subsequentes, você só precisa aguardar o carregamento do aplicativo Studio ou
RStudio.
Marque o URL. O URL também está disponível naPainel de controle.
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Para obter informações sobre o uso do SageMaker Studio, vejaSageMaker Estúdio (p. 122).
Para obter informações sobre como usar o RStudio, consulteRStudio na Amazon SageMaker (p. 189).

Configure o IAM Identity Center para uso com a Amazon
SageMaker Domínio
Para usar a autenticação no IAM Identity Center, você deve pertencer a umAWS Organizations. Se você
não pertence a umAWS Organizations, você pode criar um seguindo as etapas emTutorial: Criando e
configurando uma organização.
Depois de criar a organização e o usuário, você pode criar uma SageMaker Perfil de usuário do Studio
para esse usuário no IAM Identity Center da seguinte forma.
1. Da Amazônia SageMaker Console do: — Você pode usar a Amazon SageMaker Console para criar um
perfil de usuário para o usuário no IAM Identity Center. Se o usuário no IAM Identity Center ainda não
tiver sido associado ao Studio, ele será associado automaticamente.
2. Usar oAWS CLIouAWS CloudFormation— Um usuário no IAM Identity Center atribuído ao Studio pode
criar um perfil de usuário do Studio usando o SageMaker Console do,AWS CLIouAWS CloudFormation.
• O usuário no IAM Identity Center, ou um grupo no IAM Identity Center que contém esse usuário, deve
primeiro ser atribuído ao aplicativo Studio a partir do console do IAM Identity Center. Para obter mais
informações sobre a atribuição de aplicações, consulte Atribuir acesso a usuários.
• Um perfil de usuário pode então ser criado para o usuário no IAM Identity Center com oAWS
CLIouAWS CloudFormation.

Note
Para simplificar a administração das permissões de acesso, recomendamos atribuir grupos no
IAM Identity Center ao SageMaker Aplicativo Studio em vez de atribuir usuários no IAM Identity
Center. Os grupos permitem que permissões sejam concedidas ou negadas a vários usuários
ao mesmo tempo. Um usuário pode ser movido de um grupo ou para um grupo diferente, se
necessário. Ao atribuir acesso de usuário aos aplicativos, o IAM Identity Center atualmente não
oferece suporte à adição de usuários a grupos aninhados. Se um usuário for adicionado a um
grupo aninhado, ele poderá receber a mensagem de erro “Você não tem nenhum aplicativo”
durante o login. As atribuições devem ser feitas para o grupo imediato do qual o usuário é
membro.
Retorne aoPainel de controlepara continuar a integração usando a autenticação usando o IAM Identity
Center.

Integração da Amazon SageMaker Domínio usando
IAM
Este tópico descreve como fazer a integração na Amazon. SageMaker Domínio usando o procedimento de
configuração padrão paraAWS Identity and Access ManagementAutenticação do (IAM). Para se integrar
mais rapidamente usando a IAM, consulteA bordo usando a configuração rápida (p. 38).
Para obter informações sobre como fazer é integrado usando oAWS IAM Identity Center (successor to
AWS Single Sign-On)(IAM Identity Center), consulteIntegrar usando o IAM Identity Center (p. 39).

Para fazer a integração ao domínio usando IAM
1.

Abra o console do SageMaker .

2.
3.

EscolhaPainel de controleno canto superior esquerdo da página.
Sobre oConfiguração SageMaker Domíniopágina, escolhaConfiguração padrão.
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4.

Selecione Configure (Configurar).

Etapa 1: Configurações gerais
1.

ParaAutenticação, escolhaAWSIdentity and Access Management (IAM).

2.

DebaixoPermissão, paraIAM role (Função do IAM), escolha uma opção no seletor de funções.
Se você escolherInsira uma ARN de função do IAM personalizada, a função deve ter, no mínimo, uma
política de confiança anexada que conceda SageMaker permissão para assumir a função. Para obter
mais informações, consulteSageMaker Funções (p. 3583)
Se você escolher Create a new role (Criar uma função), a caixa de diálogo Create an IAM role (Criar
uma função do IAM) será aberta:

3.

a.

Em S3 buckets you specify (Buckets do S3 especificados por você), especifique buckets do S3
adicionais que os usuários de seus blocos de anotações podem acessar. Se não quiser adicionar
acesso a mais buckets, escolha None (Nenhum).

b.

EscolhaCriar função do. SageMaker cria um novo IAMAmazonSageMakerExecutionPolicyFunção do com oAmazonSageMakerFullAccesspolítica anexada.

DebaixoRede e armazenamento, especifique o seguinte:
• Suas informações da VPC: para obter mais informações, consulteChoose a VPC (p. 45).
• (Opcional)Chave de criptografia de armazenamento– SageMaker usa umAWS KMS keypara
criptografar seus sistemas de arquivos Amazon Elastic File System (Amazon EFS) e Amazon Elastic
Block Store (Amazon EBS). Por padrão, ele usa umChave gerenciada pela AWS. Para usar uma
chave gerenciada pelo cliente, insira o ID da chave ou o nome do recurso da Amazon (ARN). Para
obter mais informações, consulteProteção de dados em repouso usando criptografia (p. 3541)

Note
A criptografia em trânsito só está disponível para a Amazon SageMaker O.
4.

Selecione Next (Próximo).

Etapa 2: Configurações de estúdio
1.

DebaixoPadrão JupyterLab versão, selecione um JupyterLab versão do menu suspenso para usar
como padrão para seu domínio. Para obter informações sobre como selecionar um JupyterLab versão,
consulteJupyterLab Versionamento (p. 126).

2.

DebaixoConfiguração de compartilhamento de cader, aceite a configuração padrão de
compartilhamento do notebook ou personalize as opções.

3.

DebaixoSageMaker Projetos e JumpStart, aceite o projeto padrão e JumpStart configurações ou
personalize se administradores e usuários podem criar projetos e usar o Jumpstart. Para obter mais
informações, consulteSageMaker Permissões do Studio necessárias para usar projetos (p. 3325)

4.

Selecione Next (Próximo).

Etapa 3: Configurações do RStudio
1.

DebaixoBancada de trabalho de estúdio, verifique se sua licença do RStudio foi detectada
automaticamente. Para obter mais informações sobre obter uma licença do RStudio e ativá-la com
SageMaker, ConsulteLicença do RStudio (p. 191).

2.

Selecione um tipo de instância na qual iniciar seu RStudio Server. Para obter mais informações,
consulteRStudioServerPro Tipo de instância (p. 193)

3.

DebaixoPermissão, crie sua função ou selecione uma função existente. A função deve ter a
seguinte política de permissões. Esta política permite que o RStudioServerPro aplicativo para
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acessar os recursos necessários e permitir que a Amazon SageMaker para iniciar automaticamente
um RStudioServerPro aplicativo quando o R existenteStudioServerPro o aplicativo está em
umDeletedouFailedstatus. Para obter informações sobre como adicionar permissões a uma
função, consulte.Modificar a política de permissões de uma função (console).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"license-manager:ExtendLicenseConsumption",
"license-manager:ListReceivedLicenses",
"license-manager:GetLicense",
"license-manager:CheckoutLicense",
"license-manager:CheckInLicense",
"logs:CreateLogDelivery",
"logs:CreateLogGroup",
"logs:CreateLogStream",
"logs:DeleteLogDelivery",
"logs:Describe*",
"logs:GetLogDelivery",
"logs:GetLogEvents",
"logs:ListLogDeliveries",
"logs:PutLogEvents",
"logs:PutResourcePolicy",
"logs:UpdateLogDelivery",
"sagemaker:CreateApp"
],
"Resource": "*"
}
]

4.

DebaixoConexão ao RStudio, adicione a URL do seu RStudio Connect Server. O RStudio Connect
é uma plataforma de publicação para aplicativos Shiny, relatórios do R Markdown, painéis, gráficos
e muito mais. Quando você se inscreve no RStudio na Amazon SageMaker, um servidor RStudio
Connect não foi criado. Você deve criar um servidor RStudio Connect em uma instância do EC2 para
usar o Connect with Amazon SageMaker. Para obter mais informações, consulteURL do RStudio
Connect (p. 193)

5.

DebaixoGerenciador de Package do RStudio, adicione a URL do seu Gerenciador de Package
RStudio. SageMaker cria um repositório de Package padrão para o Gerenciador de Pacotes
quando você integra o RStudio. Para obter mais informações sobre o RStudio Package Manager,
consulteGerenciador de Package do RStudio (p. 194).

6.

Selecione Submit (Enviar).

Agora que você se integrou aoSageMaker Domínio, use as etapas a seguir para acessar o Studio ou o
RStudio.

Acessar oSageMaker Domíniodepois de embarcar
1.

Abra o console do SageMaker .

2.

EscolhaPainel de controleno canto superior esquerdo da página.

3.

Sobre oPainel de controle, escolha seu nome de usuário e, em seguida, escolhaAplicação de
lançamento. Selecione Studio ou RStudio.

Para obter informações sobre o uso SageMaker Studio, consulteSageMaker Estúdio (p. 122).
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Para obter informações sobre como usar o RStudio, consulteRStudio na Amazon SageMaker (p. 189).

Choose a VPC
Este tópico fornece informações detalhadas sobre a escolha de um Amazon Virtual Private Cloud (VPC) ao
fazer a integração com a Amazon SageMaker Domínio. Para obter mais informações sobre a integração no
SageMaker Domínio, consulteIntegração na Amazon SageMaker Domínio (p. 37).
Por padrão, SageMaker O domínio usa duas VPCs. Uma VPC é gerenciada pela Amazon SageMaker e
fornece acesso direto à internet. Você especifica a outra VPC, que fornece tráfego criptografado entre o
domínio e seu volume do Amazon Elastic File System (EFS).
Você pode alterar esse comportamento para que SageMaker envia todo o tráfego pela VPC especificada.
Ao escolher essa opção, você deve fornecer as sub-redes, os grupos de segurança e os endpoints de
interface necessários para se comunicar com o SageMaker API e SageMaker tempo de execução e
váriosAWSserviços, como Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e Amazon CloudWatch, que são
usados pelo Studio e pelos seus notebooks Studio.
Quando você embarca no SageMaker Domínio, você diz SageMaker para enviar todo o tráfego pela sua
VPC definindo o tipo de acesso à rede como(Opcional) Em Request conditions (Condições da solicitação),
selecione Add condition (Adicionar condição)..

Para especificar as informações da VPC
Quando você especifica as entidades da VPC (ou seja, a VPC, a sub-rede ou o grupo de segurança) no
procedimento a seguir, uma das três opções é apresentada com base no número de entidades que você
tem no momentoAWSRegião. O comportamento é o seguinte:
• Uma entidade — SageMaker usa essa entidade. Isso não pode ser alterado.
• Várias entidades — Você deve escolher as entidades na lista suspensa.
• Sem entidades — Você deve criar uma ou mais entidades para usar o Domínio. EscolhaCriar
<entity>para abrir o console da VPC em uma nova guia do navegador. Depois de criar as entidades,
retorne ao domínioConceitos básicospágina para continuar o processo de integração.
Este procedimento faz parte da Amazônia SageMaker Processo de integração de domínio quando você
escolheConfiguração padrão. Suas informações de VPC são especificadas naRedeSeção.
1.

Escolha a VPC.

2.

Escolha uma ou mais sub-redes. Se você não escolher nenhuma sub-rede, SageMaker O usa todas
as sub-redes na VPC.

3.

Selecione o tipo de acesso à rede.
• Somente internet pública— O tráfego não EFS passa por um SageMaker VPC gerenciado, que
permite acesso à internet. O tráfego entre o domínio e o volume do Amazon EFS é através da VPC
especificada.
• (Opcional) Em Request conditions (Condições da solicitação), selecione Add condition (Adicionar
condição).— Todas SageMaker o tráfego é através da VPC e da sub-redes especificadas. O acesso
à Internet está desativado por padrão.

4.

Escolha os grupos de segurança. Se você escolheuSomente internet pública, esta etapa é opcional.
Se você escolheu(Opcional) Em Request conditions (Condições da solicitação), selecione Add
condition (Adicionar condição)., essa etapa é obrigatória.

Note
Para obter o número máximo de grupos de segurança permitidos, consulteUserSettings.
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Para obter mais VPC no(Opcional) Em Request conditions (Condições da solicitação), selecione Add
condition (Adicionar condição).modo, consulte.Conecte-se SageMaker Notebooks de estúdio em uma VPC
para recursos externos (p. 3680).

Excluir uma Amazon SageMaker Domínio
Um domínio consiste em uma lista de usuários autorizados, configurações e um volume do Amazon Elastic
File System (Amazon EFS), que contém dados dos usuários, incluindo caderno, recursos e artefatos. Um
usuário pode ter vários aplicativos compatíveis com a experiência de leitura e execução dos blocos de
anotações, terminais e consoles do usuário.
Você pode excluir seu domínio usando uma das formas a seguir:
• Console do AWS
• AWS Command Line Interface (AWS CLI)
• SageMaker SDK
As seções a seguir fornecem informações sobre os requisitos para excluir um domínio, bem como sobre
como excluir o domínio.
Tópicos
• Requisitos (p. 46)
• arquivos EFS (p. 46)
• Excluir uma Amazon SageMaker Domínio (console) (p. 47)
• Excluir uma Amazon SageMaker Domínio (CLI) (p. 47)

Requisitos
Você deve atender aos seguintes requisitos para excluir um domínio.
• Você deve ter permissão de administrador para excluir um domínio.
• Você só pode excluir um aplicativo cujo status éInService, que é exibido comoProntono domínio. Um
aplicativo cujo status seja Failed não precisa ser excluído para excluir o domínio que o contém. No
domínio, uma tentativa de excluir um aplicativo no estado de falha resulta em um erro.
• Para que um domínio possa ser excluído, ele não pode conter nenhum perfil de usuário. Para excluir um
perfil de usuário, o perfil não pode conter nenhum aplicativo sem falha.
Quando você exclui esses recursos, ocorre o seguinte:
• Aplicativo — Os dados (arquivos e cadernos) no diretório inicial do usuário são salvos. Os dados do
bloco de anotações não salvos são perdidos.
• Perfil do usuário — O usuário não consegue mais entrar no domínio e perde o acesso ao seu diretório
inicial, mas os dados não são excluídos. Um administrador pode recuperar os dados do volume do
Amazon EFS, onde eles estão armazenados sob oAWSConta da.
• Você deve excluir o domínio se quiser alternar os modos de autenticação do IAM para o IAM Identity
Center.

arquivos EFS
Seus arquivos são mantidos em um volume do Amazon EFS como backup. Esse backup inclui os arquivos
no diretório montado, que é/home/sagemaker-userpara Jupyter e/rootpara o seu kernel. Quando
você exclui arquivos desses diretórios montados, o kernel ou o aplicativo podem mover os arquivos
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excluídos para uma pasta de lixo oculta. Se a pasta de lixo estiver dentro do diretório montado, esses
arquivos serão copiados para o volume do Amazon EFS e serão cobrados. Para evitar essas cobranças do
Amazon EFS, você deve identificar e limpar a localização da pasta de lixo. A localização da pasta de lixo
para aplicativos e kernels padrão é~/.local/. Isso pode variar dependendo da distribuição Linux usada
para aplicativos ou kernels personalizados. Para obter mais informações sobre o volume do Amazon EFS,
consulteGerencie seu volume de armazenamento do EFS no SageMaker Estúdio (p. 186).
Quando você usar oAWSconsole para excluir o domínio, o volume do Amazon EFS é desanexado,
mas não excluído. O mesmo comportamento ocorre por padrão quando você usa oAWS CLIou o
SDK para excluir o domínio. No entanto, quando você usa oAWS CLIou o SDK, você pode definir
oRetentionPolicyparaHomeEfsFileSystem=Deletepara excluir o volume EFS junto com o domínio.

Excluir uma Amazon SageMaker Domínio (console)
Para excluir um domínio
1.

Abra o console do SageMaker .

2.

EscolhaPainel de controleno lado esquerdo da página.

3.

Repita as etapas a seguir para cada usuário na lista User name (Nome de usuário).
a.

Escolha o usuário.

b.

Sobre oDetalhes do usuáriopágina, para cada aplicativo sem falhas naApPlista, escolhaAção.

c.

Na lista suspensa, escolhaExcluir.

d.

Na caixa de diálogo Delete app (Excluir aplicativo), selecione Yes, delete app (Sim, excluir
aplicativo), digite delete no campo de confirmação e selecione Delete (Excluir).

e.

Quando oStatuspara todos os aplicativos mostrados comoDeleted (Excluído), escolhaEditar.

f.

DoEdite Usuáriopágina, escolhaExcluir usuário.

g.

Na caixa de diálogo Delete user (Excluir usuário), selecione Yes, delete user (Sim, excluir
usuário), digite delete no campo de confirmação e selecione Delete (Excluir).

Important
Quando um usuário é excluído, ele perde o acesso ao volume do Amazon EFS que contém
seus dados, incluindo notebooks e outros artefatos. Os dados não são excluídos e podem ser
acessados por um administrador.
4.

Quando todos os usuários forem excluídos, escolha o ícone de configurações de domínio (

).

5.

DoGeneral settingspágina, escolhaExcluir domínio.

6.

Sobre oExcluir domíniodiálogo, escolhaSim, excluir o domínio, digitedeletarno campo de confirmação
e escolhaExcluir.

Excluir uma Amazon SageMaker Domínio (CLI)
Para excluir um domínio
1.

Recupere a lista de domínios na conta.
aws --region Region sagemaker list-domains

2.

Recupere a lista de aplicativos para o domínio a ser excluído.
aws --region Region sagemaker list-apps \
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--domain-id-equals DomainId

3.

Exclua cada aplicativo da lista.
aws --region Region sagemaker delete-app \
--domain-id DomainId \
--app-name AppName \
--app-type AppType \
--user-profile-name UserProfileName

4.

Recupere a lista de perfis de usuário no domínio.
aws --region Region sagemaker list-user-profiles \
--domain-id-equals DomainId

5.

Exclua cada perfil de usuário da lista.
aws --region Region sagemaker delete-user-profile \
--domain-id DomainId \
--user-profile-name UserProfileName

6.

Exclua o domínio. Para também excluir o volume do Amazon EFS,
especifiqueHomeEfsFileSystem=Delete.
aws --region Region sagemaker delete-domain \
--domain-id DomainId \
--retention-policy HomeEfsFileSystem=Retain

SageMaker JumpStart
SageMaker JumpStart fornece modelos pré-treinados e de código aberto para uma ampla variedade de
tipos de problemas para ajudar você a começar a usar o aprendizado de máquina. Você pode treinar e
ajustar esses modelos de forma incremental antes da implantação. JumpStart também fornece modelos de
soluções que configuram a infraestrutura para casos de uso comuns e exemplos de notebooks executáveis
para aprendizado de máquina com SageMaker.
Você pode acessar os modelos pré-treinados, modelos de soluções e exemplos por meio do
JumpStartpágina de destino na Amazon SageMaker O. As etapas a seguir mostram como acessar
JumpStart modelos e soluções usando a Amazon SageMaker O.
Você também pode acessar os modelos usando o SageMaker SDK Python. Para obter informações
sobre como usar JumpStart modelos programaticamente via API, consulteUsar o SageMaker JumpStart
Algoritmos com modelos pré-treinados.

Abrir e usar JumpStart
As seções a seguir fornecem informações sobre como abrir e usar JumpStart da Amazônia SageMaker IU
do estúdio.

Aberto JumpStart
Na Amazon SageMaker Studio, aberto JumpStart usando uma das seguintes opções:
• O JumpStart launcher noConceitos básicosSeção.
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•
O JumpStart Ícone (

) nabarra lateral esquerda.

• ONavegar JumpStartbotão no painel de ativos lançado.

Important
Antes de baixar ou usar conteúdo de terceiros: Você é responsável por revisar e cumprir todos os
termos de licença aplicáveis e garantir que eles sejam aceitáveis para seu caso de uso.

Usar o JumpStart
Do SageMaker JumpStart página inicial, você pode procurar soluções, modelos, notebooks e outros
recursos. Você também pode ver suas soluções, endpoints e trabalhos de treinamento lançados
atualmente. Usar o JumpStart barra de pesquisa, você pode procurar tópicos de interesse.
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Você pode encontrar JumpStart recursos usando a pesquisa ou navegando em cada categoria que segue
o painel de pesquisa:
• Destaque— As soluções, modelos e exemplos mais recentes ou mais usados.
• Soluções— Em uma única etapa, lance soluções abrangentes de aprendizado de máquina que vinculem
SageMaker para outrosAWSServiços da . SelectExplore todas as soluçõespara ver todas as soluções
disponíveis.
• Modelos— Encontre um modelo que atenda às suas necessidades a partir da coleção de modelos de
texto, visão e tabulares. Você pode filtrar a coleção por tipos de problemas, tipos de dados e estruturas.
Em seguida, implante e refine modelos pré-treinados para classificação de imagens e detecção de
objetos em uma única etapa. SelectExplore todos os modelospara ver todos os modelos disponíveis.
• Recursos— Use exemplos de cadernos, blogs e tutoriais em vídeo para aprender e começar seus tipos
de problemas.
• Cadernos do exemplo— Execute exemplos de notebooks que usam SageMaker recursos como
treinamento em Spot Instance e experimentos em uma grande variedade de tipos de modelos e casos
de uso.
• Blogs— Leia detalhes e soluções de especialistas em aprendizado de máquina.
• Tutoriais em vídeo— Assista a tutoriais em vídeo para SageMaker recursos e casos de uso de
aprendizado de máquina de especialistas em aprendizado de máquina.
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Tópicos
• Modelos de soluções (p. 51)
• Modelos (p. 58)
• Amazônia SageMaker JumpStart Indústria: Financeiro (p. 72)

Modelos de soluções
SageMaker JumpStart fornece um clique, end-to-end soluções para muitos casos de uso comuns de
aprendizado de máquina. Explore os seguintes casos de uso para obter mais informações sobre os
modelos de soluções disponíveis.
• Previsão de demanda (p. 51)
• Previsão de classificação de crédito (p. 52)
• Detecção de (p. 52)
• Visão computacional (p. 53)
• Extraia e analise dados de documentos (p. 54)
• Manutenção preditiva (p. 54)
• Predição de rotatividade (p. 54)
• Recomendações personalizadas (p. 55)
• Aprendizado por reforço (p. 55)
• Saúde e ciências da vida (p. 56)
• Definição de preço financeiro (p. 56)
Escolha o modelo de solução que seja mais adequado ao seu caso de uso no JumpStart página de
destino. Quando você escolhe um modelo de solução, JumpStart mostra uma descrição da solução
e umExecutarbotão. Quando você selecionaExecutar, JumpStartcria todos os recursos necessários
para executar a solução, incluindo instâncias de treinamento e hospedagem de modelos. Para obter
mais informações sobre como lançar uma JumpStart solução, consultethe section called “Lance uma
solução” (p. 56).
Depois de lançar a solução, você pode explorar os recursos da solução e quaisquer artefatos gerados
no JumpStart. SelectAbrir cadernopara usar os notebooks fornecidos e explorar os recursos da solução.
Quando os artefatos são gerados durante o lançamento ou após a execução dos notebooks fornecidos,
eles são listados naArtefatos geradostabela. Você pode excluir artefatos individuais com o ícone da lixeira
(

). Você pode excluir todos os recursos da solução escolhendoExclusão de recursos da solução.

Previsão de demanda
A previsão de demanda usa dados históricos de séries temporais para fazer estimativas future em relação
à demanda do cliente em um período específico e agilizar o processo de tomada de decisão de oferta e
demanda em todas as empresas.
Os casos de uso de previsão de demanda incluem a previsão da venda de ingressos no setor de
transporte, preços de ações, número de visitas ao hospital, número de representantes de clientes a serem
contratados em vários locais no próximo mês, vendas de produtos em várias regiões no próximo trimestre
e uso de servidores em nuvem no dia seguinte para um serviço de streaming de vídeo, consumo de
eletricidade para várias regiões na próxima semana, número de dispositivos e sensores de IoT, como
consumo de energia, e muito mais.
Os dados de séries temporais são categorizados comounivariadaemultivariada. Por exemplo, o consumo
total de eletricidade para uma única residência é uma série temporal univariada ao longo de um período
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de tempo. Quando várias séries temporais univariadas são empilhadas umas sobre as outras, isso é
chamado de série temporal multivariada. Por exemplo, o consumo total de eletricidade de 10 residências
diferentes (mas correlacionadas) em um único bairro compõe um conjunto de dados de séries temporais
multivariadas.
Nome da solução

Descrição

Conceitos básicos

Previsão de demanda

Previsão de demanda para
dados de séries temporais
multivariadas usando três
state-of-the-artalgoritmos de
previsão de séries temporais:
LSTnet,Profeta, eSageMaker
DeepAR.

GitHub »

Previsão de classificação de crédito
Usar o JumpStartsoluções de previsão de classificação de crédito da para prever classificações de
crédito corporativas ou explicar decisões de previsão de crédito tomadas por modelos de aprendizado
de máquina. Em comparação com os métodos tradicionais de modelagem de classificação de crédito, os
modelos de aprendizado de máquina podem automatizar e melhorar a precisão da previsão de crédito.
Nome da solução

Descrição

Conceitos básicos

Previsão de classificação de
crédito corporativo

Aprendizado de máquina
multimodal (texto longo e tabular)
para previsões de crédito
de qualidade usandoAWS
AutoGluonTabular.

GitHub »

Pontuação de crédito baseada
em gráficos

Preveja classificações de crédito
corporativo usando dados
tabulares e uma rede corporativa
treinando umGraph Neural
Network GraphSageeAWS
AutoGluonTabularmodelo.

Encontre na Amazon SageMaker
Amazon.

Explique as decisões de crédito

Preveja inadimplência de crédito
em aplicativos de crédito e
forneça explicações usandoLight
GBMeSHAP (Explicações do
aditivo SHAPley).

GitHub »

Detecção de
Muitas empresas perdem bilhões anualmente com fraudes. Os modelos de detecção de fraudes
baseados em aprendizado de máquina podem ajudar a identificar sistematicamente prováveis atividades
fraudulentas a partir de uma enorme quantidade de dados. As soluções a seguir usam conjuntos de dados
de transação e identidade do usuário para identificar transações fraudulentas.
Nome da solução

Descrição

Conceitos básicos

Detecte usuários e transações
maliciosas

Detecte automaticamente
atividades potencialmente

GitHub »
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Nome da solução

Descrição

Conceitos básicos

fraudulentas em transações
usandoSageMaker Impulso
XGcom a técnica de
sobreamostragemAmostragem
excessiva de minorias
sintéticas(GOLPEOU).
Detecção de fraudes em
transações financeiras usando
uma biblioteca gráfica profunda

Detecte fraudes em transações
financeiras treinando umrede
convolucional de gráficocom
obiblioteca de gráficos
profundose umSageMaker
Impulso XGmodelo.

GitHub »

Classificação de pagamento
financeiro

Classifique pagamentos
financeiros com base nas
informações da transação
usandoSageMaker Impulso XG.
Use esse modelo de solução
como uma etapa intermediária
na detecção de fraudes,
personalização ou detecção de
anomalias.

Encontre na Amazon SageMaker
Amazon.

Visão computacional
Com o aumento de casos de uso comercial, como veículos autônomos, vigilância por vídeo inteligente,
monitoramento de saúde e várias tarefas de contagem de objetos, a demanda por sistemas de detecção
de objetos rápidos e precisos está aumentando. Esses sistemas envolvem não apenas reconhecer
e classificar cada objeto em uma imagem, mas localizar cada um desenhando a caixa delimitadora
apropriada ao redor dela. Na última década, os rápidos avanços das técnicas de aprendizado profundo
aceleraram muito o momento da detecção de objetos.
Nome da solução

Descrição

Conceitos básicos

Detecção visual de defeitos do
produto

Identifique regiões defeituosas
nas imagens do produto
treinando ummodelo de detecção
de objetos do zeroou ajuste
fino pré-treinado SageMaker
modelos.

GitHub »

Reconhecimento de escrita à
mão

Reconheça texto escrito à mão
GitHub »
em imagens treinando ummodelo
de detecção de objetosemodelo
de reconhecimento de escrita à
mão. Rotule seus próprios dados
usandoSageMaker Ground Truth.

Detecção de objetos para
espécies de pássaros

Identifique espécies de
pássaros em uma cena usando
umSageMaker modelo de
detecção de objetos.
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Extraia e analise dados de documentos
JumpStart fornece soluções para você descobrir informações e conexões valiosas em documentos
essenciais aos negócios. Os casos de uso incluem classificação de texto, resumo de documentos,
reconhecimento de manuscrito, extração de relacionamento, perguntas e respostas e preenchimento de
valores faltantes em registros tabulares.
Nome da solução

Descrição

Conceitos básicos

Privacidade para classificação de
sentimentos

Anonimizar textpara preservar
melhor a privacidade do usuário
na classificação de sentimentos.

GitHub »

Como entender o documento

Resumo de documentos,
extração de entidades e
relacionamentos usando
otransformadoresBiblioteca em
PyTorch.

GitHub »

Reconhecimento de escrita à
mão

Reconheça texto escrito à mão
GitHub »
em imagens treinando ummodelo
de detecção de objetosemodelo
de reconhecimento de escrita à
mão. Rotule seus próprios dados
usandoSageMaker Ground Truth.

Preenchendo valores faltantes
em registros tabulares

Preencha os valores faltantes
em registros tabulares treinando
umSageMaker AutoPilotmodelo.

GitHub »

Manutenção preditiva
A manutenção preditiva visa otimizar o equilíbrio entre a manutenção corretiva e preventiva, facilitando
a substituição oportuna dos componentes. As soluções a seguir usam dados de sensores de ativos
industriais para prever falhas na máquina, tempo de inatividade não planejado e custos de reparo.
Nome da solução

Descrição

Conceitos básicos

Manutenção preditiva para frotas
de veículos

Preveja falhas na frota de
veículos usando sensores de
veículos e informações de
manutenção com um modelo de
rede neural convolucional.

GitHub »

Manutenção preditiva para
fabricação

Preveja a vida útil restante
de cada sensor treinando
umrede neural LSTM bidirecional
empilhadamodelo usando
leituras históricas do sensor.

GitHub »

Predição de rotatividade
A rotatividade de clientes, ou taxa de desgaste, é um problema caro enfrentado por uma ampla gama
de empresas. Em um esforço para reduzir a rotatividade, as empresas podem identificar clientes que
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provavelmente deixarão o serviço para concentrar seus esforços na retenção de clientes. Usar uma
JumpStartsolução de previsão de rotatividade para analisar fontes de dados, como comportamento do
usuário e registros de bate-papo de suporte ao cliente, para identificar clientes que correm alto risco de
cancelar uma assinatura ou serviço.
Nome da solução

Descrição

Conceitos básicos

Previsão de rotatividade com
texto

Preveja a rotatividade usando
recursos numéricos, categóricos
e textuais comCodificador
BERTeRandomForestClassifier.

GitHub »

Previsão de rotatividade para
clientes de telefonia móvel

Identifique clientes insatisfeitos
de telefones celulares
usandoSageMaker Impulso XG.

Encontre na Amazon SageMaker
Amazon.

Recomendações personalizadas
Você pode usar o JumpStart soluções para analisar gráficos de identidade do cliente ou sessões de
usuários para entender e prever melhor o comportamento do cliente. Use as soluções a seguir para obter
recomendações personalizadas para modelar a identidade do cliente em vários dispositivos ou determinar
a probabilidade de um cliente fazer uma compra.
Nome da solução

Descrição

Conceitos básicos

Resolução de entidades em
gráficos de identidade com
biblioteca de gráficos profundos

Faça a vinculação de entidades
entre dispositivos para
publicidade on-line treinando
umrede convolucional de
gráficocombiblioteca de gráficos
profundos.

GitHub »

Comprar a modelagem

Preveja se um cliente fará uma
compra treinando umSageMaker
Impulso XGmodelo.

GitHub »

Aprendizado por reforço
O aprendizado por reforço (RL) é um tipo de aprendizado baseado na interação com o ambiente. Esse tipo
de aprendizado é usado por um agente que deve aprender o comportamento por meio de trial-and-error
interações com um ambiente dinâmico no qual o objetivo é maximizar as recompensas de longo prazo que
o agente recebe como resultado de suas ações. As recompensas são maximizadas trocando ações de
exploração que têm recompensas incertas com ações exploradoras que têm recompensas conhecidas.
O RL é adequado para resolver problemas grandes e complexos, como gerenciamento da cadeia de
suprimentos, sistemas HVAC, robótica industrial, inteligência artificial de jogos, sistemas de diálogo e
veículos autônomos.
Nome da solução

Descrição

Conceitos básicos

Aprendizado por reforço
para competições de IA do
Battlesnake

Forneça um fluxo de trabalho
de aprendizado de reforço para
treinamento e inferência com
oBattleSnakeCompetições de IA.

GitHub »
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Nome da solução

Descrição

Conceitos básicos

Aprendizado por reforço
distribuído para o desafio
Procgen

Kit inicial de aprendizado
por reforço distribuído
paraProcessador do NeuroIPS
2020Desafio de aprendizagem
por reforço.

GitHub »

Saúde e ciências da vida
Clínicos e pesquisadores podem usar JumpStart soluções para analisar imagens médicas, informações
genômicas e registros clínicos de saúde.
Nome da solução

Descrição

Conceitos básicos

Previsão de sobrevivência do
câncer de pulmão

Preveja o status de sobrevivência GitHub »
de pacientes com câncer de
pulmão de células não pequenas
com exames de tomografia
computadorizada (TC) de pulmão
tridimensional, dados genômicos
e registros clínicos de saúde
usandoSageMakerImpulso XG.

Definição de preço financeiro
Muitas empresas ajustam dinamicamente os preços regularmente para maximizar seus retornos. Use o
seguinte JumpStart soluções para otimização de preços, preços dinâmicos, preços de opções ou casos de
uso de otimização de portfólio.
Nome da solução

Descrição

Conceitos básicos

Otimização de preço

Estime a elasticidade do preço
usando o Double Machine
Learning (ML) para inferência
causal eProfetaprocedimento de
previsão. Use essas estimativas
para otimizar os preços diários.

Encontre na Amazon SageMaker
Amazon.

Lance uma solução
Na página de cada solução, JumpStart mostra uma descrição da solução e umLaunchbotão. Para iniciar
uma solução, selecioneLaunch. JumpStartem seguida, cria todos os recursos necessários para executar
a solução. Isso inclui instâncias de treinamento e hospedagem de modelos. Depois de escolher uma
solução, oSolução de lançamentoO painel é aberto.

Parâmetros avançados
A solução selecionada pode ter parâmetros avançados que você pode selecionar. EscolhaParâmetros
avançadospara especificar oAWS Identity and Access ManagementFunção da solução.
As soluções são capazes de lançar recursos em 9AWSserviços que interagem entre si. Para que a solução
funcione conforme o esperado, os componentes recém-criados de um serviço devem ser capazes de
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agir em componentes recém-criados de outro serviço. Recomendamos que você use a função de serviço
de serviço do IAM padrão para garantir que todas as permissões necessárias sejam adicionadas. Para
obter mais informações sobre funções do IAM, consulteIdentity and Access Management para a Amazon
SageMaker (p. 3546).
Default IAM role (Perfil do IAM padrão)
Se você selecionar essa opção, as funções padrão do IAM exigidas por essa solução serão usadas. Cada
solução requer recursos diferentes. A lista a seguir descreve as funções padrão usadas para as soluções
com base no serviço necessário. Para obter uma descrição das permissões necessárias para cada serviço,
consulteAWSPolíticas gerenciadas para o SageMaker projetos e JumpStart (p. 3641).
• API Gateway– AmazonSageMakerServiceCatalogProductsApiGatewayRole
• CloudFormation– AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationFunção
• CodeBuild – AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildRole
• CodePipeline – AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineRole
• Eventos– AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsFunção
• Firehose– AmazonSageMakerServiceCatalogProductsFirehoseFunção
• Glue– AmazonSageMakerServiceCatalogProductsGlueFunção
• Lambda– AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaFunção
• SageMaker– AmazonSageMakerServiceCatalogProductsExecutionFunção
Se você estiver usando um novo SageMaker domínio com o JumpStart modelos de projeto habilitados,
essas funções são criadas automaticamente em sua conta.
Se você estiver usando um existente SageMaker domínio, essas funções podem não existir na sua conta.
Se for esse o caso, você receberá o seguinte erro ao iniciar a solução.
Unable to locate the updated roles required to launch this solution, a general role '/
service-role/AmazonSageMakerServiceCatalogProductsUseRole' will be used. Please update your
studio domain to generate these roles.

Você ainda pode lançar uma solução sem a função necessária, mas sem a função padrão
legadaAmazonSageMakerServiceCatalogProductsUseRoleé usado no lugar da função necessária.
A função padrão legada tem relações de confiança com todos os serviços que JumpStart as soluções
precisam interagir com. Para obter a melhor segurança, recomendamos que você atualize seu domínio
para ter as funções padrão recém-criadas para cada umAWSServiço da.
Se você já se inscreveu em um SageMaker domínio, você pode atualizar seu domínio para gerar as
funções padrão usando o procedimento a seguir.
1.

Abra o Amazonas SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2.

EscolhaPainel de controleno canto superior esquerdo da página.

3.

DoDomíniopágina, escolha oConfiguraçõesÍcone (

) para editar as configurações do domínio.

4.

EmGeneral settingsescolherPróximo.

5.

DebaixoSageMaker Projetos e JumpStart,Habilitar Amazon SageMaker modelos de projeto e Amazon
SageMaker JumpStart para esta conta daeHabilitar Amazon SageMaker modelos de projeto e Amazon
SageMaker JumpStart para usuários do Studio Studio, escolhaPróximo.

6.

Selecione Submit (Enviar).

Você deve ser capaz de ver as funções padrão listadas emProjetos - Amazon SageMaker modelos de
projeto habilitados para esta contasob oAplicativos - StudioGuia Guia de trabalho

57

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Modelos

Encontre o perfil do IAM
Se você selecionar essa opção, deverá selecionar uma função existente do IAM na lista suspensa para
cada um dos serviços necessários. A função selecionada deve ter pelo menos as permissões mínimas
necessárias para o serviço correspondente. Para obter uma descrição das permissões necessárias para
cada serviço, consulteAWSPolíticas gerenciadas para o SageMaker projetos e JumpStart (p. 3641).
Insira a função do IAM
Se você selecionar essa opção, deverá inserir manualmente o ARN de uma função existente
do IAM. A função selecionada deve ter pelo menos as permissões mínimas necessárias para o
serviço correspondente. Para obter uma descrição das permissões necessárias para cada serviço,
consulteAWSPolíticas gerenciadas para o SageMaker projetos e JumpStart (p. 3641).

Modelos
JumpStart suporta modelos em quinze dos tipos de problemas mais populares. Dos tipos de problemas
suportados, os tipos relacionados à Visão e à PNL totalizam treze. Há oito tipos de problemas que
oferecem suporte ao treinamento incremental e ao ajuste fino. Para obter mais informações sobre
treinamento incremental e ajuste de hiperparâmetros, consulteSageMaker Ajuste automático do modelo.
JumpStart também oferece suporte a quatro algoritmos populares para modelagem de dados tabulares.
Você pode pesquisar e procurar modelos no JumpStart página de destino no Studio. Quando você
seleciona um modelo, a página de detalhes do modelo fornece informações sobre o modelo, e você pode
treinar e implantar seu modelo em algumas etapas. A seção de descrição descreve o que você pode fazer
com o modelo, os tipos esperados de entradas e saídas e o tipo de dados necessário para ajustar seu
modelo.
Você também pode utilizar modelos programaticamente com oSageMaker SDK for Python.
A lista de tipos de problemas e os links para seus exemplos de notebooks Jupyter estão resumidos na
tabela a seguir. Para obter uma lista completa de JumpStart modelos, vejaJumpStartTabela de modelos
disponíveis.
Tipos de problema

Oferece suporte
à inferência com
modelos prétreinados

Treinável em um
conjunto de dados
personalizado

Estruturas
suportadas

Blocos de
anotações de
exemplo

Classificação de
imagens

Sim

Sim

PyTorch,
TensorFlow

Introdução ao
JumpStart Classificação de
imagens

Detecção de
objetos

Sim

Sim

PyTorch,
TensorFlow,
MXNet

Introdução ao
JumpStart Detecção de
objetos

Segmentação
semântica

Sim

Sim

MXNet

Introdução ao
JumpStart Segmentação
semântica

Segmentação de
instâncias

Sim

Sim

MXNet

Introdução ao
JumpStart Segmentação de
instâncias
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Tipos de problema

Oferece suporte
à inferência com
modelos prétreinados

Treinável em um
conjunto de dados
personalizado

Estruturas
suportadas

Blocos de
anotações de
exemplo

Incorporação de
imagens

Sim

Não

TensorFlow,
MXNet

Introdução ao
JumpStart Incorporação de
imagens

Classificação de
texto

Sim

Sim

TensorFlow

Introdução ao
JumpStart Classificação de
texto

Classificação de
pares de frases

Sim

Sim

TensorFlow,
Abraçando o rosto

Introdução ao
JumpStart Classificação de
pares de frases

Responder a
perguntas

Sim

Sim

PyTorch,
Abraçando o rosto

Introdução ao
JumpStart —
Resposta à
pergunta

Reconhecimento
de entidade
nomeada

Sim

Não

Cara abraçada

Introdução ao
JumpStart Reconhecimento
de entidade
nomeada

Resumo do texto

Sim

Não

Cara abraçada

Introdução ao
JumpStart Sumarização de
texto

Geração de texto

Sim

Não

Cara abraçada

Introdução ao
JumpStart Geração de texto

Tradução
automática

Sim

Não

Cara abraçada

Introdução
ao JumpStart
- Tradução
automática

Incorporação de
text

Sim

Não

TensorFlow,
MXNet

Introdução ao
JumpStart Incorporação de
texto
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Tipos de problema

Oferece suporte
à inferência com
modelos prétreinados

Treinável em um
conjunto de dados
personalizado

Estruturas
suportadas

Blocos de
anotações de
exemplo

Classificação
tabular

Sim

Sim

GBM leve,
CatBoost,
XGBoost,
AutoGluonTabular,
TabTransformer,
Aluno linear

Introdução ao
JumpStart Classificação
tabular LightGBM,
CatBoost
Introdução ao
JumpStart Classificação
tabular - XGBoost,
Linear Learner
Introdução ao
JumpStart Classificação
tabular AutoGluonAluno
Introdução ao
JumpStart Classificação
tabular TabTransformerAluno

Regressão tabular

Sim

Sim

GBM leve,
CatBoost,
XGBoost,
AutoGluonTabular,
TabTransformer,
Aluno linear

Introdução ao
JumpStart Regressão tabular
- LightGBM,
CatBoost
Introdução ao
JumpStart —
Regressão tabular
- XGBoost, Linear
Learner
Introdução ao
JumpStart —
Regressão tabular
- AutoGluonAluno
Introdução ao
JumpStart —
Regressão
tabular TabTransformerAluno
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Implantar um modelo
Quando você implanta um modelo do JumpStart, SageMaker hospeda o modelo e implanta um endpoint
que você pode usar para inferência. JumpStart também fornece um exemplo de notebook que você pode
usar para acessar o modelo depois de implantado.

Configuração de implantação do modelo
Depois de escolher um modelo, oImplantar o modeloO painel é aberto. EscolhaConfiguração de
implantaçãopara configurar a implantação do seu modelo.

O tipo de instância padrão para implantar um modelo depende do modelo. O tipo de instância é o hardware
em que o trabalho de treinamento é executado. No seguinte exemplo, oml.g4dn.xlargeinstância é o
padrão para esse modelo BERT específico.
Também é possível alterar oNome do endpoint.
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EscolhaConfigurações de segurançapara especificar aAWS Identity and Access Managementfunção (IAM),
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e chaves de criptografia para o modelo.
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Segurança de implantação do modelo
Quando você implanta um modelo com JumpStart, você pode especificar uma função do IAM, Amazon
VPC e chaves de criptografia para o modelo. Se você não especificar valores para essas entradas: A
função padrão do IAM é sua função de tempo de execução do Studio; a criptografia padrão é usada;
nenhuma Amazon VPC é usada.

Perfil do IAM
Você pode selecionar uma função do IAM que seja aprovada como parte de trabalhos de treinamento e
de hospedagem. SageMaker usa essa função para acessar dados de treinamento e artefatos do modelo.
Se você não selecionar uma função do IAM, SageMaker implanta o modelo usando sua função de tempo
de execução do Studio. Para obter mais informações sobre funções do IAM, consulteIdentity and Access
Management para a Amazon SageMaker (p. 3546).
A função que você passa deve ter acesso aos recursos de que o modelo precisa e deve incluir todos os
itens a seguir.
• Para trabalhos de treinamento: CreateTrainingJob API: Permissões da função de execução.
• Para trabalhos de hospedagem: CreateModel API: Permissões da função de execução.

Note
Você pode definir o escopo das permissões do Amazon S3 concedidas em cada uma das funções
a seguir. Faça isso usando o ARN do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e a
JumpStartBucket do Amazon S3.
{

"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:ListMultipartUploadParts"
],
"Resources": [
"arn:aws:s3:<region>::bucket/jumpstart-cache-prod-<region>/*",
"arn:aws:s3:<region>:<account>:bucket/*",
]
},{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListBucket",
],
"Resources": [
"arn:aws:s3:<region>::bucket/jumpstart-cache-prod-<region>",
"arn:aws:s3:<region>:<account>:bucket",
]

Encontre o perfil do IAM
Se selecionar essa opção, é necessário selecionar uma função de serviço do IAM existente na lista
suspensa.
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Solicitar a função do IAM
Se você selecionar essa opção, deverá inserir manualmente o ARN de uma função existente do IAM. Se
sua função de tempo de execução do Studio ou Amazon VPC bloquear oiam:list* call, você deve usar
essa opção para usar uma função existente do IAM.

Amazon VPC
Tudo JumpStart os modelos são executados no modo de isolamento de rede. Depois que o contêiner do
modelo é criado, nenhuma outra chamada pode ser feita. Você pode selecionar uma Amazon VPC que
seja aprovada como parte de trabalhos de treinamento e de hospedagem. SageMaker O usa o Amazon
VPC para enviar e extrair recursos do bucket do Amazon S3. Essa Amazon VPC é diferente da Amazon
VPC que limita o acesso à Internet pública a partir da sua instância do Studio. Para obter mais informações
sobre o Studio Amazon VPC, consulteConecte-se SageMaker Notebooks de estúdio em uma VPC para
recursos externos (p. 3680).
A Amazon VPC que você passa não precisa acessar a Internet pública, mas precisa acessar o Amazon
S3. O endpoint da Amazon VPC para Amazon S3 deve permitir acesso ao menos aos seguintes recursos
de que o modelo precisa.
{

"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
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"s3:PutObject",
"s3:ListMultipartUploadParts"

],
"Resources": [
"arn:aws:s3:<region>::bucket/jumpstart-cache-prod-<region>/*",
"arn:aws:s3:<region>:<account>:bucket/*",
]
},{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListBucket",
],
"Resources": [
"arn:aws:s3:<region>::bucket/jumpstart-cache-prod-<region>",
"arn:aws:s3:<region>:<account>:bucket",
]

Se você não selecionar uma Amazon VPC, nenhuma Amazon VPC será usada.
Localizar o VPC
Se você selecionar essa opção, deverá selecionar uma Amazon VPC existente na lista suspensa. Depois
de selecionar uma Amazon VPC, você deve selecionar uma sub-rede e um grupo de segurança para sua
Amazon VPC. Para obter mais informações sobre sub-redes e security groups, consulteVisão geral de
VPCs e sub-redes.

VPC de entrada
Se você selecionar essa opção, deverá selecionar manualmente a sub-rede e o grupo de segurança que
compõem sua Amazon VPC. Se sua função de tempo de execução do Studio ou Amazon VPC bloquear
oec2:list*chamada, você deve usar essa opção para selecionar a sub-rede e o grupo de segurança.
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Chaves de criptografia
Você pode selecionar umAWS KMSchave que é passada como parte de empregos de treinamento e
hospedagem. SageMaker usa essa chave para criptografar o volume do Amazon EBS para o contêiner e
o modelo reempacotado no Amazon S3 para hospedar trabalhos e a saída para trabalhos de treinamento.
Para obter mais informações sobreAWS KMSchaves, vejaAWS KMSchaves.
A chave que você transmitir deve confiar na função do IAM que você transmitir ao IAM. Se você não
especificar uma função do IAM, oAWS KMSA chave deve confiar em sua função de tempo de execução do
Studio.
Se você não selecionar umAWS KMSchave, SageMaker fornece criptografia padrão para os dados no
volume do Amazon EBS e nos artefatos do Amazon S3.
Localizar chaves de criptografia
Se você selecionar essa opção, deverá selecionar a existenteAWS KMSchaves da lista suspensa.
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Chaves de criptografia de entrada
Se você selecionar essa opção, deverá inserir manualmente oAWS KMSchaves. Se sua função de
execução do Studio ou o Amazon VPC bloquear okms:list* chamada, você deve usar essa opção para
selecionar existenteAWS KMSchaves.
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Ajuste um modelo
O ajuste fino treina um modelo pré-treinado em um novo conjunto de dados sem treinar do zero. Esse
processo, também conhecido como aprendizado por transferência, pode produzir modelos precisos com
conjuntos de dados menores e menos tempo de treinamento.

Ajuste fino da fonte de dados
Ao ajustar um modelo, você pode usar o conjunto de dados padrão ou escolher seus próprios dados, que
estão localizados em um bucket do Amazon S3.
Para pesquisar os compartimentos disponíveis para você, escolhaEncontre um bucket do S3. Esses
buckets são limitados pelas permissões usadas para configurar sua conta do Studio. Você também pode
especificar um URI do Amazon S3 ao escolherInsira a localização do bucket do Amazon S3.
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Tip
Para descobrir como formatar os dados em seu bucket, escolhaSaiba mais. A seção de descrição
do modelo tem informações detalhadas sobre entradas e saídas.
Para modelos de texto:
•
•
•
•

O bucket deve ter um arquivo data.csv.
A primeira coluna deve ser um inteiro exclusivo para o rótulo da classe. Por exemplo:1,2,3,4,n
A segunda coluna deve ser uma string.
A segunda coluna deve ter o texto correspondente que corresponda ao tipo e ao idioma do modelo.

Para modelos de visão:
• O bucket deve ter tantos subdiretórios quanto o número de classes.
• Cada subdiretório deve conter imagens que pertençam a essa classe no formato .jpg.

Note
O bucket do Amazon S3 deve estar no mesmoRegião da AWSonde você está correndo
SageMaker Studio porque SageMaker não permite solicitações entre regiões.

Ajuste fino da configuração de implantação
A família p3 é recomendada como a mais rápida para o treinamento de aprendizado profundo e é
recomendada para ajustar um modelo. O gráfico a seguir mostra o número de GPUs em cada tipo de
instância. Há outras opções disponíveis que você pode escolher, incluindo os tipos de instância p2 e g4.
Tipo de instância

GPUs

p3.2xlarge

1

p3.8xlarge

4

p3.16xlarge

8

p3dn.24xlarge

8

Hiperparâmetros
Você pode personalizar os hiperparâmetros do trabalho de treinamento que são usados para ajustar o
modelo.
Se você usar o conjunto de dados padrão para modelos de texto sem alterar os hiperparâmetros, obterá
um modelo quase idêntico como resultado. Para modelos de visão, o conjunto de dados padrão é diferente
do conjunto de dados usado para treinar os modelos pré-treinados, portanto, seu modelo é diferente como
resultado.
Você tem as seguintes opções de hiperparâmetros:
• Épocas— Uma época é um ciclo em todo o conjunto de dados. Vários intervalos completam um lote e
vários lotes eventualmente completam uma época. Várias épocas são executadas até que a precisão do
modelo atinja um nível aceitável ou quando a taxa de erro cai abaixo de um nível aceitável.
• Taxa de aprendizagem— A quantidade em que os valores devem ser alterados entre as épocas.
Conforme o modelo é refinado, seus pesos internos estão sendo ajustados e as taxas de erro são
verificadas para ver se o modelo melhora. Uma taxa de aprendizado típica é de 0,1 ou 0,01, onde
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0,01 é um ajuste muito menor e pode fazer com que o treinamento demore muito para convergir,
enquanto 0,1 é muito maior e pode fazer com que o treinamento seja ultrapassado. É um dos principais
hiperparâmetros que você pode ajustar para treinar seu modelo. Observe que, para modelos de texto,
uma taxa de aprendizado muito menor (5e-5 para BERT) pode resultar em um modelo mais preciso.
• Tamanho do Batch— O número de registros do conjunto de dados que devem ser selecionados para
cada intervalo a serem enviados às GPUs para treinamento.
Em um exemplo de imagem, você pode enviar 32 imagens por GPU, então 32 seria o tamanho do seu
lote. Se você escolher um tipo de instância com mais de uma GPU, o lote será dividido pelo número de
GPUs. O tamanho do lote sugerido varia de acordo com os dados e o modelo que você está usando.
Por exemplo, a forma como você otimiza dados de imagem é diferente de como você lida com dados de
linguagem.
No gráfico de tipos de instância na seção de configuração de implantação, você pode ver o número de
GPUs por tipo de instância. Comece com um tamanho de lote padrão recomendado (por exemplo, 32
para um modelo de visão). Em seguida, multiplique isso pelo número de GPUs no tipo de instância que
você selecionou. Por exemplo, se você estiver usando ump3.8xlarge, isso seria 32 (tamanho do lote)
multiplicado por 4 (GPUs), totalizando 128, pois o tamanho do lote se ajusta ao número de GPUs. Para
um modelo de texto como o BERT, tente começar com um tamanho de lote de 64 e, em seguida, reduza
conforme necessário.

Resultado do treinamento
Quando o processo de ajuste fino estiver concluído, JumpStart fornece informações sobre o modelo:
modelo principal, nome do cargo de treinamento, ARN do cargo de treinamento, tempo de treinamento
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e caminho de saída. O caminho de saída é onde você pode encontrar o novo modelo em um bucket do
Amazon S3. A estrutura da pasta usa o nome do modelo que você forneceu e o arquivo do modelo está
em um/outputsubpasta e é sempre nomeadamodel.tar.gz.
Exemplo: s3://bucket/model-name/output/model.tar.gz

Amazônia SageMaker JumpStart Indústria: Financeiro
Usar o SageMaker JumpStart Indústria: Soluções financeiras, modelos e exemplos de notebooks para
aprender sobre SageMaker recursos e capacidades por meio de soluções selecionadas de uma etapa e
exemplos de notebooks de problemas de aprendizado de máquina (ML) focados no setor. Os notebooks
também explicam como usar o SageMaker JumpStart SDK de Python do setor para aprimorar dados de
texto do setor e ajustar modelos pré-treinados.
Tópicos
• Amazônia SageMaker JumpStart SDK do Python do setor (p. 72)
• Amazônia SageMaker JumpStart Indústria: Solução financeira (p. 72)
• Amazônia SageMaker JumpStart Indústria: Modelos financeiros (p. 73)
• Amazônia SageMaker JumpStart Indústria: Cadernos de exemplo financeiro (p. 74)
• Amazônia SageMaker JumpStart Indústria: Postagens de blog sobre finanças (p. 75)

Amazônia SageMaker JumpStart SDK do Python do setor
SageMaker JumpStart fornece ferramentas de processamento para selecionar conjuntos de dados do setor
e ajustar modelos pré-treinados por meio de sua biblioteca de clientes chamada SageMaker JumpStart
SDK do setor para Python. Para obter a documentação detalhada da API do SDK e para saber mais sobre
como processar e aprimorar conjuntos de dados de texto do setor para melhorar o desempenho do stateof-the-art modelos no SageMaker JumpStart, consulte oSageMaker JumpStartDocumentação de código
aberto do SDK do setor para Python.

Amazônia SageMaker JumpStart Indústria: Solução financeira
SageMaker JumpStart Indústria: A Financial fornece o seguinte caderno de soluções:
• Previsão de classificação de crédito corporativo — Serviços financeiros
Isso SageMaker JumpStart Indústria: A solução financeira fornece um modelo para um modelo de
classificação de crédito corporativo aprimorado em texto. Ele mostra como usar um modelo baseado
em características numéricas (neste caso, os famosos 5 índices financeiros de Altman) combinado com
textos de registros da SEC para obter uma melhoria na previsão das classificações de crédito. Além
das 5 proporções Altman, você pode adicionar mais variáveis conforme necessário ou definir variáveis
personalizadas. Este caderno de soluções mostra como SageMaker JumpStart O SDK do Industry Python
ajuda a processar a pontuação de NLP de textos de arquivamentos da SEC. Além disso, a solução
demonstra como treinar um modelo usando o conjunto de dados aprimorado para obter uma best-in-class
modelo, implante o modelo em um SageMaker terminal para produção e receba previsões aprimoradas em
tempo real.

Note
Os notebooks de soluções são apenas para fins de demonstração. Eles não devem ser
considerados como consultoria financeira ou de investimento.
A captura de tela a seguir mostra a placa de solução fornecida por meio do SageMaker JumpStartpágina
no Studio.
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Note
O SageMaker JumpStart Indústria: Soluções financeiras, cartões modelo e exemplos de
notebooks são hospedados e podem ser executados somente por meio de SageMaker Amazon.
Faça login noSageMaker consolee lance SageMaker Amazon. Para obter mais informações sobre
como encontrar o cartão de solução do, consulte o tópico anterior emSageMaker JumpStart.

Amazônia SageMaker JumpStart Indústria: Modelos financeiros
SageMaker JumpStart Indústria: O Financial fornece o seguinte pré-treinado:Abordagem BERT
robustamente otimizada (ROBERTA)modelos:
• Roberta-SEC Base
• Roberta-sec na Wiki Base
• Roberta-sec-Large
• Roberta-sec-Wiki-grande
Os modelos Roberta-SEC-Base e Roberta-SEC-Large são os modelos de incorporação de texto baseados
emModelo Roberta da GluonNLPe pré-treinado nos relatórios S&P 500 SEC 10-K/10-Q da década de 2010
(de 2010 a 2019). Além desses, SageMaker JumpStart Indústria: O Financial fornece mais duas variações
de Roberta, Roberta-sec-Wiki-base e Roberta-sec-wiki-large, que são pré-treinadas nos registros da SEC e
nos textos comuns da Wikipedia.
Ao implantar as placas modelo por meio de SageMaker JumpStart, você poderá acessar seus cadernos
correspondentes. Os notebooks emparelhados mostrarão como os modelos pré-treinados podem
ser ajustados para tarefas de classificação específicas em conjuntos de dados multimodais, que são
aprimorados pelo SageMaker JumpStart SDK do setor para Python.

Note
Os modelos de notebooks são apenas para fins de demonstração. Eles não devem ser
considerados como consultoria financeira ou de investimento.
A captura de tela a seguir mostra os modelos de cartões pré-treinados fornecidos por meio do SageMaker
JumpStart página no Studio.
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Note
O SageMaker JumpStart Indústria: Soluções financeiras, cartões modelo e exemplos de
notebooks são hospedados e podem ser executados somente por meio de SageMaker Amazon.
Faça login noSageMaker consolee lance SageMaker Amazon. Para obter mais informações sobre
como encontrar os modelos de cartões do, consulte o tópico anterior emSageMaker JumpStart.

Amazônia SageMaker JumpStart Indústria: Cadernos de exemplo
financeiro
SageMaker JumpStart Indústria: O departamento financeiro fornece os seguintes exemplos práticos de
solução de problemas de ML com foco no setor:
• Recuperação de arquivos da SEC com resumidor e pontuação— Este exemplo apresenta como usar
o SageMaker JumpStart SDK Python da indústria para processar os arquivamentos da SEC, como
resumo de texto e pontuação de textos com base nos tipos de pontuação da PNL e suas listas de
palavras correspondentes. Para visualizar o conteúdo desse caderno, consulteConstrução simples de
um conjunto de dados multimodais a partir de registros da SEC e pontuações de PNL
• ML em um TabText Conjunto de dados (multimodal)— Este exemplo mostra como mesclar diferentes
tipos de conjuntos de dados em um único quadro de dados chamado TabText e realize ML multimodal.
Para visualizar o conteúdo desse caderno, consulteMachine Learning em um TabText Dataframe — Um
exemplo baseado no Programa de Proteção ao Cheque de Pagamento
• ML de várias categorias em dados de arquivamento da SEC— Este exemplo mostra como treinar um
AutoGluon Modelo de PNL sobre o multimodal (TabText) conjuntos de dados selecionados a partir de

74

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
SageMaker JumpStart Indústria: Financeiro

registros da SEC para uma tarefa de classificação multiclasse. Classifique os arquivamentos da SEC
10K/Q em códigos da indústria com base na coluna de texto MDNA

Note
Os cadernos de exemplo são apenas para fins demonstrativos. Eles não devem ser considerados
como consultoria financeira ou de investimento.
A captura de tela a seguir mostra os exemplos de cartões de bloco de anotações fornecidos pelo
SageMaker JumpStart página no Studio.

Note
O SageMaker JumpStart Indústria: Soluções financeiras, cartões modelo e exemplos de
notebooks são hospedados e podem ser executados somente por meio de SageMaker Studio.
Faça login noSageMaker consolee lance SageMaker Studio. Para obter mais informações sobre
como encontrar os exemplos de cadernos de exemplo, consulte o tópico anterior emSageMaker
JumpStart.
Para visualizar o conteúdo dos cadernos de exemplo, consulteTutoriais — FinançasnaSageMaker
JumpStart Documentação do SDK do Python.

Amazônia SageMaker JumpStart Indústria: Postagens de blog
sobre finanças
Para aplicações completas de uso SageMaker JumpStart Indústria: Soluções financeiras, modelos,
exemplos e o SDK, consulte as seguintes postagens no blog:
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• Use modelos de linguagem financeira pré-treinados para transferir o aprendizado na Amazon
SageMaker JumpStart
• Use o texto SEC para classificação de classificações usando ML multimodal na Amazon SageMaker
JumpStart

Conceitos básicos do Amazon SageMaker
Cadernos
Uma das melhores maneiras para os profissionais de machine learning (ML) usarem a Amazon SageMaker
é treinar e implantar modelos de ML usando SageMaker instâncias cadernos. O SageMaker As instâncias
de caderno ajudam a criar o ambiente iniciando servidores Jupyter no Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) e fornecendo kernels pré-configurados com os seguintes pacotes: o Amazon SageMaker
SDK do Python,AWS SDK for Python (Boto3),AWS Command Line Interface(AWS CLI), Conda,
Pandas, bibliotecas de framework de aprendizado profundo e outras bibliotecas para ciência de dados e
aprendizado de máquina.

Machine Learning do SageMaker SDK for Python
Para treinar, validar, implantar e avaliar um modelo de ML em um SageMaker instância de notebook, use
o SageMaker SDK do Python. O SageMaker Resumos do SDK do PythonAWS SDK for Python (Boto3)e
SageMaker Operações da API. Ele permite que você se integre e orquestre outrosAWSserviços da, como
o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) para salvar dados e artefatos de modelo, o Amazon
Elastic Container Registry (ECR) para importar e fazer a manutenção dos modelos de ML, o Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) para treinamento e inferência.
Você também pode utilizar SageMaker recursos que ajudam você a lidar com cada estágio de um ciclo
completo de ML: rotulagem de dados, pré-processamento de dados, treinamento do modelo, implantação
do modelo, avaliação do desempenho da previsão e monitoramento da qualidade do modelo na produção.
Se você está pela primeira vez SageMaker usuário, recomendamos que você use o SageMaker SDK para
Python, seguindo o end-to-end Tutorial de ML. Para encontrar a documentação de código aberto, consulte
oAmazônia SageMaker SDK for Python.

Visão geral do tutorial
Este tutorial de introdução mostra como criar um SageMaker instância de notebook, abra um notebook
Jupyter com um kernel pré-configurado com o ambiente Conda para aprendizado de máquina e inicie um
SageMaker sessão para executar um end-to-end Ciclo ML. Você aprenderá a salvar um conjunto de dados
em um bucket padrão do Amazon S3 automaticamente emparelhado com o SageMakersessão, envie
um trabalho de treinamento de um modelo de ML para o Amazon EC2 e implante o modelo treinado para
previsão hospedando ou inferindo em lote por meio do Amazon EC2.
Este tutorial mostra explicitamente um fluxo completo de ML de treinamento do modelo XGBoost a partir
do SageMaker modelo de piscina embutido. Você usa oConjunto de dados do censo adulto dos EUA, e
você avalia o desempenho do treinado SageMaker Modelo XGBoost para prever a renda dos indivíduos.
• SageMakerImpulso XG— OImpulso XGmodelo é adaptado ao SageMaker ambiente e pré-configurado
como contêineres Docker. SageMakerfornece um conjunto dealgoritmos integradosque estão
preparados para usar SageMaker recursos. Para saber mais sobre para quais algoritmos de ML
são adaptados SageMaker, consulteEscolha um algoritmoeUsar a Amazon SageMaker Algoritmos
integrados. Para o SageMaker operações de API de algoritmo integrado, consulteAlgoritmos
primáriosnaAmazônia SageMaker SDK for Python.
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• Adult Census— O conjunto de dados doBanco de dados do Censode Ronny Kohavi e Barry Becker
(Mineração e Visualização de Dados, Silicon Graphics). O SageMaker O modelo XGBoost é treinado
usando esse conjunto de dados para prever se um indivíduo ganha mais de $50.000 por ano ou menos.
Tópicos
• Etapa 1: Criar uma Amazon SageMaker Instância do cad (p. 77)
• Etapa 2: Criar um Jupyter Notebook (p. 78)
• Etapa 3: Baixe, explore e transforme um conjunto de dados (p. 79)
• Etapa 4: Treinar um modelo (p. 84)
• Etapa 5: Implante o modelo no Amazon EC2 (p. 88)
• Etapa 6: Avaliar o modelo (p. 90)
• Etapa 7: Limpar (p. 93)

Etapa 1: Criar uma Amazon SageMaker Instância do
cad
Uma Amazon SageMaker A instância de caderno de notas é uma instância de computação da Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) totalmente gerenciada que executa o aplicativo de caderno
do Jupyter. Você usa a instância do notebook para criar e gerenciar notebooks Jupyter para préprocessamento de dados e para treinar e implantar modelos de aprendizado de máquina.

Para criar uma SageMaker instância caderno
1.

Abra a AmazonRDS SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2.

EscolhaCadernose, em seguida, selecioneCriar instância de notebook.

3.

Na página Create notebook instance (Criar instância de bloco de anotações), forneça as seguintes
informações (se um campo não for mencionado, deixe os valores padrão):
a.

Em Notebook instance name (Nome da instância de bloco de anotações), digite um nome para a
sua instância de bloco de anotações.

b.

Em Notebook Instance type (Tipo de instância de bloco de anotações), escolha ml.t2.medium.
Esse é o tipo de instância mais barato com suporte das instâncias do bloco de anotações, e é
suficiente para este exercício. Se umml.t2.mediumO tipo de instância não está disponível na
sua conta atualAWSRegião, escolhaml.t3.medium.

c.

ParaIdentiador de plataforma, escolha um tipo de plataforma para criar a instância do
notebook. Esse tipo de plataforma determina o sistema operacional e o JupyterLab versão
com a qual sua instância de notebook é criada. Para obter informações sobre o tipo de
identificador de plataforma, consulte.Instâncias de notebook Amazon Linux 2 versus Amazon
Linux (p. 299). Para obter mais informações sobre as versões do JupyterLab, consulte
JupyterLab versionamento (p. 302).

d.

ParaIAM role (Função do IAM), escolhaCriar uma nova funçãoe, em seguida, selecioneCriar
função. Essa função do IAM recebe automaticamente permissões para acessar qualquer
bucket do S3 que tenhasagemakerno nome. Ele obtém essas permissões por meio
doAmazonSageMakerFullAccesspolítica, que SageMaker se anexa à função.

Note
Se você quiser conceder permissão à função do IAM para acessar buckets do S3
semsagemakerno nome, você precisa anexar oS3FullAccesspolítica ou limite
as permissões a buckets específicos do S3 para a função do IAM. Para obter mais
informações e exemplos de como adicionar políticas de bucket à função do IAM,
consulteExemplos de políticas de bucket.
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e.

Escolha Create notebook instance (Criar instância de caderno).
Em alguns minutos, SageMaker lança uma instância de computação de ML — nesse caso, uma
instância de notebook — e anexa a ela um volume de armazenamento de 5 GB do Amazon
EBS. A instância do notebook tem um servidor de notebook Jupyter pré-configurado, SageMaker
eAWSBibliotecas SDK e um conjunto de bibliotecas Anaconda.
Para obter mais informações sobre a criação de um SageMaker instância de notebook,
consulteCrie uma instância de bloco de ano.

Alteração (Opcional) SageMaker Configurações de instâncias de
bloco de
Se você quiser alterar o tipo de instância de computação de ML ou o tamanho do armazenamento do
Amazon EBS de um SageMaker instância de notebook que já foi criada, você pode editar as configurações
da instância do notebook.

Para alterar e atualizar o SageMaker Tipo de instância do notebook e volume do EBS
1.

Sobre oCadernospágina na SageMaker console, escolha sua instância de notebook.

2.

EscolhaAções, escolhaParee aguarde até que a instância do notebook seja totalmente interrompida.

3.

Depois que o status da instância do notebook for alterado paraInterromper, escolhaAçõese, em
seguida, selecioneAtualizar configurações.
a.

ParaTipo de instância do notebook, escolha um tipo de instância de ML diferente.

b.

ParaTamanho do volume em GB, digite um número inteiro diferente para especificar um novo
tamanho de volume do EBS.

Note

4.
5.

Os volumes de armazenamento do EBS são criptografados, então SageMaker não é
possível determinar a quantidade de espaço livre disponível no volume. Por isso, você
pode aumentar o tamanho do volume ao atualizar uma instância do bloco de anotações,
mas não pode diminuir o tamanho do volume. Se você deseja diminuir o tamanho
do volume de armazenamento do ML em uso, crie uma nova instância do bloco de
anotações com o tamanho desejado.
Na parte inferior da página, escolhaAtualizar instância de anotações.
Quando a atualização for concluída,Iniciara instância do notebook com as novas configurações.

Para obter mais informações sobre como atualizar SageMaker configurações da instância do notebook,
consulteAtualizar uma instância de cader.

(Opcional) Configurações avançadas para SageMaker Cadernos
O vídeo tutorial a seguir mostra como configurar e usar SageMaker instâncias de notebook por meio do
SageMaker console com opções avançadas, como SageMaker configuração e importação do ciclo de vida
GitHub repositórios. (Duração: 26:04)
Para obter documentação completa sobre SageMaker instância de notebook, consulteUsar a Amazon
Amazon SageMakerCadernos.

Etapa 2: Criar um Jupyter Notebook
Para começar a criar scripts para treinar e implantar seu modelo, crie um notebook Jupyter na SageMaker
instância de bloco de anotações Usando o notebook Jupyter, você pode realizar experimentos de
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aprendizado de máquina (ML) para treinamento e inferência enquanto acessa o SageMaker recursos e
oAWSinfraestrutura.

Para criar um bloco de anotações Jupyter
1.

Abra a instância do notebook da seguinte forma:
a.

Faça login no SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

b.

Sobre oCadernospágina, abra sua instância de notebook escolhendoAberto JupyterLabpara o
JupyterLab interface ouAbrir o Jupyterpara a vista clássica de Júpiter.

Note
Se o status da instância do notebook for exibidoPendentesnaStatuscoluna, sua instância
do notebook ainda está sendo criada. O status mudará paraInServicequando a instância
do notebook estiver pronta para uso.
2.

Crie um caderno da seguinte forma:
• Se você abriu o caderno no JupyterLab vista, naArquivomenu, escolhanovoe, em seguida,
escolhaCaderno. Em Select Kernel (Selecionar Kernel), escolha conda_python3. Este ambiente préinstalado inclui a instalação padrão da Anaconda e o Python 3.

3.

• Se você abriu o notebook na visualização clássica de Jupyter, naArquivosaba, escolhanovoe,
em seguida, escolhaconda_python3. Este ambiente pré-instalado inclui a instalação padrão da
Anaconda e o Python 3.
Salve os cadernos da seguinte forma:
• No JupyterLab ver, escolherArquivo, escolhaSalvar caderno como...e, em seguida, renomeie o
notebook.
• Na visão clássica de Jupyter, escolhaArquivo, escolhaSalvar como...e, em seguida, renomeie o
notebook.

Etapa 3: Baixe, explore e transforme um conjunto de
dados
Nesta etapa, você carrega oAdult Censuspara sua instância de notebook usando a biblioteca SHAP
(SHAPley Additive Explanations), revise o conjunto de dados, transforme-o e faça o upload para
o Amazon S3. O SHAP é uma abordagem teórica dos jogos para explicar o resultado de qualquer
modelo de aprendizado de máquina. Para obter mais informações sobre o SHAP, consulteBem-vindo à
documentação do SHAP.
Para executar o exemplo a seguir, cole o código de amostra em uma célula na instância do seu notebook.

Carregar conjunto de dados do censo adulto usando SHAP
Usando a biblioteca SHAP, importe o conjunto de dados do Censo de Adultos conforme mostrado a seguir:
import shap
X, y = shap.datasets.adult()
X_display, y_display = shap.datasets.adult(display=True)
feature_names = list(X.columns)
feature_names

Note
Se o kernel atual do Jupyter não tiver a biblioteca SHAP, instale-o executando o
seguintecondacomando:
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%conda install -c conda-forge shap

Se você estiver usando JupyterLab, você deve atualizar manualmente o kernel após a conclusão
da instalação e das atualizações. Execute o seguinte script IPython para desligar o kernel (o
kernel será reiniciado automaticamente):
import IPython
IPython.Application.instance().kernel.do_shutdown(True)

Ofeature_nameso objeto de lista deve retornar a seguinte lista de recursos:
['Age',
'Workclass',
'Education-Num',
'Marital Status',
'Occupation',
'Relationship',
'Race',
'Sex',
'Capital Gain',
'Capital Loss',
'Hours per week',
'Country']

Tip
Se você está começando com dados não rotulados, você pode usar a Amazon SageMaker
Ground Truth para criar um fluxo de trabalho de rotulagem de dados em minutos. Para saber
mais, consulteLabel Data do.

Visão geral do conjunto de dados
Execute o script a seguir para exibir a visão geral estatística do conjunto de dados e os histogramas dos
recursos numéricos.
display(X.describe())
hist = X.hist(bins=30, sharey=True, figsize=(20, 10))
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Tip
Se você quiser usar um conjunto de dados que precisa ser limpo e transformado, você pode
simplificar e simplificar o pré-processamento de dados e a engenharia de recursos usando a
Amazon SageMaker Solicitações de dados. Para saber mais, consultePrepare dados de ML com
a Amazon SageMaker Data Wrangler.

Divida o conjunto de dados em conjuntos de dados de
treinamento, validação e teste
Usando o Sklearn, divida o conjunto de dados em um conjunto de treinamento e um conjunto de teste. O
conjunto de treinamento é usado para treinar o modelo, enquanto o conjunto de teste é usado para avaliar
o desempenho do modelo final treinado. O conjunto de dados é classificado aleatoriamente com a semente
aleatória fixa: 80 por cento do conjunto de dados para o conjunto de treinamento e 20 por cento dele para
um conjunto de teste.
from sklearn.model_selection import train_test_split
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=1)
X_train_display = X_display.loc[X_train.index]

Divida o conjunto de treinamento para separar um conjunto de validação. O conjunto de validação é usado
para avaliar o desempenho do modelo treinado enquanto ajusta os hiperparâmetros do modelo. 75% do
conjunto de treinamento se torna o conjunto de treinamento final e o restante é o conjunto de validação.
X_train, X_val, y_train, y_val = train_test_split(X_train, y_train, test_size=0.25,
random_state=1)
X_train_display = X_display.loc[X_train.index]
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X_val_display = X_display.loc[X_val.index]

Usando o pacote pandas, alinhe explicitamente cada conjunto de dados concatenando os recursos
numéricos com os rótulos verdadeiros.
import pandas as pd
train = pd.concat([pd.Series(y_train, index=X_train.index,
name='Income>50K', dtype=int), X_train], axis=1)
validation = pd.concat([pd.Series(y_val, index=X_val.index,
name='Income>50K', dtype=int), X_val], axis=1)
test = pd.concat([pd.Series(y_test, index=X_test.index,
name='Income>50K', dtype=int), X_test], axis=1)

Verifique se o conjunto de dados está dividido e estruturado conforme o esperado:
train

validation

test
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Converta os conjuntos de dados de treinamento e validação em
arquivos CSV
Converter atrainevalidationobjetos de dataframe para arquivos CSV para corresponder ao formato
do arquivo de entrada para o algoritmo XGBoost.
# Use 'csv' format to store the data
# The first column is expected to be the output column
train.to_csv('train.csv', index=False, header=False)
validation.to_csv('validation.csv', index=False, header=False)

Carregue os conjuntos de dados para o Amazon S3
Usar o SageMaker e Boto3, faça o upload dos conjuntos de dados de treinamento e validação para o
bucket padrão do Amazon S3. Os conjuntos de dados no bucket do S3 serão usados por um computador
otimizado SageMakerinstância no Amazon EC2 para treinamento.
O código a seguir configura o URI padrão do bucket do S3 para o seu atual SageMaker sessão, cria uma
novademo-sagemaker-xgboost-adult-income-predictione carrega os conjuntos de dados de
treinamento e validação para odatasubpasta.
import sagemaker, boto3, os
bucket = sagemaker.Session().default_bucket()
prefix = "demo-sagemaker-xgboost-adult-income-prediction"
boto3.Session().resource('s3').Bucket(bucket).Object(
os.path.join(prefix, 'data/train.csv')).upload_file('train.csv')
boto3.Session().resource('s3').Bucket(bucket).Object(
os.path.join(prefix, 'data/validation.csv')).upload_file('validation.csv')

Execute o seguinteAWS CLIpara verificar se o upload dos arquivos CSV foi feito com êxito no bucket do
S3.
! aws s3 ls {bucket}/{prefix}/data --recursive

Isso deve retornar a saída a seguir:
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Etapa 4: Treinar um modelo
OAmazônia SageMaker SDK do Pythonfornece estimadores de estrutura e estimadores genéricos para
treinar seu modelo enquanto orquestra o ciclo de vida do aprendizado de máquina (ML) acessando o
SageMakerrecursos para treinamento eAWSinfraestruturas, como Amazon Elastic Container Registry
(Amazon ECR), Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3). Para obter mais informações sobre SageMaker estimadores de estrutura integrados,
consulteFrameworksnaAmazônia SageMaker SDK do Pythondocumentação. Para obter mais informações
sobre algoritmos integrados, consulte.Usar a Amazon SageMaker Algoritmos integrados ou modelos prétreinados (p. 1121).
Tópicos
• Escolha do algoritmo de treinamento (p. 84)
• Criar e executar um Job de treinamento (p. 84)

Escolha do algoritmo de treinamento
Para escolher o algoritmo certo para seu conjunto de dados, você normalmente precisa avaliar modelos
diferentes para encontrar os modelos mais adequados para seus dados. Para simplificar, o SageMaker
Algoritmo XGBoost (p. 2075)o algoritmo embutido é usado ao longo deste tutorial sem a pré-avaliação dos
modelos.

Tip
Se você quiser SageMaker para encontrar um modelo apropriado para seu conjunto de dados
tabulares, use a Amazon SageMaker Piloto automático que automatiza uma solução de
aprendizado de máquina. Para obter mais informações, consulteAutomatize o desenvolvimento de
modelos com a Amazon SageMaker Piloto automático (p. 328)

Criar e executar um Job de treinamento
Depois de descobrir qual modelo usar, comece a construir um SageMaker estimador para treinamento.
Este tutorial usa o algoritmo embutido XGBoost para o SageMaker estimador genérico.

Para executar uma tarefa de treinamento de modelo
1.

Importe oAmazônia SageMaker SDK do Pythone comece recuperando as informações básicas do seu
SageMaker Sessão.
import sagemaker
region = sagemaker.Session().boto_region_name
print("AWS Region: {}".format(region))
role = sagemaker.get_execution_role()
print("RoleArn: {}".format(role))

Isso retorna as informações a seguir:
• region— A atualAWSRegião onde o SageMakera instância do notebook está em execução.
• role— A função do IAM usada pela instância do notebook.
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Note
Verifique o SageMaker Versão do SDK do Python executandosagemaker.__version__.
Este tutorial é baseado emsagemaker>=2.20. Se o SDK estiver desatualizado, instale a
versão mais recente executando o seguinte comando:
! pip install -qU sagemaker

Se você executar esta instalação na sua saída SageMaker Instâncias de estúdio ou
notebook, você precisa atualizar manualmente o kernel para concluir a aplicação da
atualização da versão.
2.

Crie um estimador XGBoost usando osagemaker.estimator.EstimatorClasse. No código de
exemplo a seguir, o estimador XGBoost é chamadoxgb_model.
from sagemaker.debugger import Rule, rule_configs
from sagemaker.session import TrainingInput
s3_output_location='s3://{}/{}/{}'.format(bucket, prefix, 'xgboost_model')
container=sagemaker.image_uris.retrieve("xgboost", region, "1.2-1")
print(container)
xgb_model=sagemaker.estimator.Estimator(
image_uri=container,
role=role,
instance_count=1,
instance_type='ml.m4.xlarge',
volume_size=5,
output_path=s3_output_location,
sagemaker_session=sagemaker.Session(),
rules=[Rule.sagemaker(rule_configs.create_xgboost_report())]
)

Para construir o SageMaker estimador, especifique os seguintes parâmetros:
• image_uri— Especifique o URI da imagem do container de treinamento. Nesse
exemplo, a SageMaker O URI do contêiner de treinamento XGBoost é especificado
usandosagemaker.image_uris.retrieve.
• role— OAWS Identity and Access Management(IAM) função que SageMaker usa para realizar
tarefas em seu nome (por exemplo, ler resultados de treinamento, artefatos do modelo de chamada
do Amazon S3 e escrever resultados de treinamento para o Amazon S3).
• instance_counteinstance_type— O tipo e o número de instâncias de computação de ML do
Amazon EC2 a serem usadas no treinamento de modelos. Para este exercício de treinamento, você
usa um únicoml.m4.xlargeinstância, que tem 4 CPUs, 16 GB de memória, um armazenamento
Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) e um alto desempenho de rede. Para obter mais mais
informações sobre os tipos de instâncias de computação do EC2, consulteTipos de instância do
Amazon EC2. Para obter mais informações sobre faturamento, consulteAmazônia SageMaker
preços.
• volume_size— O tamanho em GB do volume de armazenamento do EBS a ser anexado à
instância de treinamento. Isso deve ser grande o suficiente para armazenar dados de treinamento,
se você usarFileModo (Fileo modo está ativado por padrão).
• output_path— O caminho para o S3 bucket (Bucket do S3) SageMakerarmazena o artefato do
modelo e os resultados do treinamento.
• sagemaker_session— O objeto da sessão que gerencia as interações com SageMaker
Operações de API e outrasAWSserviço que o trabalho de treinamento usa.
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• rules— Especifique uma lista de SageMaker Regras integradas do depurador. Nesse exemplo,
acreate_xgboost_report()A regra cria um relatório do XGBoost que fornece informações
sobre o progresso e os resultados do treinamento. Para obter mais informações, consulteRelatório
de treinamento do SageMaker Debugger XGBoost (p. 2378)

Tip
Se você quiser realizar um treinamento distribuído de modelos de aprendizado profundo
de grande porte, como redes neurais convolucionais (CNN) e modelos de processamento
de linguagem natural (PNL), use SageMaker Distribuído para paralelismo de dados ou
paralelismo de modelo. Para obter mais informações, consulteAmazônia SageMaker
Bibliotecas de treinamento distribuído (p. 2506)
3.

Defina os hiperparâmetros para o algoritmo XGBoost chamando oset_hyperparametersmétodo do
estimador. Para obter uma lista completa dos hiperparâmetros do XGBoost, consulte.Hiperparâmetros
do XGBoost (p. 2082).
xgb_model.set_hyperparameters(
max_depth = 5,
eta = 0.2,
gamma = 4,
min_child_weight = 6,
subsample = 0.7,
objective = "binary:logistic",
num_round = 1000
)

Tip
Você também pode ajustar os hiperparâmetros usando o SageMaker recurso de otimização
de hiperparâmetros. Para obter mais informações, consulteExecute o ajuste automático do
modelo com SageMaker (p. 2474)
4.

Usar oTrainingInputclasse para configurar um fluxo de entrada de dados para treinamento. O
código do exemplo a seguir mostra como configurar oTrainingInputobjetos para usar os conjuntos
de dados de treinamento e validação que você carregou para o Amazon S3 naDivida o conjunto de
dados em conjuntos de dados de treinamento, validação e teste (p. 81)Seção.
from sagemaker.session import TrainingInput
train_input = TrainingInput(
"s3://{}/{}/{}".format(bucket, prefix, "data/train.csv"), content_type="csv"
)
validation_input = TrainingInput(
"s3://{}/{}/{}".format(bucket, prefix, "data/validation.csv"), content_type="csv"
)

5.

Para iniciar o treinamento do modelo, chame o estimadorfitmétodo com os conjuntos de dados de
treinamento e validação. Defina owait=True, ofitO método exibe registros de progresso e espera
até que o treinamento seja concluído.
xgb_model.fit({"train": train_input, "validation": validation_input}, wait=True)

Para obter mais informações sobre treinamento de modelo, consulte Treine um modelo com a Amazon
SageMaker (p. 9). Esse trabalho de treinamento tutorial pode levar até 10 minutos.
Após a conclusão do trabalho de treinamento, você pode baixar um relatório de treinamento do
XGBoost e um relatório de criação de perfil gerado pelo SageMaker Depurador. O relatório de
86

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Etapa 4: Treinar um modelo

treinamento do XGBoost oferece informações sobre o progresso e os resultados do treinamento,
como a função de perda em relação à iteração, importância do recurso, matriz de confusão, curvas de
precisão e outros resultados estatísticos do treinamento. Por exemplo, você pode encontrar a seguinte
curva de perda no relatório de treinamento do XGBoost, que indica claramente que há um problema
de sobreajuste.

Execute o código a seguir para especificar o URI do bucket do S3 onde os relatórios de treinamento
do Debugger são gerados e verificar se os relatórios existem.
rule_output_path = xgb_model.output_path + "/" + xgb_model.latest_training_job.job_name
+ "/rule-output"
! aws s3 ls {rule_output_path} --recursive

Baixe os relatórios de treinamento e criação de perfil do Debugger XGBoost para o espaço de trabalho
atual:
! aws s3 cp {rule_output_path} ./ --recursive

Execute o seguinte script IPython para obter o link do arquivo do relatório de treinamento do XGBoost:
from IPython.display import FileLink, FileLinks
display("Click link below to view the XGBoost Training report",
FileLink("CreateXgboostReport/xgboost_report.html"))

O script IPython a seguir retorna o link do arquivo do relatório de criação de perfil do Debugger, que
mostra resumos e detalhes da utilização de recursos da instância do EC2, resultados da detecção de
gargalos do sistema e resultados da criação de perfil da operação python:
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profiler_report_name = [rule["RuleConfigurationName"]
for rule in xgb_model.latest_training_job.rule_job_summary()
if "Profiler" in rule["RuleConfigurationName"]][0]
profiler_report_name
display("Click link below to view the profiler report", FileLink(profiler_report_name
+"/profiler-output/profiler-report.html"))

Tip
Se os relatórios HTML não renderizarem gráficos na JupyterLab ver, você deve
escolherConfie no HTMLna parte superior dos relatórios.
Para identificar problemas de treinamento, como ajuste excessivo, gradientes de fuga e
outros problemas que impedem a convergência do modelo, use SageMaker Depure e realize
ações automatizadas enquanto cria protótipos e treina seus modelos de ML. Para obter mais
informações, consulteDepuração e perfil de trabalhos de treinamento usando a Amazon
SageMaker Depurador (p. 2287) Para encontrar uma análise completa dos parâmetros
do modelo, consulte oExplicabilidade com a Amazon SageMaker Depuradorexemplo de
caderno.
Agora você tem um modelo XGBoost treinado. SageMaker O armazena o artefato do modelo em seu
bucket do S3. Para encontrar a localização do artefato do modelo, execute o código a seguir para imprimir
o atributo model_data doxgb_modelEstimador:
xgb_model.model_data

Tip
Para medir os vieses que podem ocorrer durante cada estágio do ciclo de vida de ML (coleta
de dados, treinamento e ajuste de modelos e monitoramento de modelos de ML implantados
para previsão), use SageMaker Esclarecer. Para obter mais informações, consulteAmazônia
SageMaker Esclarecer a explicabilidade do modelo (p. 2703) Para um end-to-end exemplo disso,
veja oJustiça e explicabilidade com SageMaker Esclarecerexemplo de caderno.

Etapa 5: Implante o modelo no Amazon EC2
Para obter previsões, implante seu modelo no Amazon EC2 usando a Amazon SageMaker.
Tópicos
• Implante o modelo em SageMaker Serviços de hospedagem (p. 88)
• Uso (Opcional) SageMaker Preditor para reutilizar o endpoint hospedado (p. 89)
• (Opcional) Faça uma previsão com a transformação Batch (p. 89)

Implante o modelo em SageMaker Serviços de hospedagem
Para hospedar um modelo por meio do Amazon EC2 usando a Amazon SageMaker, implante o modelo
em que você treinouCriar e executar um Job de treinamento (p. 84)chamando odeployMétodo
doxgb_modelEstimador. Quando você liga para odeploymétodo, você deve especificar o número e o tipo
de instâncias de ML do EC2 que você deseja usar para hospedar um endpoint.
import sagemaker
from sagemaker.serializers import CSVSerializer
xgb_predictor=xgb_model.deploy(
initial_instance_count=1,
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)

instance_type='ml.t2.medium',
serializer=CSVSerializer()

• initial_instance_count(int) — O número de instâncias para implantar o modelo.
• instance_type(str) — O tipo de instância em que você deseja operar seu modelo implantado.
• serializer(int) — Serializa dados de entrada de vários formatos (a NumPy matriz, lista, arquivo ou
buffer) para uma string no formato CSV. Usamos isso porque o algoritmo XGBoost aceita arquivos de
entrada no formato CSV.
OdeployO método cria um modelo implantável, configura o SageMakerendpoint de serviços de
hospedagem e inicia o endpoint para hospedar o modelo. Para obter mais informações, consulte
o .SageMaker método genérico da classe de implantação do EstimatornaAmazônia SageMaker SDK do
Python. Para recuperar o nome do endpoint gerado pelodeploymétodo, execute o seguinte código:
xgb_predictor.endpoint_name

Isso deve retornar o nome do endpoint doxgb_predictor. O formato do nome do endpoint
é"sagemaker-xgboost-YYYY-MM-DD-HH-MM-SS-SSS". Esse endpoint permanece ativo na instância
de ML e você pode fazer previsões instantâneas a qualquer momento, a menos que você o desligue
posteriormente. Copie o nome desse endpoint e salve-o para reutilizá-lo e fazer previsões em tempo real
em outros lugares SageMaker Studio ou SageMakerinstâncias cadernos.

Tip
Para saber mais sobre como compilar e otimizar seu modelo para implantação em instâncias ou
dispositivos periféricos do Amazon EC2, consulteCompile e implante modelos com o Neo.

Uso (Opcional) SageMaker Preditor para reutilizar o endpoint
hospedado
Depois de implantar o modelo em um endpoint, você pode configurar um novo SageMaker preditor
emparelhando o endpoint e fazendo previsões em tempo real continuamente em qualquer outro notebook.
O código do exemplo a seguir mostra como usar o SageMaker Classe preditora para configurar um
novo objeto preditor usando o mesmo ponto final. Reutilize o nome do endpoint que você usou para
oxgb_predictor.
import sagemaker
xgb_predictor_reuse=sagemaker.predictor.Predictor(
endpoint_name="sagemaker-xgboost-YYYY-MM-DD-HH-MM-SS-SSS",
sagemaker_session=sagemaker.Session(),
serializer=sagemaker.serializers.CSVSerializer()
)

Oxgb_predictor_reuseO preditor se comporta exatamente da mesma forma que o
originalxgb_predictor. Para obter mais informações, consulte o .SageMaker Preditoraula noAmazônia
SageMaker SDK do Python.

(Opcional) Faça uma previsão com a transformação Batch
Em vez de hospedar um endpoint na produção, você pode executar um trabalho único de inferência
em lote para fazer previsões em um conjunto de dados de teste usando o SageMaker transformação
em lote. Depois que o treinamento do modelo for concluído, você poderá estender o estimador para
umtransformerobjeto, que é baseado noSageMakerTransformadorClasse. O transformador de lote lê os
dados de entrada de um balde S3 especificado e faz previsões.

89

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Etapa 6: Avaliar o modelo

Para executar um trabalho de transformação em lote
1.

Execute o código a seguir para converter as colunas de recursos do conjunto de dados de teste em
um arquivo CSV e fazer o upload para o bucket do S3:
X_test.to_csv('test.csv', index=False, header=False)
boto3.Session().resource('s3').Bucket(bucket).Object(
os.path.join(prefix, 'test/test.csv')).upload_file('test.csv')

2.

Especifique URIs do bucket S3 de entrada e saída para o trabalho de transformação em lote,
conforme mostrado a seguir:
# The location of the test dataset
batch_input = 's3://{}/{}/test'.format(bucket, prefix)
# The location to store the results of the batch transform job
batch_output = 's3://{}/{}/batch-prediction'.format(bucket, prefix)

3.

Crie um objeto transformador especificando o número mínimo de parâmetros:
oinstance_counteinstance_typeparâmetros para executar o trabalho de transformação em lote
e ooutput_pathpara salvar os dados de predição conforme mostrado a seguir:
transformer = xgb_model.transformer(
instance_count=1,
instance_type='ml.m4.xlarge',
output_path=batch_output
)

4.

Inicie o trabalho de transformação em lote executando otransform()Método dotransformerobjeto
conforme mostrado a seguir:
transformer.transform(
data=batch_input,
data_type='S3Prefix',
content_type='text/csv',
split_type='Line'
)
transformer.wait()

5.

Quando o trabalho de transformação em lote estiver concluído, SageMaker cria
atest.csv.outdados de predição salvos nobatch_outputpath, que deve estar no seguinte
formato: s3://sagemaker-<region>-111122223333/demo-sagemaker-xgboost-adultincome-prediction/batch-prediction. Execute o seguinteAWS CLIpara baixar os dados de
saída da tarefa de transformação em lote:
! aws s3 cp {batch_output} ./ --recursive

Isso deve criar otest.csv.outarquivo no diretório de trabalho atual. Você poderá ver os valores
flutuantes previstos com base na regressão logística do trabalho de treinamento do XGBoost.

Etapa 6: Avaliar o modelo
Agora que você treinou e implantou um modelo usando a Amazon SageMaker, avalie o modelo para
garantir que ele gere previsões precisas sobre novos dados. Para avaliação do modelo, use o conjunto de
dados de teste que você criou noEtapa 3: Baixe, explore e transforme um conjunto de dados (p. 79).
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Avalie o modelo implantado no SageMaker Serviços de
hospedagem
Para avaliar o modelo e usá-lo na produção, invoque o endpoint com o conjunto de dados de teste e
verifique se as inferências obtidas retornam a precisão desejada.

Para avaliar o modelo
1.

Configure a função a seguir para prever cada linha do conjunto de teste. No código de exemplo a
seguir, orowsargumento é especificar o número de linhas a serem preditas por vez. Você pode
alterar seu valor para realizar uma inferência em lote que utilize totalmente o recurso de hardware da
instância.
import numpy as np
def predict(data, rows=1000):
split_array = np.array_split(data, int(data.shape[0] / float(rows) + 1))
predictions = ''
for array in split_array:
predictions = ','.join([predictions,
xgb_predictor.predict(array).decode('utf-8')])
return np.fromstring(predictions[1:], sep=',')

2.

Execute o código a seguir para fazer previsões do conjunto de dados de teste e traçar um histograma.
Você precisa pegar apenas as colunas de recursos do conjunto de dados de teste, excluindo a 0ª
coluna para os valores reais.
import matplotlib.pyplot as plt
predictions=predict(test.to_numpy()[:,1:])
plt.hist(predictions)
plt.show()

3.

Os valores previstos são do tipo flutuante. Para determinarTrueouFalsecom base nos valores
flutuantes, você precisa definir um valor limite. Conforme mostrado no código de exemplo a
seguir, use a biblioteca Scikit-learn para retornar as métricas de confusão de saída e o relatório de
classificação com um limite de 0,5.
import sklearn
cutoff=0.5
print(sklearn.metrics.confusion_matrix(test.iloc[:, 0], np.where(predictions > cutoff,
1, 0)))
print(sklearn.metrics.classification_report(test.iloc[:, 0], np.where(predictions >
cutoff, 1, 0)))
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Isso deve retornar a seguinte matriz de confusão:

4.

Para encontrar o melhor ponto de corte com o conjunto de teste fornecido, calcule a função de perda
de log da regressão logística. A função de perda de log é definida como a probabilidade logarítmica
negativa de um modelo logístico que retorna probabilidades de predição para seus rótulos de verdade
básica. O código de exemplo a seguir calcula numericamente e iterativamente os valores de perda
de log (-(y*log(p)+(1-y)log(1-p)), em queyé o verdadeiro rótulo epé uma estimativa de
probabilidade da amostra de teste correspondente. Ele retorna um gráfico de perda de log versus
corte.
import matplotlib.pyplot as plt
cutoffs = np.arange(0.01, 1, 0.01)
log_loss = []
for c in cutoffs:
log_loss.append(
sklearn.metrics.log_loss(test.iloc[:, 0], np.where(predictions > c, 1, 0))
)
plt.figure(figsize=(15,10))
plt.plot(cutoffs, log_loss)
plt.xlabel("Cutoff")
plt.ylabel("Log loss")
plt.show()

Isso deve retornar a seguinte curva de perda logarítmica.
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5.

Encontre os pontos mínimos da curva de erro usando o NumPy argmineminFunções do:
print(
'Log loss is minimized at a cutoff of ', cutoffs[np.argmin(log_loss)],
', and the log loss value at the minimum is ', np.min(log_loss)
)

Isso deve retornar:Log loss is minimized at a cutoff of 0.53, and the log loss
value at the minimum is 4.348539186773897.
Em vez de calcular e minimizar a função de perda de log, você pode estimar uma função de custo
como alternativa. Por exemplo, se você quiser treinar um modelo para realizar uma classificação
binária para um problema de negócios, como um problema de previsão de rotatividade de clientes,
você pode definir pesos para os elementos da matriz de confusão e calcular a função de custo
adequadamente.
Agora você treinou, implantou e avaliou seu primeiro modelo em SageMaker.

Tip
Para monitorar a qualidade do modelo, a qualidade dos dados e a variação de viés, use
a Amazon SageMaker Monitor de modelos e SageMakerEsclarecer. Para saber mais,
consulteAmazônia SageMaker Monitor de modelos,Monitorar qualidade de dados,Monitore
a qualidade do modelo,Monitorar desvio de polarização, eMonitore o desvio de atribuição de
recursos.

Tip
Para obter uma análise humana das previsões de ML de baixa confiança ou uma amostra
aleatória de previsões, use os fluxos de trabalho de revisão humana da Amazon Augmented AI.
Para obter mais informações, consulteUsando a Augmented AI da Amazon para revisão humana.

Etapa 7: Limpar
Para evitar cobranças desnecessárias, use oAWS Management Consolepara excluir os endpoints e os
recursos que você criou ao executar os exercícios.

Note
Os trabalhos e registros de treinamento não podem ser excluídos e são mantidos indefinidamente.

Note
Se pretende explorar outros exercícios deste guia, convém manter alguns desses recursos, como
a instância de bloco de anotações, o bucket do S3 e a função do IAM.
1. Abra a AmazonRDS SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/e exclua os
seguintes recursos:
• O endpoint. A exclusão do endpoint também exclui a instância de computação de ML ou as instâncias
que oferecem suporte a ele.
1. Em Inferência, escolha Endpoints.
2. Escolha o endpoint que você criou no exemplo, escolhaAçõese, em seguida, escolhaExcluir.
• A configuração de endpoint.
1.
2.

Em Inferência, escolha Configurações de endpoint.
Escolha a configuração do endpoint que você criou no exemplo, escolhaAçõese, em seguida,
escolhaExcluir.
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• O modelo.
1.

Em Inferência, escolha Modelos.

2.

Escolha o modelo que você criou no exemplo, escolhaAçõese, em seguida, escolhaExcluir.

• A instância de bloco de anotações. Antes de excluir a instância do bloco de anotações, interrompa a
instância.
1.

Em Bloco de anotações, escolha Instâncias de bloco de anotações.

2.

Escolha a instância do notebook que você criou no exemplo, escolhaAçõese, em seguida,
escolhaPare. A instância do notebook leva alguns minutos para ser interrompida. Quando
oStatusAlterações doInterromper, siga para a próxima etapa.

3.

Escolha Actions (Ações) e, em seguida, escolha Delete (Excluir).

2. Abra o console do Amazon S3 emhttps://console.aws.amazon.com/s3/e, em seguida, exclua o bucket
que você criou para armazenar artefatos do modelo e o conjunto de dados de treinamento.
3. Abra a AmazonRDS CloudWatch Console dohttps://console.aws.amazon.com/cloudwatch/e, em
seguida, exclua todos os grupos de registros que têm nomes que começam com/aws/sagemaker/.

Amazônia SageMaker Studio Lab
Amazônia SageMaker O Studio Lab é um serviço gratuito que dá aos clientes acesso aAWSrecursos
computacionais, em um ambiente baseado em código aberto JupyterLab. É baseado na mesma
arquitetura e interface de usuário da Amazon SageMaker Studio, mas com um subconjunto dos recursos
do Studio.
Com o Studio Lab, você pode usarAWSrecursos computacionais para criar e executar seus notebooks
Jupyter sem se inscrever em umAWSConta da. Porque o Studio Lab é baseado em código aberto
JupyterLab, você pode aproveitar as extensões Jupyter de código aberto para executar seus notebooks
Jupyter.
Studio Lab em comparação com a Amazon SageMaker Estúdio
Enquanto o Studio Lab fornece acesso gratuito aAWSrecursos computacionais, Amazon SageMaker
O Studio fornece os seguintes recursos avançados de aprendizado de máquina que o Studio Lab não
oferece suporte.
• Integração e entrega contínuas (SageMaker Pipelines do)
• Previsões em tempo real
• Treinamento distribuído em grande escala
• Preparação de dados (Amazon) SageMaker Data Wrangler)
• Rotulagem de dados (Amazon) SageMaker Ground (Verdade)
• Loja de recursos
• Análise de viés (Clarify)
• Implantar modelos
• Monitoração de modelos
O Studio também oferece suporte ao controle de acesso e segurança refinados usandoAWS Identity
and Access Management(IAM), Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) eAWS Key Management
Service(AWS KMS). O Studio Lab não oferece suporte a esses recursos do Studio, nem suporta o uso de
estimadores e sistemas integrados SageMaker Algoritmos.
Para exportar seus projetos do Studio Lab para uso com o Studio, consulteExport Amazon SageMaker
Ambiente do Studio Lab para a Amazon SageMaker Estúdio (p. 114).
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Os tópicos a seguir fornecem informações sobre o Studio Lab e como usá-lo.
Tópicos
• Amazônia SageMaker Visão geral dos componentes do Studio L (p. 95)
• Integração da Amazon SageMaker Studio Lab (p. 98)
• Gerenciar sua conta (p. 99)
• Lance sua Amazon SageMaker Tempo de execução do projeto Studio Lab (p. 100)
• Usar a Amazon Amazon SageMaker Ativos iniciais do Studio Lab (p. 102)
• Use a Amazon SageMaker Tempo de execução do projeto Studio Lab (p. 103)
• Solução de problemas (p. 117)

Amazônia SageMaker Visão geral dos componentes
do Studio L
Amazônia SageMaker O Studio Lab consiste nos seguintes componentes. Os tópicos a seguir apresentam
mais detalhes sobre esses componentes.
Tópicos
• Página de destino (p. 95)
• Conta de usuário (p. 96)
• Página Visão geral do projeto (p. 96)
• Página de visualização (p. 96)
• Projeto (p. 97)
• Tipo de instância de computação (p. 97)
• Tempo de execução do projeto (p. 98)
• Sessão (p. 98)

Página de destino
Você pode solicitar uma conta e fazer login em uma conta existente na sua página de destino. Para
navegar até a página de destino, consulte oAmazônia SageMaker Site do Studio Lab. Para obter mais
mais informações sobre a criação de uma conta de usuário, consulteIntegração da Amazon SageMaker
Studio Lab (p. 98).
A captura de tela a seguir mostra a interface da página inicial do Studio Lab para solicitar uma conta de
usuário e fazer login.
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Conta de usuário
Sua conta de usuário dá acesso ao Studio Lab. Para obter mais mais informações sobre a criação de uma
conta de usuário, consulteIntegração da Amazon SageMaker Studio Lab (p. 98).

Página Visão geral do projeto
Você pode iniciar uma instância de computação e visualizar as informações sobre seu projeto nesta
página. Para navegar até esta página, você deve fazer login a partir doAmazônia SageMaker Site do
Studio Lab. O cabeçalho assume o seguinte formato.
https://studiolab.sagemaker.aws/users/<YOUR_USER_NAME>

A captura de tela a seguir mostra uma visão geral do projeto na interface do usuário do Studio Lab.

Página de visualização
Nessa página, você pode acessar uma pré-visualização somente para leitura do seu notebook Jupyter e
copiar esse caderno em seu projeto. Para navegar até esta página, você deve seguir as etapas emUsar o
GitHub recursos (p. 111).
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Projeto
Seu projeto contém todos os seus arquivos e pastas, incluindo seus cadernos Jupyter. Você tem controle
total sobre os arquivos do seu projeto. Seu projeto também inclui o JupyterLabinterface de usuário
baseada. A partir dessa interface, você pode interagir com seus notebooks Jupyter, editar seus arquivos de
código-fonte, integrar com GitHube conecte-se ao Amazon S3. Para obter mais informações, consulteUse
a Amazon SageMaker Tempo de execução do projeto Studio Lab (p. 103)
A captura de tela a seguir mostra um projeto do Studio Lab com o navegador de arquivos aberto e o Studio
Lab Launcher exibido.

Tipo de instância de computação
Sua Amazon SageMaker O tempo de execução do projeto Studio Lab é baseado em uma instância
do EC2. Você tem 15 GB de armazenamento e 16 GB de RAM. A disponibilidade das instâncias de
computação não é garantida e está sujeita à demanda. Se você precisar de recursos adicionais de
armazenamento ou computação, considere migrar para a Amazon SageMaker Studio.
Amazônia SageMaker O Studio Lab oferece a opção de CPU (Unidade Central de Processamento) e GPU
(Unidade de Processamento Gráfico). As seções a seguir fornecem informações sobre essas duas opções,
incluindo orientação de seleção.
CPU
Uma unidade central de processamento (CPU) foi projetada para lidar com uma ampla variedade de
tarefas de forma eficiente, mas é limitada em quantas tarefas ela pode executar simultaneamente. Para
aprendizado de máquina, uma CPU é recomendada para algoritmos de computação intensiva, como séries
temporais, previsões e dados tabulares.
O tipo de computação da CPU tem 12 horas de tempo de computação.
GPU
Uma unidade de processamento gráfico (GPU) foi projetada para renderizar imagens e vídeos de
alta resolução simultaneamente. Uma GPU é recomendada para tarefas de aprendizado profundo,
especialmente para transformadores e visão computacional.
O tipo de computação da GPU tem 4 horas de tempo de computação.
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Tempo de computação
Quando o tempo de computação do Studio Lab atinge seu limite de tempo, a instância interrompe todos os
cálculos em execução. O Studio Lab não suporta aumentos de limite de tempo.
O Studio Lab salva automaticamente seu ambiente quando você atualiza seu ambiente e sempre que cria
um novo arquivo. As extensões e pacotes instalados de forma personalizada persistem mesmo após o
término do tempo de execução.
As edições de arquivos são salvas periodicamente, mas não são salvas quando o tempo de execução
termina. Para garantir que você não perca seu progresso, salve seu trabalho manualmente. Se você
tem conteúdo em seu projeto do Studio Lab que não quer perder, recomendamos que você faça backup
de seu conteúdo em outro lugar. Para obter mais informações sobre como exportar o ambiente e os
arquivos, consulteExport Amazon SageMaker Ambiente do Studio Lab para a Amazon SageMaker
Estúdio (p. 114).
Durante uma computação longa, você não precisa manter o projeto aberto. Por exemplo, você pode
começar a treinar um modelo e fechar o navegador. A instância continua em execução por até 12 horas
em instâncias de CPU e 4 horas em instâncias de GPU. Em seguida, você pode entrar mais tarde para
continuar seu trabalho.
Recomendamos que você use o recurso de verificação em seus trabalhos de aprendizado profundo. Você
pode usar pontos de verificação salvos para reiniciar um trabalho a partir do ponto de verificação salvo
anteriormente. Para obter mais informações, consulteI/O.

Tempo de execução do projeto
O tempo de execução do projeto é o período em que sua instância de computação está em execução.

Sessão
Uma sessão de usuário começa toda vez que você inicia seu projeto.

Integração da Amazon SageMaker Studio Lab
Para embarcar na Amazon SageMaker Studio Lab, siga as etapas deste guia. Nas seções a seguir, você
aprenderá a solicitar uma conta do Studio Lab, criar sua conta e fazer login.
Tópicos
• Solicite uma conta do Studio Lab (p. 98)
• Crie uma conta do Studio Lab (p. 99)
• Faça login no Studio Lab (p. 99)

Solicite uma conta do Studio Lab
Para usar o Studio Lab, primeiro você deve solicitar aprovação para criar uma conta do Studio Lab.
UmaAWSa conta não pode ser usada para integração no Studio Lab.
As etapas a seguir mostram como solicitar uma conta do Studio Lab.
1.

Navegue atéPágina inicial do Studio Lab.

2.

SelectSolicitar conta.

3.

Insira as informações necessárias no formulário.

4.

SelectEnviar solicitação.
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5.

Se você receber um e-mail para verificar seu endereço de e-mail, siga as instruções no e-mail para
concluir esta etapa.

Sua solicitação de conta deve ser aprovada antes que você possa se registrar em uma conta do Studio
Lab. Sua solicitação será analisada em cinco dias úteis. Quando sua solicitação de conta for aprovada,
você receberá um e-mail com um link para a página de registro da conta do Studio Lab. Esse link expira
sete dias após a aprovação da solicitação. Se o link expirar, você deverá enviar uma nova solicitação de
conta.
Observação: Sua solicitação de conta será negada se seu e-mail tiver sido associado a uma atividade que
viola nossaTermos de serviçoou outros acordos.

Códigos de referência
Os códigos de referência do Studio Lab permitem que novas solicitações de conta sejam automaticamente
aprovadas para apoiar eventos de aprendizado de máquina, como workshops, hackathons e aulas. Com
um código de referência, um anfitrião confiável pode dar aos participantes acesso imediato ao Studio
Lab. Depois que uma conta é criada usando um código de referência, a conta continua existindo após a
expiração do código.
Para obter um código de referência, entre em contatoSupport a vendas. Para usar um código de
referência, insira o código como parte do formulário de solicitação de conta.

Crie uma conta do Studio Lab
Depois que sua solicitação for aprovada, siga as etapas a seguir para criar sua conta do Studio Lab.
1.

SelectCriar contano e-mail de aprovação da solicitação de conta para abrir uma nova página.

2.

Na nova página, insira seuE-mail, umaPassword, e umNome de usuário.

3.

SelectCriar conta.

Faça login no Studio Lab
Depois de registrar sua conta, você pode fazer login no Studio Lab.
1.

Navegue atéPágina inicial do Studio Lab.

2.

SelectFazer loginpara abrir uma nova página.

3.

Insira seuE-mailouNome de usuárioePassword.

4.

SelectFazer loginpara abrir uma nova página em seu projeto.

Gerenciar sua conta
O tópico a seguir fornece informações sobre como gerenciar sua conta, incluindo alterar sua senha,
excluir sua conta e obter as informações que coletamos. Esses tópicos exigem que você faça login na
sua Amazon SageMaker Conta do Studio Lab. Para obter mais informações, consulteFaça login no Studio
Lab (p. 99)

Alterar sua senha
Siga estas etapas para mudar sua Amazon SageMaker Senha do Studio Lab.
1.

Navegue até a página de visão geral do projeto Studio Lab. O cabeçalho assume o seguinte formato.
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https://studiolab.sagemaker.aws/users/<YOUR_USER_NAME>

2.

No canto superior direito, selecione seu nome de usuário para abrir um menu suspenso.

3.

No menu suspenso, selecioneAlterar senhapara abrir uma nova página.

4.

Insira sua senha atual no campoDigite sua senha atualcampo.

5.

Insira sua nova senha no campoCriar uma nova senhaeConfirme sua nova senhacampos.

6.

Selecione Submit (Enviar).

Exclua sua conta
Siga estas etapas para excluir sua conta do Studio Lab.
1.

Navegue até a página de visão geral do projeto Studio Lab. O cabeçalho assume o seguinte formato.
https://studiolab.sagemaker.aws/users/<YOUR_USER_NAME>

2.

No canto superior direito, selecione seu nome de usuário para abrir um menu suspenso.

3.

No menu suspenso, selecioneExcluir contapara abrir uma nova página.

4.

Digite sua senha para confirmar a exclusão da sua conta do Studio Lab.

5.

SelectExcluir.

Informações do cliente
O Studio Lab coleta seu endereço de e-mail, nome de usuário, senha criptografada, arquivos de projeto e
metadados. Ao solicitar uma conta, você pode optar por fornecer seu nome e sobrenome, país, nome da
organização, ocupação e o motivo do seu interesse neste produto. Protegemos todos os dados pessoais
do cliente com criptografia. Para obter mais informações sobre como suas informações pessoais são
tratadas, consulte oAviso de privacidade.
Quando você exclui sua conta, todas as suas informações são excluídas imediatamente. Se você tiver
alguma dúvida sobre isso, envie oAmazônia SageMaker Formulário do Studio Lab. Para obter informações
e suporte relacionados aAWSconformidade, consulteSuporte à conformidade.

Lance sua Amazon SageMaker Tempo de execução
do projeto Studio Lab
A Amazônia SageMaker O tempo de execução do projeto Studio Lab permite que você escreva e execute
código diretamente do seu navegador. É baseado em JupyterLab e tem um terminal e console integrados.
Para obter mais informações sobre JupyterLab, consulte oJupyterLab Documentação.
O tópico a seguir fornece informações sobre como gerenciar o tempo de execução do seu projeto.
Esses tópicos exigem que você faça login na sua Amazon SageMaker Conta do Studio Lab. Para obter
mais informações sobre como fazer login, consulteFaça login no Studio Lab (p. 99). Para obter mais
informações sobre o projeto, consulte.Amazônia SageMaker Visão geral dos componentes do Studio
L (p. 95).
Tópicos
• Inicie o tempo de execução do projeto (p. 101)
• Pare o tempo de execução do projeto (p. 101)
• Exibir o tempo de computação restante (p. 101)
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• Altere seu tipo de computação (p. 101)

Inicie o tempo de execução do projeto
Para usar o Studio Lab, você deve iniciar o tempo de execução do seu projeto. Esse tempo de execução
fornece acesso ao JupyterLab meio ambiente.
1.

Navegue até a página de visão geral do projeto Studio Lab. O cabeçalho assume o seguinte formato.
https://studiolab.sagemaker.aws/users/<YOUR_USER_NAME>

2.

DebaixoMeu projeto do, selecione um tipo de computação. Para obter mais informações sobre os tipos
de computação, consulteTipo de instância de computação (p. 97).

3.

SelectComeçar a usar.

4.

Depois que o tempo de execução estiver em execução, selecioneProjeto abertopara abrir o ambiente
de execução do projeto em uma nova guia do navegador.

Pare o tempo de execução do projeto
Quando você interrompe o tempo de execução do projeto, seus arquivos não são salvos automaticamente.
Para garantir que você não perca seu trabalho, salve todas as alterações antes de interromper o tempo de
execução do projeto.
•

DebaixoMeu projeto do, SELECTParar o tempo de execução.

Exibir o tempo de computação restante
O tempo de execução do seu projeto tem um tempo de computação limitado com base no tipo de
computação que você selecionar. Para obter mais informações sobre o tempo de computação no Studio
Lab, consulteTipo de instância de computação (p. 97).
•

DebaixoMeu projeto do, visualizaçãoTempo restante.

Altere seu tipo de computação
Você pode alternar seu tipo de computação com base no seu fluxo de trabalho. Para obter mais
informações sobre os tipos de computação, consulteTipo de instância de computação (p. 97).
1.

Salve todos os arquivos do projeto antes de alterar o tipo de computação.

2.

Navegue até a página de visão geral do projeto Studio Lab. O cabeçalho assume o seguinte formato.
https://studiolab.sagemaker.aws/users/<YOUR_USER_NAME>

3.

DebaixoMeu projeto do, selecione o tipo de computação desejado (CPU ou GPU).

4.

Confirme sua escolha selecionandoReinicienaReiniciar o tempo de execução do projeto?caixa de
diálogo. O Studio Lab interrompe o tempo de execução atual do projeto e inicia um novo tempo de
execução do projeto com seu tipo de computação atualizado.

5.

Depois que o tempo de execução do projeto for iniciado, selecioneProjeto aberto. Isso abre o
ambiente de execução do projeto em uma nova guia do navegador. Para obter informações sobre
como usar o ambiente de execução do projeto, consulteUse a Amazon SageMaker Tempo de
execução do projeto Studio Lab (p. 103).
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Usar a Amazon Amazon SageMaker Ativos iniciais do
Studio Lab
Amazônia SageMaker O Studio Lab oferece suporte aos seguintes ativos para ajudar os profissionais de
aprendizado de máquina (ML) a começar. Este guia mostra como clonar notebooks para o seu projeto.
Notebook de conceitos básicos
O Studio Lab vem com um notebook inicial que fornece informações gerais e orienta você nos principais
fluxos de trabalho. Quando você inicia o tempo de execução do projeto pela primeira vez, esse notebook é
aberto automaticamente.
Mergulhe no aprendizado profundo
Dive into Deep Learning (D2L) é um livro interativo de código aberto que ensina as ideias, a teoria
matemática e o código que impulsionam o aprendizado de máquina. Com mais de 150 notebooks Jupyter,
o D2L fornece uma visão geral abrangente dos princípios de aprendizado profundo. Para obter mais
informações sobre o D2L, consulte oSite da D2L.
O procedimento a seguir mostra como clonar os notebooks D2L Jupyter na instância. O tempo de
execução do seu projeto deve estar em execução.
1.

Navegue até a página de visão geral do projeto Studio Lab. O cabeçalho assume o seguinte formato.
https://studiolab.sagemaker.aws/users/<YOUR_USER_NAME>

2.

DebaixoAprenda e experimente, LocalizarMergulhe no aprendizado profundo.

3.

NoMergulhe no aprendizado profundo, SELECTNotebooks D2L abertospara abrir uma nova página
com uma prévia dos cadernos.

4.

SelectCopiar para o projeto.

AWSUniversidade Machine Learning
OAWSA Machine Learning University (MLU) fornece acesso aos cursos de aprendizado de máquina
usados para treinar os próprios desenvolvedores da Amazon. comAWSMLU, qualquer desenvolvedor
pode aprender a usar o aprendizado de máquina com o learn-at-your-ownSérie de aprendizagem
-pace MLU Accelerator. A série MLU Accelerator foi projetada para ajudar os desenvolvedores a
começarem sua jornada de ML. Ele oferece cursos básicos de três dias sobre esses três assuntos:
Processamento de linguagem natural, dados tabulares e visão computacional. Para obter mais
informações, consulteUniversidade Machine Learning.
O procedimento a seguir mostra como clonar oAWSNotebooks MLU Jupyter para sua instância. O tempo
de execução do seu projeto deve estar em execução.
1.

Navegue até a página de visão geral do projeto Studio Lab. O cabeçalho assume o seguinte formato.
https://studiolab.sagemaker.aws/users/<YOUR_USER_NAME>

2.

DebaixoAprenda e experimente, LocalizarAWSUniversidade Machine Learning.

3.

NoAWSUniversidade Machine Learning, SELECTCadernos do Open MLUpara abrir uma nova página
com uma prévia dos cadernos.

4.

SelectCopiar para o projeto.

Cara abraçada
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Os modelos Hugging Face oferecem as ferramentas para treinar, ajustar e executar inferências
para Processamento de Linguagem Natural (PNL). Para obter mais informações, consultehttps://
huggingface.co/.
O procedimento a seguir mostra como clonar os notebooks Hugging Face Jupyter na sua instância. O
tempo de execução do seu projeto deve estar em execução.
1.

Navegue até a página de visão geral do projeto Studio Lab. O cabeçalho assume o seguinte formato.
https://studiolab.sagemaker.aws/users/<YOUR_USER_NAME>

2.

DebaixoRecursos e comunidade, LocalizarCara abraçada.

3.

NoCara abraçada, SELECTAbra os cadernos Hugging Facepara abrir uma nova página com uma
prévia dos cadernos.

4.

SelectCopiar para o projeto.

Use a Amazon SageMaker Tempo de execução do
projeto Studio Lab
Os tópicos a seguir fornecem informações sobre o uso da Amazon SageMaker Tempo de execução do
projeto Studio Lab. Antes de usar o tempo de execução do projeto Studio Lab, você deve se conectar ao
Studio Lab seguindo as etapas emIntegração da Amazon SageMaker Studio Lab (p. 98).
Tópicos
• Amazônia SageMaker Visão geral da UI do Studio (p. 103)
• Crie ou abra uma Amazon SageMaker Notebook do do do (p. 105)
• Use a Amazon SageMaker Barra de ferramentas do caderno (p. 106)
• Gerencie seu ambiente (p. 108)
• Use recursos externos na Amazon SageMaker Studio Lab (p. 111)
• Conheça as diferenças de anotações (p. 114)
• Export Amazon SageMaker Ambiente do Studio Lab para a Amazon SageMaker Estúdio (p. 114)
• Encerre os recursos (p. 116)

Amazônia SageMaker Visão geral da UI do Studio
Amazônia SageMaker O Studio Lab estende o JupyterLab interface do. Usuários anteriores do JupyterLab
notará semelhanças entre o JupyterLab e Studio Lab UI, incluindo o espaço de trabalho. Para uma visão
geral do básico JupyterLab interface, consulteO JupyterLabInterface.
A imagem a seguir mostra o Studio Lab com o navegador de arquivos aberto e o Studio Lab Launcher
exibido.
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Você encontrará oBarra de menusna parte superior da tela. Obarra lateral esquerdacontém ícones
para abrir navegadores de arquivos, navegadores de recursos e ferramentas. OBarra de status doestá
localizado no canto inferior esquerdo do Studio Lab.
A área de trabalho principal é dividida horizontalmente em dois painéis. O painel esquerdo é o navegador
de arquivos e recursos. O painel direito contém uma ou mais guias para recursos, como notebooks e
terminais.
Tópicos
• Barra lateral esquerda (p. 104)
• Navegador de arquivos e recursos (p. 105)
• Área de trabalho principal (p. 105)

Barra lateral esquerda
A barra lateral esquerda inclui os ícones a seguir. Quando você passa o mouse sobre um ícone, uma
dica de ferramenta exibe o nome do ícone. Quando você escolhe um ícone, o navegador de arquivos
e recursos exibe a funcionalidade descrita. Para entradas hierárquicas, uma navegação em categoria
selecionável na parte superior do navegador mostra a localização na hierarquia.
Ícone

Descrição
navegador de arquivos
Escolha oFazer upload de arquivosÍcone (
Studio Lab.

) para adicionar arquivos ao

Clique duas vezes em um arquivo para abri-lo em uma nova guia.
Para abrir arquivos adjacentes, escolha uma guia que contenha um notebook,
Python ou arquivo de texto e, em seguida, escolhaNova visualização do
arquivo.
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Ícone

Descrição
Escolha o plus (+) assine no menu na parte superior do navegador de
arquivos para abrir o Studio Lab Launcher.
Terminais e kernels em funcionamento
Você pode ver uma lista de todos os terminais e kernels em execução no seu
projeto. Para obter mais informações, consulteEncerre os recursos (p. 116)
Git
É possível se conectar a um repositório do Git e acessar uma gama
completa de ferramentas e operações do Git. Para obter mais informações,
consulteUse recursos externos na Amazon SageMaker Studio Lab (p. 111)
Tabela de conteúdos
Você pode acessar o Índice do seu caderno Jupyter atual.

Gerente de extensões
Você pode ativar e gerenciar terceiros JupyterLab extensões.

Navegador de arquivos e recursos
O navegador de arquivos e recursos mostra listas de seus cadernos e arquivos. No menu na parte
superior do navegador de arquivos, escolha o sinal de mais (+) assine para abrir o Studio Lab Launcher. O
Launcher permite criar um notebook ou abrir um terminal.

Área de trabalho principal
A área de trabalho principal tem várias guias que contêm seus notebooks e terminais abertos.

Crie ou abra uma Amazon SageMaker Notebook do do do
Quando você cria um caderno na Amazon SageMaker Studio Lab ou abra um notebook no Studio Lab,
você deve selecionar um kernel para o notebook. Os tópicos a seguir descrevem como criar e abrir blocos
de anotações no Studio Lab.
Para obter informações sobre como desligar o notebook, consulteEncerre os recursos (p. 116).
Tópicos
• Abra um caderno do Studio Lab (p. 105)
• Crie um caderno a partir do menu Arquivo (p. 106)
• Crie um caderno a partir do Launcher (p. 106)

Abra um caderno do Studio Lab
O Studio Lab só pode abrir cadernos listados no navegador de arquivos Studio Lab. Para clonar um
notebook em seu navegador de arquivos a partir de um repositório externo, consulteUse recursos externos
na Amazon SageMaker Studio Lab (p. 111).
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Como abrir um bloco de anotações
1.
2.

Na barra lateral à esquerda, escolha o ícone File Browser (Navegador de arquivos) (
) para exibir
o navegador de arquivos.
Navegue e clique duas vezes em um arquivo de bloco de anotações para abri-lo em uma nova guia.

Crie um caderno a partir do menu Arquivo
Como criar um bloco de anotações no menu File (Arquivo)
1.
2.

No menu Studio Lab, escolhaArquivo, escolhanovoe, em seguida, escolhaCaderno.
Para usar o kernel padrão, naSelecione Kernelcaixa de diálogo, escolhaSelect. Caso contrário, para
selecionar um kernel diferente, use o menu suspenso.

Crie um caderno a partir do Launcher
Como criar um bloco de anotações no Launcher
1.

2.

Abra o Launcher usando o atalho de tecladoCtrl + Shift + L.
Como alternativa, você pode abrir o Launcher na barra lateral esquerda: Escolha onavegador de
arquivosícone e, em seguida, escolha o sinal de adição (+) ícone.
Para usar o kernel padrão do Launcher, emCaderno, escolhaPadrão: Python. Caso contrário,
selecione um kernel diferente.

Depois de escolher o kernel, seu notebook é iniciado e aberto em uma nova guia do Studio Lab.
Para ver a sessão do kernel do notebook, na barra lateral esquerda, escolha oTerminais e kernels em
funcionamentoÍcone (
visualização.

). Você pode interromper a sessão do kernel do bloco de anotações nessa

Use a Amazon SageMaker Barra de ferramentas do caderno
Amazônia SageMaker Os notebooks do Studio Lab ampliam o JupyterLab interface do. Para uma visão
geral do básico JupyterLab interface, consulteO JupyterLabInterface.
A imagem a seguir mostra a barra de ferramentas e uma célula vazia de um notebook do Studio Lab.

Quando você passa o mouse sobre um ícone da barra de ferramentas, uma dica de ferramenta exibe a
função do ícone. Você pode encontrar comandos adicionais do notebook no menu principal do Studio Lab.
A barra de ferramentas inclui os seguintes ícones:
Ícone

Descrição
Salvar e ponto de verificação
Salva o bloco de anotações e atualiza o arquivo do ponto de verificação.
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Ícone

Descrição
Inserir célula
Insere uma célula de código abaixo da célula atual. A célula atual é indicada
pelo marcador vertical azul na margem esquerda.
Recortar, copiar e colar células
Corta, copia e cola as células selecionadas.
Executar células
Executa as células selecionadas. A célula que segue a última célula
selecionada se torna a nova célula selecionada.
Interromper o kernel
Interrompe o kernel, o que cancela a operação atualmente em execução. O
kernel permanece ativo.
Reiniciar o kernel
Reinicia o kernel. As variáveis são redefinidas. As informações não salvas
não são afetadas.
Reinicie o kernel e execute o notebook novamente
Reinicia o kernel. As variáveis são redefinidas. As informações não salvas
não são afetadas. Em seguida, executa novamente o notebook inteiro.
Tipo de célula
Exibe ou altera o tipo de célula atual. Os tipos de células são:
• Código — Código que o kernel executa.
• Markdown — Texto renderizado como markdown.
• Bruto — Conteúdo, incluindo marcação Markdown, exibido como texto.
Diferença de pontos de verificação
Abre uma nova guia que exibe a diferença entre o bloco de anotações
e o arquivo de ponto de verificação. Para obter mais informações,
consulteConheça as diferenças de anotações (p. 114)
Diferença do Git
Somente habilitado se o bloco de anotações for aberto a partir de um
repositório Git. Abre uma nova guia que exibe a diferença entre o bloco
de anotações e a última confirmação do Git. Para obter mais informações,
consulteConheça as diferenças de anotações (p. 114)

padrão

Kernel
Exibe ou altera o kernel que processa as células no bloco de anotações.
No Kernelindica que o notebook foi aberto sem especificar um kernel. Você
pode editar o notebook, mas não pode executar nenhuma célula.
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Ícone

Descrição
Status de ocupado do kernel
Exibe o status ocupado de um kernel mostrando a borda do círculo e seu
interior com a mesma cor. O kernel está ocupado quando está iniciando e
quando está processando células. Estados adicionais do kernel são exibidos
na barra de status no canto inferior esquerdo do Studio Lab.

Gerencie seu ambiente
Sua Amazon SageMaker O ambiente do Studio Lab vem com uma imagem base instalada que inclui
pacotes e recursos essenciais. Você pode personalizar seu ambiente adicionando novos pacotes e
bibliotecas a ele. Você também pode criar novos ambientes a partir do Studio Lab, importar ambientes
compatíveis e redefinir seu ambiente para criar espaço.
Tópicos
• Imagem base (p. 108)
• Gerenciar ambientes de conda (p. 109)

Imagem base
A Amazon padrão SageMaker A imagem base do Studio Lab inclui os seguintes pacotes.
• Python 3.9
• bzip2
• essencial para construção
• curl
• git
• libgl1-mesa-glx
• nano
• rsync
• unzip
• wget
• certificados ca
• pip
• ipykernel-6.4
Estruturas e bibliotecas de ML compatíveis
As estruturas de aprendizado de máquina simplificam o aprendizado de máquina abstraindo algoritmos
e processos complexos. Essa abstração ajuda você nos conceitos básicos do aprendizado de máquina.
Bibliotecas são coleções de arquivos, programas e outros recursos que você pode usar em seu código. O
Studio Lab oferece suporte às seguintes estruturas e bibliotecas, que você deve instalar manualmente.
• PyTorch 1,9
• TensorFlow 1,15 e 2,6
• MxNet 1.8
• Cara abraçada
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• AutoGluon 0.3.1
• Scikit-learn 0.24
• PyTorch ecossistema
• OpenCV
• scipy
• numpy
Para obter uma lista de todos os pacotes atualmente instalados em seu ambiente, execute o seguinte
comando no seu notebook Jupyter.
%pip list

Gerenciar ambientes de conda
As seções a seguir fornecem informações sobre seu ambiente de conda padrão, como personalizá-lo
e como adicionar novos ambientes de conda. Para obter mais informações sobre ambientes de conda,
consulte.Ambientes do Conda. Para obter uma lista de exemplos de ambientes que você pode instalar no
Studio Lab, consulteCriação de ambientes Conda personalizados. Para usar esses exemplos de arquivos
YAML de ambiente com o Studio Lab, consultePasso 4 — Importe seus ambientes do Studio Lab Conda
no Studio (p. 116).

Seu ambiente padrão
O Studio Lab usa ambientes conda para encapsular os pacotes de software necessários para executar
notebooks. Seu projeto contém um ambiente conda padrão, chamadodefault, com oKernel do IPython.
Esse ambiente serve como kernel padrão para seus notebooks Jupyter.

Personalize seu ambiente
Você pode personalizar seu ambiente instalando extensões e pacotes, conforme necessário. Você não
precisa instalar seus pacotes toda vez que trabalha em seu projeto. Todas as extensões e pacotes
instalados persistem em seu projeto.

Note
Os pacotes instalados são contabilizados em seus 15 GB de armazenamento de instâncias.
Para instalar pacotes adicionais em seu ambiente a partir de um notebook Jupyter, insira um dos seguintes
comandos em uma célula na parte superior do seu notebook. Esses comandos instalam pacotes no
ambiente usado por esse notebook. Todos os pacotes que você instala são salvos no diretório persistente
do projeto.
• %conda install <PACKAGE>
• %pip install <PACKAGE>
Não recomendamos usar o!pipou!condacomandos porque eles podem se comportar de maneiras
inesperadas quando você tem vários ambientes. Depois de instalar novos pacotes em seu ambiente,
reinicie o kernel para garantir que os pacotes funcionem em seu notebook.

Crie e ative novos ambientes de conda
Se você quiser manter vários ambientes para diferentes casos de uso, você pode criar novos ambientes
de conda em seu projeto. As seções a seguir mostram como criar e ativar novos ambientes de conda. Para
um bloco de anotações Jupyter que mostra como criar um ambiente personalizado, consulteConfiguração
de um ambiente personalizado no SageMaker Studio Lab.
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Note
A manutenção de vários ambientes em seu projeto diminui sua memória disponível.
Criar
Para criar um novo ambiente conda, execute o seguinte comando conda do terminal. Esse exemplo cria
um novo ambiente com o Python 3.9.
conda create --name <ENVIRONMENT_NAME> python=3.9

Ativar
Para ativar qualquer ambiente do conda, execute o seguinte comando no terminal.
conda activate <ENVIRONMENT_NAME>

Quando você executa esse comando, todos os pacotes instalados usando conda ou pip são instalados no
ambiente.
Para usar seus novos ambientes de conda com notebooks, certifique-se de que oipykernelo pacote está
instalado no ambiente.
conda install ipykernel

Depois de criar o ambiente, você pode selecioná-lo como o kernel do seu notebook.

Usando ambientes de laboratório do Sample Studio
O Studio Lab fornece exemplos de ambientes personalizados por meio doSageMaker Cadernos de
amostra do Studio Labrepositório. Veja a seguir como clonar e criar esses ambientes.
1.

Navegue até o diretório raiz e abra o caderno Getting Started.

2.

Clique noClongem do SageMaker Exemplos do Studio Labbotão para clonar o SageMaker Repositório
de amostras de notebooks do Studio Lab

3.

Navegue atéstudio-lab-examples/custom-environmentsdiretório no Navegador de arquivos.
Abra o diretório do ambiente que você deseja criar.

4.
5.
6.

Clique com o botão direito no.ymlarquivo na pasta e, em seguida, selecioneCrie um ambiente do
Conda.
Depois que seu ambiente conda terminar de ser construído, use o comando a seguir para ativá-lo. Em
seguida, você pode usar o ambiente.
conda activate ENVIRONMENT_NAME

Instalar JupyterLab e extensões do Jupyter Server
Você pode instalar código aberto JupyterLab e extensões do Jupyter Server no Studio Lab. Essas
extensões são normalmente pacotes Python que são instalados usandocondaoupip.
As etapas a seguir mostram como instalar essas extensões.
1.

Abra o terminal e ative ostudiolabmeio ambiente.
conda activate studiolab
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2.

Instalar a JupyterLab ou extensão do Jupyter Server.
conda install <JUPYTER_EXTENSION>

3.

Navegue até a página de visão geral do projeto Studio Lab.

4.

SelectParar o tempo de execução.

5.

SelectComeçar a usar.

Redefinir ambiente
Para remover todos os arquivos e redefinir o projeto, execute o seguinte comando no terminal.
rm -rf *.*

O comando a seguir exclui um ambiente conda do seu projeto.
conda remove --name <ENVIRONMENT_NAME> --all

Use recursos externos na Amazon SageMaker Studio Lab
Com Amazon SageMaker Studio Lab, você pode integrar recursos externos, como notebooks e dados
Jupyter, dos repositórios Git e do Amazon S3. Você também pode adicionar umAberto na Amazon
SageMaker Studio Labbotão para o seu GitHub repositório e cadernos. Esse botão permite clonar seus
notebooks diretamente do Studio Lab.
Os tópicos a seguir mostram como integrar recursos externos.
Tópicos
• Usar o GitHub recursos (p. 111)
• Adicionar umAberto na Amazon SageMaker Studio Labbotão para o seu caderno (p. 113)
• Importe arquivos do seu computador (p. 113)
• Connect ao Amazon S3 (p. 113)

Usar o GitHub recursos
Amazônia SageMaker O Studio Lab oferece integração com GitHub. Com essa integração, você pode
clonar notebooks e repositórios diretamente no seu projeto do Studio Lab.
Os tópicos a seguir fornecem informações sobre como usar GitHub recursos com a Amazon SageMaker
Studio Lab.

Amazônia SageMaker Cadernos de amostra do Studio Lab
Para começar a usar um repositório de amostras de notebooks personalizados para o Studio Lab,
consulteAmazônia SageMaker Cadernos de amostra do Studio Lab.
Este repositório fornece blocos de anotações para os seguintes casos de uso e outros.
• Visão computacional
• Como conectar-se ao AWS
• Criar ambientes personalizados
• Análise de dados geoespaciais
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• Processamento de linguagem natural
• Usar R

Clonar um GitHub reposse
Para clonar um GitHub reposicione para sua Amazon SageMaker Projeto Studio Lab, siga estas etapas.
1.
2.

Abra o tempo de execução do projeto Studio Lab.
No menu, selecioneGitpara abrir um novo menu suspenso.

3.
4.

SelectClone o repositório Gitpara abrir uma nova janela.
Na nova janela, cole a URL do repositório.

5.

SelectClongem do.

Clone notebooks individuais de GitHub
Para abrir um notebook no Studio Lab, você deve ter acesso ao repositório em que o notebook está.
Os exemplos a seguir descrevem o comportamento relacionado à permissão do Studio Lab em várias
situações.
• Se um repositório for público, você poderá clonar automaticamente o notebook em seu projeto na página
de pré-visualização do Studio Lab.
• Se um repositório for privado, você será solicitado a fazer login no GitHub na página de pré-visualização
do Studio Lab. Se você tiver acesso a um repositório privado, poderá clonar o notebook em seu projeto.
• Se você não tiver acesso a um repositório privado, não poderá clonar o notebook da página de prévisualização do Studio Lab.
As seções a seguir mostram duas opções para você copiar um GitHub notebook em seu projeto do Studio
Lab. Essas opções dependem se o notebook tem umAberto na Amazon SageMaker Studio Labbotão.

Opção 1: Copiar caderno com umAberto na Amazon SageMaker Studio Labbotão
O procedimento a seguir mostra como copiar um cadernos que tenha umAberto na Amazon SageMaker
Studio Labbotão. Se você quiser adicionar esse botão ao seu notebook, consulteAdicionar umAberto na
Amazon SageMaker Studio Labbotão para o seu caderno (p. 113).
1.

Faça login no Studio Lab seguindo as etapas emFaça login no Studio Lab (p. 99).

2.

Em uma nova guia do navegador, navegue até o GitHub caderno de anotações que você deseja
clonar.
No caderno, selecione oAberto na Amazon SageMaker Studio Labbotão para abrir uma nova página
no Studio Lab com uma prévia do notebook.
Se o tempo de execução do projeto ainda não estiver em execução, inicie-o escolhendo aComeçar a
usarbotão na parte superior da página de visualização. Aguarde até que o tempo de execução seja
antes de prosseguir para a próxima etapa.

3.
4.
5.
6.

Depois que o tempo de execução do projeto for iniciado, selecioneCopiar para o projetopara abrir o
tempo de execução do projeto em uma nova guia do navegador.
NoCopiar de GitHub?caixa de diálogo, selecioneSomente copiar o caderno. Isso copia o arquivo do
caderno para o seu projeto.

Opção 2: Clonar qualquer um GitHub Caderno
O procedimento a seguir mostra como copiar qualquer notebook do GitHub.
1.

Navegue até o caderno em GitHub.
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2.

Na barra de endereço do navegador, modifique a URL do notebook, da seguinte forma.
# Original URL
https://github.com/<PATH_TO_NOTEBOOK>
# Modified URL
https://studiolab.sagemaker.aws/import/github/<PATH_TO_NOTEBOOK>

3.

Navegue até o URL modificado. Isso abre uma prévia do notebook no Studio Lab.

4.

Se o tempo de execução do projeto ainda não estiver em execução, inicie-o escolhendo aComeçar a
usarbotão na parte superior da página de visualização. Aguarde até que o tempo de execução seja
antes de prosseguir para a próxima etapa.

5.

Depois que o tempo de execução do projeto for iniciado, selecioneCopiar para o projetopara abrir o
tempo de execução do projeto em uma nova guia do navegador.

6.

NoCopiar de GitHub?caixa de diálogo, selecioneSomente copiar o cadernopara copiar o arquivo do
caderno para o seu projeto.

Adicionar umAberto na Amazon SageMaker Studio Labbotão para o seu caderno
Quando você adiciona oAberto na Amazon SageMaker Studio Labbotão para seus cadernos, outros
podem clonar seus cadernos ou repositórios diretamente em seus projetos do Studio Lab. Se você
estiver compartilhando seu notebook com um público GitHub repositório, seu conteúdo será legível
publicamente. Não compartilhe conteúdo privado, comoAWSChaves de acesso ouAWS Identity and
Access Managementcredenciais, em seu caderno.
Para adicionar o funcionalAberto na Amazon SageMaker Studio Labno seu notebook ou repositório do
Jupyter, adicione a seguinte marcação na parte superior do seu notebook ou repositório.
[![Open In SageMaker Studio Lab](https://studiolab.sagemaker.aws/studiolab.svg)](https://
studiolab.sagemaker.aws/import/github/<PATH_TO_YOUR_NOTEBOOK_ON_GITHUB>)

Importe arquivos do seu computador
As etapas a seguir mostram como importar arquivos do seu computador para o projeto do Studio Lab.
1.

Abra o tempo de execução do projeto Studio Lab.

2.

Abra onavegador de arquivosPainel.

3.

Na barra de ações donavegador de arquivospainel, selecione oFazer upload de arquivosbotão.

4.

Selecione os arquivos que você deseja fazer upload da sua máquina local.

5.

SelectAberto.

Como alternativa, você pode arrastar e soltar arquivos do seu computador para onavegador de
arquivosPainel.

Connect ao Amazon S3
OAWS CLIativaAWSintegração em seu projeto do Studio Lab. Com essa integração, você pode extrair
recursos do Amazon S3 para usar com seus notebooks Jupyter.
Para usar oAWS CLIcom o Studio Lab, conclua as etapas a seguir. Para um notebook que descreve essa
integração, consulteUsando o Studio Lab comAWSRecursos.
1.

Instalar aAWS CLIseguindo as etapas doInstalar ou atualizar a versão mais recente daAWS CLI.
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2.

Configurar oAWScredenciais seguindo as etapas emInstalação rápida. O papel do seuAWSa conta
deve ter permissões para acessar o bucket do Amazon S3 do qual você está copiando os dados.

3.

Em seu bloco de anotações Jupyter, clone recursos do bucket do Amazon S3, conforme necessário.
O comando a seguir mostra como clonar todos os recursos de um caminho do Amazon S3 para o seu
projeto. Para obter mais informações, consulte Referência de comandos da AWS CLI.
!aws s3 cp s3://<BUCKET_NAME>/<PATH_TO_RESOURCES>/ <PROJECT_DESTINATION_PATH>/ -recursive

Conheça as diferenças de anotações
Você pode exibir a diferença entre o notebook atual e o último ponto de verificação, ou o último commit do
Git, usando o Amazon SageMaker UI do projeto Studio Lab.
Tópicos
• Veja a diferença entre o último ponto de verificação (p. 114)
• Veja a diferença entre a última confirmação (p. 114)

Veja a diferença entre o último ponto de verificação
Quando você cria um bloco de anotações, um arquivo de ponto de verificação oculto que corresponde ao
bloco de anotações é criado. Você pode visualizar as alterações entre o notebook e o arquivo do ponto de
verificação ou reverter o caderno para coincidir com o arquivo do ponto de verificação.
Para salvar o notebook do Studio Lab e atualizar o arquivo do ponto de verificação para que corresponda:
Escolha oSalve o notebook e crie um ponto de verificaçãoÍcone ( ). Ele está localizado no lado esquerdo
do menu do Studio Lab. O atalho de teclado paraSalve o notebook e crie um ponto de verificaçãoéCtrl +
s.
Para visualizar as alterações entre o notebook do Studio Lab e o arquivo do ponto de verificação: Escolha
oDiferença do ponto de verificaçãoÍcone (

), localizado no centro do menu do Studio Lab.

Para reverter o notebook do Studio Lab para o arquivo de ponto de verificação: No menu principal do
Studio Lab, escolhaArquivo, e depoisReverter o notebook para o ponto de verificação.

Veja a diferença entre a última confirmação
Se um bloco de anotações for aberto a partir de um repositório Git, será possível visualizar a diferença
entre o bloco de anotações e a última confirmação do Git.
Para ver as alterações no notebook a partir do último commit do Git: Escolha oDiferenças do GitÍcone (
no centro do menu do caderno.

Export Amazon SageMaker Ambiente do Studio Lab para a
Amazon SageMaker Estúdio
Amazônia SageMaker O Studio oferece muitos recursos para fluxos de trabalho de aprendizado de
máquina e aprendizado profundo que não estão disponíveis na Amazon SageMaker Studio Lab. Para
aproveitar os recursos oferecidos na Amazon SageMaker Studio, você deve primeiro embarcar seguindo
as etapas emIntegração na Amazon SageMaker Domínio (p. 37).
Depois de se integrar ao Studio, você pode migrar seu ambiente e artefatos do Studio Lab para o Studio.
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No momento, o Studio Lab não oferece suporte ao compartilhamento de seu projeto com outras pessoas.
No entanto, você pode baixar uma cópia dos arquivos do seu projeto para compartilhar usando as etapas a
seguir.
Tópicos
• Etapa 1 — Exportar seu ambiente Studio Lab Conda (p. 115)
• Etapa 2 — Exporte seus artefatos do Studio Lab para GitHub (p. 115)
• Etapa 3 — Importe seus artefatos do Studio Lab do GitHub ao Studio (p. 116)
• Passo 4 — Importe seus ambientes do Studio Lab Conda no Studio (p. 116)

Etapa 1 — Exportar seu ambiente Studio Lab Conda
Quando você adiciona bibliotecas ao seu ambiente seguindo as etapas emGerencie seu
ambiente (p. 108), eles se tornam parte de seus ambientes Conda. O procedimento a seguir mostra
como exportar as definições desses ambientes para que eles possam ser reconstruídos no Studio.
1.

No terminal, liste os ambientes do Conda em seu Studio Lab.
conda env list

Esse comando gera uma lista dos ambientes do Conda e suas localizações no sistema de arquivos.
Ao se conectar ao Studio Lab, você usa odefault-kernelAmbiente Conda por padrão.
# conda environments: #
default-kernel
studiolab

/home/studio-lab-user/.conda/envs/default-kernel
/home/studio-lab-user/.conda/envs/studiolab base

/opt/conda

Recomendamos que você não exporte ostudiolabebaseambientes. Esses ambientes não são
utilizáveis no Studio pelos seguintes motivos:
• studiolab: Isso configura o JupyterLab ambiente para o Studio Lab. O Studio Lab executa uma
versão principal diferente do JupyterLab do que o Studio, portanto, não pode ser usado no Studio.
• base: Esse ambiente vem com o Conda por padrão. Obaseambiente no Studio Lab e nobaseO
ambiente no Studio tem versões incompatíveis de muitos pacotes.
2.

Para cada ambiente Conda que você deseja migrar para o Studio, execute o seguinte comando. Esse
comando exporta a definição do ambiente Conda para um arquivo YAML no diretório inicial do Studio
Lab.
conda env export -n <ENVIRONMENT_NAME> > ~/<ENVIRONMENT_NAME>.yml

Etapa 2 — Exporte seus artefatos do Studio Lab para GitHub
Em seguida, você deve clonar seus artefatos em um GitHub repositório. O repositório será clonado no
Studio na Etapa 3.
O procedimento a seguir mostra como sincronizar seu conteúdo com GitHub usando o terminal do Studio
Lab.
1.

No terminal do Studio Lab, navegue para seu diretório inicial.

2.

Inicialize o diretório como um repositório Git usando o seguinte comando. Para obter mais
informações, consulte o .Documentação do git-init.
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git init

3.
4.

Mova todos os seus artefatos, incluindo as definições de arquivo YAML dos ambientes Conda, para
seu diretório inicial.
Adicione todos os arquivos relevantes e confirme suas alterações.
git add <FILE_NAME>
git commit -m "<COMMIT_MESSAGE>"

5.

Envie o commit para o seu repositório remoto. Este repositório tem o formatohttps://github.com/
<GITHUB_USERNAME>/<REPOSITORY_NAME>onde<GITHUB_USERNAME>é o seu GitHub nome de
usuário e o<REPOSITORY_NAME>é seu repositório remoto.
git remote add origin git@github.com/<GITHUB_USERNAME>/<REPOSITORY_NAME>
git push -u origin <BRANCH_NAME>

Etapa 3 — Importe seus artefatos do Studio Lab do GitHub ao Studio
O procedimento a seguir mostra como importar artefatos do para o Studio a partir do GitHubrepositório.
1.
2.

Navegue até o Studio.
No Inicializador, navegue atéNotebooks e recursos de computação.

3.

ParaSELECT SageMaker Imagem, selectCiência de dados. Esta imagem vem com o Conda préinstalado.

4.
5.

SelectTerminal de imagem.
No terminal de imagem, execute o seguinte comando para clonar o repositório. Este comando cria um
diretório denominado após<REPOSITORY_NAME>na sua instância do Studio. Depois disso, ele clona
seus artefatos nesse repositório.
git clone https://github.com/<GITHUB_USERNAME>/<REPOSITORY_NAME>.git

Passo 4 — Importe seus ambientes do Studio Lab Conda no Studio
Depois de clonar seu GitHub repositório para sua instância do Studio, você pode usar os arquivos YAML
para recriar seus ambientes Conda no Studio.
Para cada ambiente do Conda que você deseja recriar, execute os seguintes comandos.
conda env create --file /<PATH_TO_DIRECTORY>/<ENVIRONMENT_NAME>.yml
conda activate <ENVIRONMENT_NAME>
conda install ipykernel
python -m ipykernel install

Depois que esses comandos estiverem concluídos, você poderá selecionar seu ambiente como o kernel
para as instâncias do seu notebook Studio.

Encerre os recursos
Neste guia, você aprenderá como desativar recursos individuais, incluindo notebooks, terminais e kernels.
Você também pode desativar todos os recursos em uma dessas categorias ao mesmo tempo.
Tópicos
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• Desligue um notebook aberto (p. 117)
• Encerre os recursos (p. 117)

Desligue um notebook aberto
Você pode desligar um notebook aberto da Amazon SageMaker Studio LabArquivomenu ou doTerminais e
kernels em funcionamentovidraça.

Note
Ao desligar uma instância de bloco de anotações, todas as informações não salvas no bloco de
anotações são perdidas. O bloco de anotações não é excluído.

Como desligar um bloco de anotações aberto no menu File (Arquivo)
1.
Salve o conteúdo do caderno escolhendo a

ícone, localizado no menu do caderno.

2.

Escolha File (Arquivo) e Close and Shutdown Notebook (Fechar e desligar o bloco de anotações).

3.

Escolha OK.

Encerre os recursos
Na barra lateral esquerda do Studio Lab, você encontrará oTerminais e kernels em funcionamentoPipeline

do
Ícone. OTerminais e kernels em funcionamentoo painel tem três seções. Cada seção lista todos
os recursos desse tipo. Você pode desligar cada recurso individualmente ou desligar todos os recursos em
uma seção simultaneamente.
Ao desativar todos os recursos em uma seção, ocorre o seguinte:
• NÚCLEOS— Todos os kernels, notebooks e consoles estão desligados.
• TERMINAIS— Todos os terminais estão desligados.

Para encerrar os recursos
1.
Na barra lateral esquerda, escolha oTerminais e kernels em funcionamentoÍcone (
2.

).

Realize um dos procedimentos a seguir:
• Para encerrar um recurso específico: Escolha oDESLIGARícone na mesma linha do recurso.
• Para encerrar todos os recursos em uma seção: EscolhaEncerrar tudo, que está à direita do rótulo
da seção. Depois que uma caixa de diálogo de confirmação for exibida, escolhaEncerrar tudopara
prosseguir.

Solução de problemas
O guia mostra erros comuns que podem ocorrer ao usar a Amazon SageMaker Studio Lab. Cada erro
contém uma descrição e uma solução para o erro.
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Note
Você não pode compartilhar sua senha com vários usuários ou usar o Studio Lab para minerar
criptomoedas. Não recomendamos usar o Studio Lab para tarefas de produção devido aos limites
de tempo de execução.
Não é possível acessar a conta
Se você não conseguir acessar sua conta, verifique se está usando o e-mail e a senha corretos. Se
você esqueceu sua senha, use as etapas a seguir para redefini-la. Se você ainda não conseguir acessar
sua conta, deverá solicitar e registrar uma nova conta usando as instruções emIntegração da Amazon
SageMaker Studio Lab (p. 98).
Password esquecida
Se você esquecer sua senha, redefina-a usando as etapas a seguir.
1.

Navegue atéPágina inicial do Studio Lab.

2.

SelectFazer login.

3.

SelectEsqueceu sua senha?para abrir uma nova página.

4.

Digite o endereço de e-mail que você usou para se inscrever em uma conta.

5.

SelectEnviar link de redefiniçãopara enviar um e-mail com um link de redefinição de senha.

6.

No e-mail de redefinição de senha, selecioneRedefina sua senha.

7.

Insira a nova senha.

8.

Selecione Submit (Enviar).

Não é possível iniciar o tempo de execução do projeto
Se o tempo de execução do projeto Studio Lab não for iniciado, tente iniciá-lo novamente. Se isso não
funcionar, mude o tipo de instância de CPU para GPU (ou ao contrário). Para obter mais informações,
consulteAltere seu tipo de computação (p. 101)
O tempo de execução parou de funcionar inesperadamente
Se houver um problema com o ambiente usado para execução JupyterLabe, em seguida, o Studio Lab
recriará automaticamente o ambiente. O Studio Lab não suporta a ativação manual desse processo.
Versões conflitantes
Como você pode adicionar pacotes e modificar seu ambiente conforme necessário, você pode ter conflitos
entre pacotes em seu ambiente. Se houver conflitos entre pacotes em seu ambiente, você deverá remover
o pacote conflitante.
Assistente de compilação de ambiente
Quando você cria um ambiente a partir de um arquivo YAML, um conflito de versão do pacote ou um
problema de arquivo pode fazer com que uma compilação falhe. Para resolver isso, remova o ambiente
executando o seguinte comando. Faça isso antes de tentar construí-lo novamente.
conda remove --name <YOUR_ENVIRONMENT> --all

Aumentando o espaço em disco em seu projeto
Se você receber uma notificação de que seu espaço em disco está cheio ao tentar criar ou importar um
arquivo, você pode excluir arquivos para aumentar o espaço. Para obter instruções, consulte Redefinir
ambiente (p. 111).
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Não é possível importarcv2
Se você encontrar um erro ao importarcv2após a instalaçãoopencv-python, você deve
desinstalaropencv-pythone instaleopencv-python-headlesscomo segue.
%pip uninstall opencv-python --yes
%pip install opencv-python-headless

Em seguida, você pode importarcv2como esperado.
O Studio Lab deixa de responder ao abrir arquivos grandes
O IDE do Studio Lab pode falhar na renderização quando arquivos grandes são abertos, resultando em
acesso bloqueado aos recursos do Studio Lab. Para resolver isso, redefina a área de trabalho do Studio
Lab usando o procedimento a seguir.
1.

Depois de abrir o IDE, copie o URL na barra de endereço do seu navegador. Esse URL deve estar
nahttps://xxxxxx.studio.us-east-2.sagemaker.aws/studiolab/default/jupyter/
labformat. Feche a guia.

2.

Em uma nova guia, cole o URL e remova qualquer coisa depoishttps://xxxxxx.studio.useast-2.sagemaker.aws/studiolab/default/jupyter/lab.

3.

Adicionar?resetaté o final do URL, então está nahttps://xxxxxx.studio.useast-2.sagemaker.aws/studiolab/default/jupyter/lab?resetformat.
Navegue até o URL atualizado. Isso redefine o estado da interface de usuário salvo e torna o IDE do
Studio Lab responsivo.

4.
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Amazônia SageMaker Ambientes
Machine Learning
Amazônia SageMaker oferece suporte aos seguintes ambientes de aprendizado de máquina.
• Amazônia SageMaker Estúdio: Permite criar, treinar, depurar, implantar e monitorar seus modelos de
aprendizado de máquina.
• RStudio na Amazon SageMaker: O RStudio é um IDE paraR, com um console, editor de destaque
de sintaxe que oferece suporte à execução direta de código e ferramentas para plotagem, histórico,
depuração e gerenciamento de espaço de trabalho.
• Amazônia SageMaker tela: Oferece a capacidade de usar o aprendizado de máquina para gerar
previsões sem precisar codificar.
Para usar esses ambientes de aprendizado de máquina, você deve criar uma Amazon SageMaker
Domain.
Tópicos
• Amazônia SageMaker Domínio (p. 120)
• Amazônia SageMaker Estúdio (p. 122)
• RStudio na Amazon SageMaker (p. 189)
• Amazônia SageMaker tela (p. 221)

Amazônia SageMaker Domínio
Amazônia SageMaker O domínio suporta o SageMaker ambientes de machine learning. SageMaker O
domínio cria as seguintes entidades. Para obter informações sobre as etapas de integração para criar um
domínio, consulteIntegração na Amazon SageMaker Domínio (p. 37).
• Domínio: Uma Amazon SageMaker O domínio consiste em um volume associado do Amazon Elastic
File System (Amazon EFS); uma lista de usuários autorizados; e uma variedade de configurações de
segurança, aplicações, políticas e Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). UmaAWSa conta da é
limitada a um domínio por região. Os usuários dentro de um domínio podem compartilhar arquivos de
notebook e outros artefatos uns com os outros.
• UserProfile: Um perfil de usuário representa um único usuário dentro de um domínio e é a principal
maneira de referenciar um usuário para fins de compartilhamento, relatórios e outros recursos orientados
para o usuário. Essa entidade é criada quando um usuário se integra à Amazon. SageMaker Domínio.
• Aplicação: Um aplicativo representa um aplicativo que oferece suporte à experiência de leitura e
execução dos notebooks, terminais e consoles do usuário. O tipo de aplicação pode ser JupyterServer,
KernelGateway, RStudioServerPro, ou rSession. Um usuário pode ter várias aplicações ativas
simultaneamente.
As tabelas a seguir descrevem os valores de status para o domínio, UserProfilee entidades do aplicativo.
Quando aplicável, eles também fornecem etapas de solução de problemas.
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Valores de status de domínio
Valor

Descrição

Pendente

Criação contínua do domínio.

InService

Criação bem-sucedida do domínio.

Atualizando

Atualização contínua do domínio.

Deleting (Excluindo)

Exclusão contínua do domínio.

Reprovada

Criação malsucedida do domínio. Chame
oDescribeDomainAPI para ver o motivo da falha
na criação do domínio. Exclua o domínio que
falhou e recrie o domínio depois de corrigir o erro
mencionado emFailureReason.

Atualização_Falha

Atualização malsucedida do domínio. Chame
oDescribeDomainAPI para ver o motivo
da falha na atualização do domínio. Chame
oUpdateDomainAPI após corrigir o erro
mencionado emFailureReason.

Falha ao excluir

Exclusão malsucedida do domínio. Chame
oDescribeDomainAPI para ver o motivo da falha
na exclusão do domínio. Como a exclusão falhou,
alguns recursos ainda poderão estar em execução,
mas não é possível usar nem atualizar o domínio.
Chame oDeleteDomainAPI novamente após
corrigir o erro mencionado emFailureReason.

UserProfile valores de status
Valor

Descrição

Pendente

Criação contínua de UserProfile.

InService

Criação bem-sucedida de UserProfile.

Atualizando

Atualização contínua do UserProfile.

Deleting (Excluindo)

Exclusão contínua de UserProfile.

Reprovada

Criação malsucedida de UserProfile.
Criação malsucedida de UserProfile. Chame
oDescribeUserProfileAPI para ver o motivo
da falha UserProfile Criação. Falha na exclusão
do UserProfile e recrie-o depois de corrigir o erro
mencionado emFailureReason.

Atualização_Falha

Atualização malsucedida do UserProfile. Chame
oDescribeUserProfileAPI para ver o
motivo da falha UserProfile atualizar. Chame
oUpdateUserProfileAPI novamente após
corrigir o erro mencionado emFailureReason.

Falha ao excluir

Exclusão malsucedida de UserProfile. Chame
oDescribeUserProfileAPI para ver o motivo
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Valor

Descrição
da falha UserProfile exclusão. Como a exclusão
falhou, alguns recursos ainda poderão estar em
execução, mas não é possível usar nem atualizar
o UserProfile. Chame oDeleteUserProfileAPI
novamente após corrigir o erro mencionado
emFailureReason.

Valores de status do aplicativo
Valor

Descrição

Pendente

Criação contínua do aplicativo.

InService

Criação bem-sucedida do aplicativo.

Deleting (Excluindo)

Exclusão contínua do aplicativo.

Reprovada

Criação malsucedida do aplicativo. Chame
oDescribeAppAPI para ver o motivo da falha na
criação do aplicativo. Chame oCreateAppAPI
novamente após corrigir o erro mencionado
emFailureReason.

Deleted (Excluído)

Exclusão bem-sucedida do aplicativo.

Amazônia SageMaker Estúdio
Amazônia SageMaker O Studio é um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) baseado na web
para aprendizado de máquina que permite criar, treinar, depurar, implantar e monitorar seus modelos
de aprendizado de máquina. SageMaker O Studio fornece todas as ferramentas de que você precisa
para levar seus modelos da preparação de dados à experimentação e à produção e, ao mesmo tempo,
aumentar sua produtividade. Em uma única interface visual unificada, os clientes podem realizar as
seguintes tarefas:
• Escrever e executar código em blocos de anotações Jupyter
• Preparar dados para machine learning
• Criar e treinar modelos de machine learning
• Implantar os modelos e monitorar o desempenho das previsões
• Acompanhar e depurar os experimentos de machine learning
Para obter informações sobre as etapas de integração para fazer login SageMaker Studio, vejaIntegração
na Amazon SageMaker Domínio (p. 37).
Para oAWSRegiões compatíveis com SageMaker Studio, vejaRegiões e cotas compatíveis (p. 33).
Tópicos
• Características do Studio (p. 123)
• Amazônia SageMaker Visão geral do Studio UI (p. 123)
• JupyterLab Versionamento (p. 126)
• Use a Amazon SageMaker Lançador de estúdio (p. 132)
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• Usar a Amazon SageMaker Cadernos de estúdio (p. 135)
• Personalize a Amazon SageMaker Estúdio (p. 159)
• Execute tarefas comuns na Amazon SageMaker Estúdio (p. 183)
• Amazônia SageMaker Definição de preços de (p. 188)
• Solução de problemas do SageMaker Estúdio (p. 189)

Características do Studio
O estúdio inclui os seguintes recursos:
• SageMaker Piloto automático
• SageMaker Esclarecer
• SageMaker Controlador de dados
• SageMaker Depurador
• SageMaker Experimentos
• SageMaker Loja de recursos
• SageMaker JumpStart
• Amazônia SageMaker Pipelines de construção de modelos
• SageMaker Registry de modelos
• SageMaker Projetos
• Blocos de anotações do SageMaker Studio
• SageMaker Notebook Studio Universal

Amazônia SageMaker Visão geral do Studio UI
Amazônia SageMaker Studio estende a JupyterLab interface. Usuários anteriores do JupyterLab notará
a semelhança da interface do usuário, incluindo o espaço de trabalho. O Studio inclui muitas adições à
interface. As adições mais proeminentes estão detalhadas nas seções a seguir. Para uma visão geral do
básico JupyterLab interface, consulteO JupyterLab Interface.
A imagem a seguir mostra SageMaker Studio com o navegador de arquivos aberto e o Studio Launcher
exibido.
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Na parte superior da tela está a barra de menus. À esquerda da tela está a barra lateral esquerda que
contém ícones para abrir diferentes navegadores de arquivos, recursos e ferramentas. À direita da tela
está a barra lateral direita, representada pelo ícone Configurações ( ), que exibe configurações de
propriedade contextual quando aberta. Na parte inferior da tela está a barra de status.
Acima doConfiguraçõesícone, há um botão para fornecer feedback sobre suas experiências com
SageMaker Studio.
À esquerda doFeedbackaí está o ícone de notificação. Escolha o ícone para ver as notificações do Studio,
como novas versões do Studio e novas SageMaker recursos. Para atualizar para uma nova versão do
Studio, consulteEncerrar e atualizar SageMaker Aplicativos Studio e Studio (p. 186).
A área de trabalho principal é dividida horizontalmente em dois painéis. O painel esquerdo é o navegador
de arquivos e recursos. O painel direito contém uma ou mais guias para recursos como blocos de
anotações, terminais, métricas e gráficos.
Tópicos
• Barra lateral esquerda (p. 124)
• Navegador de arquivos e recursos (p. 125)
• Área de trabalho principal (p. 126)
• Configurações (p. 126)

Barra lateral esquerda
A barra lateral esquerda inclui os ícones a seguir. Quando você passa o mouse sobre um ícone, uma
dica de ferramenta exibe o nome do ícone. Quando você escolhe um ícone, o navegador de arquivos
e recursos exibe a funcionalidade descrita. Para entradas hierárquicas, uma navegação em categoria
selecionável na parte superior do navegador mostra a localização na hierarquia.
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Ícone

Descrição
Navegador de arquivos
Selecione o ícone Fazer upload de arquivos (
Studio.

) para adicionar arquivos ao

Clique duas vezes em um arquivo para abri-lo em uma nova guia.
Para abrir arquivos adjacentes, escolha uma guia que contenha um bloco
de anotações, Python ou arquivo de texto e escolha Nova visualização de
arquivo.
Selecione o sinal de mais (+) no menu da parte superior do navegador de
arquivos para abrir o Studio Launcher.
Terminais e kernels em funcionamento
Para obter mais informações, consulteDesligar recursos (p. 151)
Git
É possível se conectar a um repositório do Git e acessar uma gama
completa de ferramentas e operações do Git. Para obter mais informações,
consulteClone um repositório Git em SageMaker Estúdio (p. 183)
Comandos (Ctrl + Shift + C)
A maioria dos comandos do menu está disponível aqui.
Ferramentas do bloco de anotações
É possível acessar os metadados de um bloco de anotações por meio da
seção Ferramentas avançadas . Esse ícone é exibido somente quando um
bloco de anotações está aberto.
Abrir guias
Fornece uma lista de guias abertas, o que é útil se você tiver várias guias
abertas.
SageMaker Arrancar
Fornece uma lista de soluções, modelos de endpoints ou trabalhos de
treinamento criados com SageMaker Arranque inicial.
SageMaker Componentes e registros
Fornece uma lista de projetos, fluxos de controle de dados, pipelines,
experimentos, testes, modelos ou endpoints, ou acesso à feature store.

Navegador de arquivos e recursos
O navegador de arquivos e recursos exibe listas de seus notebooks, experimentos, testes, componentes
de teste, endpoints e soluções com pouco código. No menu, na parte superior do navegador de arquivos,
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escolha o sinal de adição (+) para abrir o Studio Launcher. O Launcher permite que você crie um
notebook, inicie um shell interativo em Python, abra um terminal ou crie uma solução de baixo código.

Área de trabalho principal
A área de trabalho principal consiste em várias guias que contêm seus notebooks e terminais abertos e
informações detalhadas sobre seus experimentos e endpoints, bem como soluções com pouco código.
Uma guia comumente usada é aLista de componentes de teste. Essa lista é conhecida comoTabela de
classificaçãoporque é onde você pode comparar experimentos e ensaios. Para obter mais informações,
consulteVisualize e compare a Amazon SageMaker Experimentos, ensaios e componentes de
ensaios (p. 2265)

Configurações
O painel de configurações permite ajustar as propriedades da tabela e do gráfico. Por padrão, o painel está
oculto na extremidade direita da tela. Para abrir o painel, escolha o ícone Settings (Configurações) (
no canto superior direito da tela.

)

JupyterLab Versionamento
A Amazônia SageMaker A interface do Studio é baseada em JupyterLab, que é um ambiente de
desenvolvimento interativo baseado na web para notebooks, código e dados. O Studio agora suporta o
uso de ambos JupyterLab 1 e JupyterLab 3. A versão padrão do JupyterLab no Studio é JupyterLab 3.
Se você criou seu domínio e perfil de usuário antes de 31/08/2022, sua instância do Studio assume como
padrão JupyterLab 1. Depois de 31/08/2022, JupyterLab versão 1 na Amazon SageMaker O Studio só
recebe correções de segurança. É possível escolher a versão que você deseja executar. No entanto, você
pode executar somente uma única instância do JupyterLab de uma só vez. Não é possível executar várias
versões do JupyterLabsimultaneamente.
Tópicos
• JupyterLab 3 (p. 126)
• Restriction o padrão JupyterLab versão usando uma chave de condição da política do IAM (p. 127)
• Definindo um padrão JupyterLabversão (p. 128)
• Visualizar e atualizar a JupyterLab versão de um aplicativo do console (p. 131)
• Instalar JupyterLab e extensões do Jupyter Server (p. 131)

JupyterLab 3
JupyterLab O 3 inclui os seguintes recursos que não estão disponíveis nas versões anteriores. Para obter
mais informações sobre esses recursos, consulteJupyterLab 3.0 foi lançado!.
• Depurador visual ao usar os kernels Base Python 2.0 e Data Science 2.0.
• Filtro de navegador de arquivos
• Índice (TOC)
• Suporte a várias linguagens
• Modo simples
• Modo de interface única

Mudanças importantes no JupyterLab 3
Considere o seguinte ao usar JupyterLab 3:
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• Ao configurar o JupyterLab versão usando aAWS CLI, selecione a imagem correspondente para sua
região e JupyterLab versão da lista de imagens emDoAWS CLI (p. 128).
• Em JupyterLab 3, você deve ativar ostudioambiente conda antes de instalar extensões. Para obter
mais informações, consulteInstalar JupyterLab e extensões do Jupyter Server (p. 131)
• O Debugger só é suportado ao usar as seguintes imagens:
• Python 2.0 básico
• Ciência de Dados 2.0

Restriction o padrão JupyterLab versão usando uma chave de
condição da política do IAM
Você pode usar as chaves de condição da política do IAM para restringir a versão do JupyterLab que seus
usuários podem lançar.
A política a seguir mostra como limitar a JupyterLab versão no nível do domínio.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "Block users from creating JupyterLab 3 apps at the domain level",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"sagemaker:CreateDomain",
"sagemaker:UpdateDomain"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAllValues:StringLike": {
"sagemaker:ImageArns": "*image/jupyter-server-3"
}
}
}
]

A política a seguir mostra como limitar a JupyterLab versão no nível do perfil do usuário.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "Block users from creating JupyterLab 3 apps at the user profile level",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"sagemaker:CreateUserProfile",
"sagemaker:UpdateUserProfile"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAllValues:StringLike": {
"sagemaker:ImageArns": "*image/jupyter-server-3"
}
}
}
]

A política a seguir mostra como limitar a JupyterLab versão no nível do aplicativo.
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "Block users from creating JupyterLab 3 apps at the application level",
"Effect": "Deny",
"Action": "sagemaker:CreateApp",
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAllValues:StringLike": {
"sagemaker:ImageArns": "*image/jupyter-server-3"
}
}
}
]

Definindo um padrão JupyterLabversão
As seções a seguir mostram como definir um padrão JupyterLab versão para o Studio usando o console ou
oAWS CLI.

Do console
Você pode selecionar o padrão JupyterLab versão a ser usada no nível do domínio ou do perfil do
usuário durante a criação do recurso. Para definir o padrão JupyterLab versão usando o console,
consulteIntegração na Amazon SageMaker Domínio (p. 37).

DoAWS CLI
Você pode selecionar o padrão JupyterLab versão a ser usada no nível do domínio ou do perfil do usuário
usando oAWS CLI.
Para definir o padrão JupyterLab versão usando aAWS CLI, você deve incluir o ARN do padrão desejado
JupyterLab versão como parte de umAWS CLIcomando. Esse ARN difere com base na versão e na região
do SageMaker domínio.
A tabela a seguir lista os ARNs dos ARNs disponíveis JupyterLab versões para cada região:
Região

JL1

JL3

us-east-1

arn:aws:sagemaker:us-east1:081325390199:imagem/
Jupyter-Server

arn:aws:sagemaker:us-east1:081325390199:imagem/
jupyter-server-3

us-east-2

arn:aws:sagemaker:us-east2:429704687514:imagem/
Jupyter-Server

arn:aws:sagemaker:us-east2:429704687514:imagemservidor-3

us-west-1

arn:aws:sagemaker:us-west1:742091327244:imagemJupyter-Server

arn:aws:sagemaker:us-west1:742091327244: imagem/
jupyter-server-3

us-west-2

arn:aws:sagemaker:us-west2:236514542706:imagemJupyter-Server

arn:aws:sagemaker:us-west2:236514542706: imagem/
jupyter-server-3

af-south-1

arn:aws:sagemaker:af-south1:559312083959:image/jupyterserver

arn:aws:sagemaker:af-south1:559312083959:imagem/
jupyter-server-3
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ap-east-1

arn:aws: sagemaker: ap-east1:493642496378: imagem/
jupyter-server

arn:aws: sagemaker: ap-east1:493642496378: imagem/
jupyter-server-3

ap-south-1

arn:aws: sagemaker: ap-south1:394103062818: imagem/
jupyter-server

arn:aws: sagemaker: ap-south1:394103062818: imagem/
jupyter-server-3

ap-northeast-2

arn:aws: sagemaker: apnortheast- 2:806072073708:
imagem/jupyter-server

arn:aws: sagemaker: apnordeste- 2:806072073708:
imagem/jupyter-server-3

ap-southeast-1

arn:aws: sagemaker: ap-sudeste1:492261229750: imagem/
jupyter-server

arn:aws: sagemaker: ap-sudeste1:492261229750: imagem/
jupyter-server-3

ap-southeast-2

arn:aws: sagemaker: apsoutheast- 2:452832661640:
imagem/jupyter-server

arn:aws: sagemaker: ap-sudeste2:452832661640: imagem/
jupyter-server-3

ap-northeast-1

arn:aws: sagemaker: apnordeste- 1:102112518831:
imagem/jupyter-server

arn:aws: sagemaker: apnordeste- 1:102112518831:
imagem/jupyter-server-3

ca-central-1

arn:aws:sagemaker:ca-central1:310906938811: imagem/
jupyter-server

arn:aws:sagemaker:ca-central1:310906938811: imagem/
jupyter-server-3

eu-central-1

arn:aws:sagemaker:eu-central1:936697816551: imagem/
jupyter-server

arn:aws:sagemaker:eu-central1:936697816551:imagem/
jupyter-server-3

eu-west-1

arn:aws: sagemaker: eu-west1:470317259841: imagem/
jupyter-server

arn:aws: sagemaker: eu-west1:470317259841: imagem/
jupyter-server-3

eu-west-2

arn:aws: sagemaker: eu-west2:712779665605: imagem/
jupyter-server

arn:aws: sagemaker: eu-west2:712779665605: imagem/
jupyter-server-3

eu-west-3

arn:aws: sagemaker: eu-west3:615547856133: imagem/
jupyter-server

arn:aws: sagemaker: eu-west3:615547856133: imagem/
jupyter-server-3

eu-north-1

arn:aws: sagemaker: eu-north1:243637512696: imagem/
jupyter-server

arn:aws: sagemaker: eu-north1:243637512696: imagem/
jupyter-server-3

eu-south-1

arn:aws: sagemaker: eu-south1:59275126 1982: imagem/
jupyter-server

arn:aws: sagemaker: eu-south1:59275126 1982: imagem/
jupyter-server-3

sa-east-1

arn:aws: sagemaker: sa-east1:782484402741: imagem/
jupyter-server

arn:aws: sagemaker: sa-east1:782484402741: imagem/
jupyter-server-3

129

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
JupyterLab Versionamento

Crie ou atualize o domínio
Você pode definir um padrão JupyterServer versão no nível do
domínio invocandoCreateDomainouUpdateDomaine passando
oUserSettings.JupyterServerAppSettings.DefaultResourceSpec.SageMakerImageArncampo.
A seguir mostra como criar um domínio com JupyterLab 3 como padrão, usando oAWS CLI:
aws --region <REGION> \
sagemaker create-domain \
--domain-name <NEW_DOMAIN_NAME> \
--auth-mode <AUTHENTICATION_MODE> \
--subnet-ids <SUBNET-IDS> \
--vpc-id <VPC-ID> \
--default-user-settings '{
"JupyterServerAppSettings": {
"DefaultResourceSpec": {
"SageMakerImageArn": "arn:aws:sagemaker:<REGION>:<ACCOUNT_ID>:image/jupyterserver-3",
"InstanceType": "system"
}
}
}'

Veja a seguir como atualizar um domínio para usar JupyterLab 3 como padrão, usando oAWS CLI:
aws --region <REGION> \
sagemaker update-domain \
--domain-id <YOUR_DOMAIN_ID> \
--default-user-settings '{
"JupyterServerAppSettings": {
"DefaultResourceSpec": {
"SageMakerImageArn": "arn:aws:sagemaker:<REGION>:<ACCOUNT_ID>:image/jupyterserver-3",
"InstanceType": "system"
}
}
}'

Criar ou atualizar o perfil do usuário
Você pode definir um padrão JupyterServer versão no nível do perfil do
usuário invocandoCreateUserProfileouUpdateUserProfilee passando
oUserSettings.JupyterServerAppSettings.DefaultResourceSpec.SageMakerImageArncampo.
Veja a seguir como criar um perfil de usuário com JupyterLab 3 como padrão em um domínio existente,
usando oAWS CLI:

aws --region <REGION> \
sagemaker create-user-profile \
--domain-id <YOUR_DOMAIN_ID> \
--user-profile-name <NEW_USERPROFILE_NAME> \
--query UserProfileArn --output text \
--user-settings '{
"JupyterServerAppSettings": {
"DefaultResourceSpec": {
"SageMakerImageArn": "arn:aws:sagemaker:<REGION>:<ACCOUNT_ID>:image/jupyterserver-3",
"InstanceType": "system"
}
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}

}'

Veja a seguir como atualizar um perfil de usuário para usar JupyterLab 3 como padrão, usando oAWS CLI:
aws --region <REGION> \
sagemaker update-user-profile \
--domain-id <YOUR_DOMAIN_ID> \
--user-profile-name <EXISTING_USERPROFILE_NAME> \
--user-settings '{
"JupyterServerAppSettings": {
"DefaultResourceSpec": {
"SageMakerImageArn": "arn:aws:sagemaker:<REGION>:<ACCOUNT_ID>:image/jupyterserver-3",
"InstanceType": "system"
}
}
}'

Visualizar e atualizar a JupyterLab versão de um aplicativo do
console
Veja a seguir como visualizar e atualizar o JupyterLab versão de um aplicativo.
1.

Navegue até o SageMaker painel de controle.

2.

Selecione um usuário para ver seus aplicativos.

3.

Para visualizar o JupyterLab versão de um aplicativo, selecione o nome do aplicativo.

4.

Para atualizar o JupyterLab versão, selectAção.

5.

No menu suspenso, selecioneAlteração JupyterLab versão.

6.

DoConfigurações do Studiopágina, selecione o JupyterLab versão do menu suspenso.

7.

Após o JupyterLab a versão do perfil do usuário foi atualizada com êxito, reinicie o JupyterServer
aplicativo para efetivar as alterações de versão.

Instalar JupyterLab e extensões do Jupyter Server
O processo de instalação JupyterLab e as extensões do Jupyter Server diferem dependendo do
JupyterLab versão da sua instância do Studio. Em JupyterLab 1, você pode abrir o terminal e instalar
extensões sem ativar nenhum ambiente conda. Em JupyterLab 3, você deve ativar ostudioambiente
conda antes de instalar extensões. O método para isso é diferente se você estiver instalando as extensões
no Studio ou usando um script de configuração do ciclo de vida.

Instalando a extensão a partir do Studio
Para instalar extensões a partir do Studio, você deve ativar ostudioambiente antes de instalar extensões.
# Before installing extensions
conda activate studio
# Install your extensions
pip install <JUPYTER_EXTENSION>
# After installing extensions
conda deactivate

131

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Use o Studio Launcher

Instalando extensões usando um script de configuração do ciclo de vida
Se você estiver instalando JupyterLab e extensões do Jupyter Server em seu script de configuração do
ciclo de vida, você deve modificar seu script para que ele funcione com JupyterLab 3. As seções a seguir
mostram o código necessário para scripts de configuração de ciclo de vida novos e existentes.

Script de configuração de ciclo de vida existente
Se você estiver reutilizando um script de configuração do ciclo de vida existente que deve funcionar com
as duas versões do JupyterLab, use o seguinte código em seu script:
# Before installing extension
export AWS_SAGEMAKER_JUPYTERSERVER_IMAGE="${AWS_SAGEMAKER_JUPYTERSERVER_IMAGE:-'jupyterserver'}"
if [ "$AWS_SAGEMAKER_JUPYTERSERVER_IMAGE" = "jupyter-server-3" ] ; then
eval "$(conda shell.bash hook)"
conda activate studio
fi;
# Install your extensions
pip install <JUPYTER_EXTENSION>
# After installing extension
if [ "$AWS_SAGEMAKER_JUPYTERSERVER_IMAGE" = "jupyter-server-3" ]; then
conda deactivate
fi;

Novo script de configuração do ciclo de vida
Se você estiver escrevendo um novo script de configuração do ciclo de vida que usa apenas JupyterLab 3,
você pode usar o seguinte código em seu script:
# Before installing extension
eval "$(conda shell.bash hook)"
conda activate studio
# Install your extensions
pip install <JUPYTER_EXTENSION>
conda deactivate

Use a Amazon SageMaker Lançador de estúdio
Você pode usar a Amazon SageMaker Studio Launcher para criar cadernos e arquivos de texto e lançar
terminais e shells interativos em Python.
É possível abrir o Studio Launcher de qualquer uma das seguintes formas:
• EscolhaAmazônia SageMaker Estúdiono canto superior esquerdo do Studio.
• Use o atalho de teclado Ctrl + Shift + L.
• No menu Studio, escolhaArquivoe.Novo lançador.
• Se o navegador de arquivos do Studio estiver aberto, escolha o sinal de adição (+) assine no menu do
navegador de arquivos Studio.
O Launcher é aberto em uma nova guia no Studio.
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O Launcher consiste nas seguintes seções:
• Conceitos básicos— Fornece material para começar a usar SageMaker Studio, como vídeos e tutoriais e
soluções com um clique para problemas de aprendizado de máquina.
• Tarefas e componentes de ML— crie tarefas e componentes de aprendizado de máquina, como novos
grupos de recursos, fluxos de dados e projetos.
• Notebooks e recursos de computação— Crie um notebook, abra um terminal de imagem ou abra um
console Python.
• Utilitários e arquivos— Mostre ajuda contextual de um notebook, crie arquivos ou abra um terminal do
sistema.
Tópicos
• Tarefas e componentes de ML (p. 133)
• Notebooks e recursos de computação (p. 133)
• Utilitários e arquivos (p. 134)

Tarefas e componentes de ML
Os seguintes itens estão disponíveis:
• Novo fluxo de dados
Lança um novo fluxo do Data Wrangler que você pode usar para importar, explorar, preparar e processar
dados para aprendizado de máquina.
• Novo Job de compilação
Cria um novo trabalho de compilação.
• Novo projeto
Modelos de projeto integrados e personalizados para organizar componentes de aprendizado de
máquina e automatizar MLOPs.
• Novo grupo de recursos
Cria um novo grupo de recursos na feature store para agrupar e gerenciar recursos de forma lógica.
• Novo experimento de piloto automático
Cria um modelo de previsão a partir de seus dados com apenas alguns cliques.

Notebooks e recursos de computação
Para criar ou lançar um item, escolha o SageMaker imagem na qual você deseja que o item seja
executado a partir doSageMaker imagemmenu suspenso. Também é possível selecionar o script
de configuração do ciclo de vida que deseja executar. Para obter mais informações, consulteUse
configurações de ciclo de vida com a Amazon SageMaker Estúdio (p. 175) Depois, selecione o item.
Ao escolher um item desta seção, você pode incorrer em cobranças adicionais de uso. Para obter mais
informações, consulteMedição do uso (p. 153)
Os seguintes itens estão disponíveis:
• Caderno
Inicia o notebook em uma sessão de kernel no local escolhido SageMaker imagem. Para obter mais
informações, consulteAlterar um kernel (p. 150)
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Cria o caderno na pasta que você selecionou atualmente no navegador de arquivos. Para ver o
navegador de arquivos, na barra lateral esquerda do Studio, escolha onavegador de arquivosícone
(

).

• Console
Inicia o shell em uma sessão de kernel no local escolhido SageMaker imagem.
Abre o shell na pasta que você selecionou atualmente no navegador de arquivos.
• Terminal de imagem
Inicia o terminal em uma sessão de terminal no local escolhido SageMaker imagem.
Abre o terminal na pasta raiz para o usuário (conforme mostrado na pasta Início no navegador de
arquivos).

Note
As instâncias de CPU são lançadas em umml.t3.mediuminstância, enquanto as instâncias de
GPU são lançadas em umml.g4dn.xlargeexemplo.

Utilitários e arquivos
Os itens desta seção são executados no contexto de SageMaker Estúdio e não incorrem em cobranças de
uso.
Os seguintes itens estão disponíveis:
• Mostrar ajuda contextual
Abre uma nova guia que exibe ajuda contextual para funções em um notebook Studio. Para exibir a
ajuda, escolha uma função em um notebook ativo. Para facilitar a visualização da ajuda no contexto,
arraste a guia de ajuda para que fique adjacente à guia do caderno. Para abrir a guia de ajuda de dentro
de um caderno, pressioneCtrl + I.
A captura de tela a seguir mostra a ajuda contextual doExperiment.createMétodo do.
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• Terminal do sistema
Abre um shell bash na pasta raiz para o usuário (conforme mostrado na pasta Home no navegador de
arquivos).
• Arquivo de textoeArquivo Markdown
Cria um arquivo do tipo associado na pasta que você selecionou atualmente no navegador de arquivos.
Para ver o navegador de arquivos, na barra lateral esquerda, escolha onavegador de arquivosícone
(

).

Usar a Amazon SageMaker Cadernos de estúdio
Amazônia SageMaker Os notebooks Studio são notebooks colaborativos que você pode lançar
rapidamente porque não precisa configurar as instâncias de computação e o armazenamento de arquivos
com antecedência. Um conjunto de tipos de instância, conhecidos como tipos de inicialização rápida
são projetados para iniciar em menos de dois minutos. SageMaker Os notebooks Studio fornecem
armazenamento persistente, o que permite que você visualize e compartilhe notebooks mesmo se as
instâncias em que os notebooks são executados forem desligadas.
É possível compartilhar os blocos de anotações com outras pessoas na organização, para que elas
possam reproduzir facilmente os resultados e colaborar ao criarem modelos e explorarem os dados. Você
fornece acesso a uma cópia somente leitura do bloco de anotações por meio de um URL seguro. As
dependências do seu bloco de anotações estão incluídas nos metadados do bloco de anotações. Quando
seus colegas copiam o bloco de anotações, ele é aberto no mesmo ambiente do bloco de anotações
original.
UMA SageMaker O notebook Studio é executado em um ambiente definido pelo seguinte:
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• Tipo de instância EC2 — A configuração de hardware em que o notebook é executado. A configuração
inclui o número e o tipo de processadores (vCPU e GPU) e a quantidade e o tipo de memória. O tipo de
instância determina a taxa da definição de preço.
• SageMaker imagem — Uma imagem de contêiner compatível com SageMaker Studio. A imagem
consiste nos kernels, pacotes de idiomas e outros arquivos necessários para executar um bloco de
anotações no Studio. Pode haver várias imagens em uma instância. Para obter mais informações,
consulteTraga o seu SageMaker imagem (p. 160)
• KernelGateway aplicação — Um SageMaker a imagem é executada como KernelGateway Aplicação.
O aplicativo fornece acesso aos kernels na imagem. Existe um one-to-one correspondência entre um
SageMakerimagem e SageMaker Aplicação.
• Kernel — O processo que inspeciona e executa o código contido no notebook. Um kernel é definido por
umespecificação do kernelna imagem. Pode haver vários kernels em uma imagem.
Você pode alterar qualquer um desses recursos dentro do bloco de anotações.
O diagrama a seguir descreve como um kernel de notebook é executado em relação ao
KernelGatewayAplicativo, usuário e SageMaker Domínio de estúdio.

Amostra SageMaker Os notebooks de estúdio estão disponíveis noaws_sagemaker_studiopasta
doAmazônia SageMaker exemplo GitHub repositório. Cada notebook vem com o necessário SageMaker
imagem que abre o notebook com o kernel apropriado.
Recomendamos que você se familiarize com o SageMaker Interface do Studio e a barra de ferramentas
do notebook Studio antes de criar ou usar um notebook Studio. Para obter mais informações, consulte
Amazônia SageMaker Visão geral do Studio UI (p. 123) e Usar o SageMaker Barra de ferramentas do
notebook Studio (p. 141).
Tópicos
• Como está a Amazon SageMaker Os notebooks de estúdio são diferentes das instâncias de
notebook? (p. 137)
• Comece agora (p. 137)
• Amazônia SageMaker Tour pelo estúdio (p. 138)
• Crie ou abra uma Amazon SageMaker Caderno Studio (p. 139)
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• Usar o SageMaker Barra de ferramentas do notebook Studio (p. 141)
•
•
•
•
•

Instale bibliotecas externas e kernels na Amazon SageMaker Estúdio (p. 143)
Compartilhe e use uma Amazon SageMaker Caderno Studio (p. 145)
Obter metadados do bloco de anotações e do aplicativo (p. 146)
Conheça as diferenças do bloco de anotações (p. 148)
Gerenciar recursos (p. 148)

• Medição do uso (p. 153)
• Recursos disponíveis (p. 153)

Como está a Amazon SageMaker Os notebooks de estúdio são
diferentes das instâncias de notebook?
Quando você estiver iniciando um novo notebook, recomendamos que você crie o caderno na Amazon
SageMakerStudio em vez de lançar uma instância de notebook da Amazon SageMaker Console do. Há
muitos benefícios em usar um SageMaker Caderno de estúdio, incluindo o seguinte:
• Iniciar um bloco de anotações do Studio é mais rápido do que executar um bloco de anotações baseado
em instância. Normalmente, é de 5 a 10 vezes mais rápido do que os blocos de anotações baseados em
instância.
• O compartilhamento de notebooks é um recurso integrado do SageMaker Studio. Os usuários podem
gerar um link compartilhável que reproduz o código do notebook e também o SageMaker imagem
necessária para executá-la, em apenas alguns cliques.
• SageMaker Os notebooks Studio vêm pré-instalados com a versão mais recenteAmazônia SageMaker
Python.
• SageMaker Os notebooks de estúdio são acessados de dentro do Studio. Isso permite que você crie,
treine, depure, rastreie e monitore seus modelos sem sair do Studio.
• Cada membro de uma equipe do Studio recebe seu próprio diretório inicial para armazenar seus blocos
de anotações e outros arquivos. O diretório é montado automaticamente em todas as instâncias e
kernels conforme são iniciados, para que seus blocos de anotações e outros arquivos estejam sempre
disponíveis. Os diretórios iniciais são armazenados no Amazon Elastic File System (Amazon EFS) para
que você possa acessá-los de outros serviços.
• Ao usar o IAM Identity Center, você usa suas credenciais do IAM Identity Center, usando uma URL
exclusiva para acessar diretamente SageMaker Studio. Você não precisa interagir com o AWS
Management Console para executar seus blocos de anotações.
• Os notebooks de estúdio são equipados com um conjunto de predefinidos SageMaker configurações de
imagem para você começar mais rápido.

Note
Os blocos de anotações do Studio não são compatíveis com o modo local. No entanto, é possível
usar uma instância de blocos de anotações para treinar uma amostra do conjunto de dados
localmente e, depois, usar o mesmo código em um bloco de anotações do Studio para treinar no
conjunto de dados completo.
Quando você abre um caderno no SageMaker Estúdio, a vista é uma extensão do JupyterLabinterface.
Os recursos principais são os mesmos, então você encontrará os recursos típicos de um notebook Jupyter
e JupyterLab. Para obter mais informações sobre a interface do Studio, consulte Amazônia SageMaker
Visão geral do Studio UI (p. 123).

Comece agora
Para começar, você ou o administrador da sua organização precisam preencher o Amazon
SageMakerProcesso de integração do estúdio. Para obter mais informações, consulteIntegração na
Amazon SageMaker Domínio (p. 37)
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É possível acessar uma SageMaker Notebook de estúdio de qualquer uma das seguintes formas:
• Você recebe um convite por e-mail para acessar o Studio por meio do IAM Identity Center da sua
organização, que inclui um link direto para fazer login no Studio sem precisar usar a Amazon SageMaker
Console do. Você pode prosseguir para the section called “Próximas etapas” (p. 138).
• Você recebe um link para um notebook compartilhado do Studio, que inclui um link direto para fazer login
no Studio sem precisar usar o SageMaker Console do. Você pode prosseguir para the section called
“Próximas etapas” (p. 138).
• Você se conecta ao Studio e, em seguida, faz login no SageMaker Console do. Para obter mais
informações, consulteIntegração na Amazon SageMaker Domínio (p. 37)

Faça login na Amazon SageMaker console
Para fazer login a partir do SageMaker console
1.

Integração do Amazon SageMaker Estúdio seguindo as instruções emIntegração na Amazon
SageMaker Domínio (p. 37). Se você já estiver integrado, vá para a próxima etapa.

2.

Aberto o SageMaker console.

3.

Escolha Painel de controle.

4.

OPainel de controleabre.

5.

NoPainel de controle, você verá uma lista de nomes de usuário.
Ao lado do nome de usuário, escolha Open Studio (Abrir o Studio).

Próximas etapas
Agora que você está no Studio, tente qualquer uma das seguintes opções:
• Criar uma SageMaker Caderno de estúdio — Prossiga para a próxima seção.
• Familiarize-se com o SageMaker Interface de estúdio — ConsulteAmazônia SageMaker Visão geral do
Studio UI (p. 123).
• Explore o Studio end-to-end cadernos tutoriais — VejaAmazônia SageMaker Tour pelo
estúdio (p. 138).

Amazônia SageMaker Tour pelo estúdio
Para um passo a passo que leva você a um tour pelas principais características da Amazon SageMaker
Estúdio, veja oxgboost_customer_churn_studio.ipynbcaderno de amostra doaws/amazon-sagemakerexamplesrepositório. O código no notebook treina vários modelos e configura o SageMaker Depurador e
SageMaker Monitor de modelos. O passo a passo mostra como visualizar os testes, comparar os modelos
resultantes, mostrar os resultados do depurador e implantar o melhor modelo usando o SageMaker IU do
Studio. Não é necessário entender o código para seguir esta demonstração.
Pré-requisitos
Para executar o bloco de anotações neste tour, é necessário:
• Uma conta do IAM para fazer login no Studio. Para obter mais informações, consulte Integração na
Amazon SageMaker Domínio (p. 37).
• Familiaridade básica com a interface de usuário do Studio e com blocos de anotações Jupyter. Para
obter mais informações, consulte Amazônia SageMaker Visão geral do Studio UI (p. 123).
• Uma cópia doaws/amazon-sagemaker-examplesrepositório em seu ambiente Studio.
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Como clonar o repositório
1.

Faça login em SageMaker Studio. Para usuários no IAM Identity Center, faça login usando a URL do
seu e-mail de convite. Para usuários do IAM, siga estas etapas.
a.

Faça login no console do SageMaker .

b.

EscolhaPainel de controleno painel de navegação à esquerda.

c.

EscolhaLançar o aplicativona linha ao lado do seu nome de usuário.

d.

EscolhaEstúdiono menu suspenso.

2.

No menu superior, escolha Arquivo > Novo > Terminal.

3.

No prompt de comando, execute o comando a seguir para clonar o comandoaws/amazon-sagemakerexamplesrepositório.
git clone https://github.com/aws/amazon-sagemaker-examples.git

Para navegar até o caderno de amostra
1.

Donavegador de arquivosno menu à esquerda, selecioneamazon-sagemaker-examples.

2.

Navegue até o caderno de exemplo com o seguinte caminho.
~/amazon-sagemaker-examples/aws_sagemaker_studio/getting_started/
xgboost_customer_churn_studio.ipynb

Note
Se você encontrar um erro ao executar o bloco de anotações de amostra e tiver passado algum
tempo desde a clonagem do repositório, revise o notebook no repositório remoto para obter
atualizações.

Crie ou abra uma Amazon SageMaker Caderno Studio
Quando você cria um notebook na Amazon SageMaker Studio ou abra um notebook não compartilhado
no Studio pela primeira vez, você precisa selecionar um SageMaker imagem e kernel para o notebook.
SageMaker inicia o notebook em uma instância padrão de um tipo com base no escolhido SageMaker
imagem. Para imagens baseadas em CPU, o tipo de instância padrão éml.t3.medium(disponível
como parte doAWSNível gratuito). Para imagens baseadas em GPU, o tipo de instância padrão é
ml.g4dn.xlarge.
Se você criar ou abrir blocos de anotações adicionais que usam o mesmo tipo de instância,
independentemente de os blocos de anotações usarem ou não o mesmo kernel, os blocos de anotações
serão executados na mesma instância desse tipo de instância.
Depois que um notebook é lançado, você pode alterar o tipo de instância e SageMaker imagem e kernel de
dentro do notebook. Para obter mais informações, consulte Alterar um tipo de instância (p. 149) e Alterar
um kernel (p. 150).
Só é possível ter uma instância de cada tipo de instância. Cada instância pode ter várias
SageMakerimagens rodando nele. Cada SageMaker a imagem pode executar vários kernels ou instâncias
de terminal.
O faturamento ocorre por tipo de instância e começa quando a primeira instância de um determinado
tipo de instância é executada. Para criar ou abrir um bloco de anotações sem o risco de incorrer em
cobranças, abra o bloco de anotações no menu Arquivo e escolha Sem Kernel na caixa de diálogo menu
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Selecionar Kernel. Você pode ler e editar um bloco de anotações sem um kernel em execução, mas não
pode executar células.
O faturamento termina quando o SageMaker a imagem da instância está desativada. Para obter mais
informações, consulteMedição do uso (p. 153)
Para obter informações sobre como desligar o notebook, consulteDesligar recursos (p. 151).
Tópicos
• Abrir um bloco de anotações do Studio (p. 140)
• Criar um bloco de anotações no menu File (Arquivo) (p. 140)
• Criar um bloco de anotações no Launcher (p. 140)

Abrir um bloco de anotações do Studio
SageMaker O Studio só pode abrir cadernos listados no navegador de arquivos Studio. Para obter
instruções sobre como fazer o upload de um notebook no navegador de arquivos, consulteFazer upload de
arquivos em SageMaker Estúdio (p. 183)ouClone um repositório Git em SageMaker Estúdio (p. 183).

Como abrir um bloco de anotações
1.
2.

Na barra lateral à esquerda, escolha o ícone File Browser (Navegador de arquivos) (
) para exibir
o navegador de arquivos.
Navegue e clique duas vezes em um arquivo de bloco de anotações para abri-lo em uma nova guia.

Criar um bloco de anotações no menu File (Arquivo)
Como criar um bloco de anotações no menu File (Arquivo)
1.
2.

No menu Studio, escolhaArquivo, escolhaNovoe, em seguida, escolhaCaderno.
Na caixa de diálogo Select Kernel (Selecionar kernel), para usar o kernel padrão, Python 3 (Data
Science) (Python 3 (Ciência de dados)), escolha Select (Selecionar). Caso contrário, use o menu
suspenso para selecionar um kernel diferente.

Para obter uma lista dos kernels disponíveis, consulte Disponível Amazon SageMaker Kernels (p. 158).

Criar um bloco de anotações no Launcher
Como criar um bloco de anotações no Launcher
1.

Para abrir o Launcher, use o atalho do tecladoCtrl + Shift + L.
Como alternativa, no Navegador de arquivos, escolha o sinal de adição (+) assine à esquerda do
menu.

2.
3.

No Launcher, mantenha o padrão SageMaker imagem,Ciência de dados, ou use o menu suspenso
para selecionar uma imagem diferente.
Em Notebook (Bloco de anotações), escolha Python3.

Para obter uma lista das imagens disponíveis, consulte Disponível Amazon SageMaker
Imagens (p. 156).
Depois de escolher o kernel ou a imagem, seu notebook é iniciado e aberto em uma nova guia Studio.
Para visualizar a sessão do kernel do bloco de anotações, na barra lateral esquerda, escolha o ícone
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Running Terminals, Kernels, and Images (Terminais, kernels e imagens em execução) (
interromper a sessão do kernel do bloco de anotações nessa visualização.

). Você pode

Usar o SageMaker Barra de ferramentas do notebook Studio
Amazônia SageMaker Os notebooks de estúdio ampliam o JupyterLab interface. Para uma visão geral do
básico JupyterLabinterface, consulteO JupyterLabInterface.
A imagem a seguir mostra a barra de ferramentas e uma célula vazia de SageMaker Notebook de estúdio.

Quando você faz uma pausa em um ícone da barra de ferramentas, uma dica de ferramenta exibe a
função do ícone. Comandos adicionais do notebook são encontrados no menu principal do Studio.
Para obter uma lista de comandos e atalhos de notebook disponíveis, na barra lateral esquerda
do Studio, escolha aComandosícone (
) e, em seguida, vá até aOPERAÇÕES DE CÉLULA DE
CADEReOPERAÇÕES DE NOTEBOOKSeções. A barra de ferramentas inclui os seguintes ícones:
Ícone

Descrição
Salvar e ponto de verificação
Salva o bloco de anotações e atualiza o arquivo do ponto de verificação. Para
obter mais informações, consulteConheça as diferenças entre o último ponto
de verificação (p. 148)
Inserir célula
Insere uma célula de código abaixo da célula atual. A célula atual é indicada
pelo marcador vertical azul na margem esquerda.
Recortar, copiar e colar células
Corta, copia e cola as células selecionadas.
Executar células
Executa as células selecionadas e torna a célula seguinte à última célula
selecionada a nova célula selecionada.
Interromper o kernel
Interrompe o kernel, o que cancela a operação atualmente em execução. O
kernel permanece ativo.
Reiniciar o kernel
Reinicia o kernel. As variáveis são redefinidas. As informações não salvas
não são afetadas.
Tipo de célula
Exibe ou altera o tipo de célula atual. Os tipos de células são:
• Código — Código que o kernel executa.
• Markdown — Texto renderizado como markdown.
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Ícone

Descrição
• Bruto — Conteúdo, incluindo marcação Markdown, exibido como texto.
Iniciar terminal
Lança um terminal no SageMaker imagem hospedando o caderno. Para ver
um exemplo, consulte Obter metadados do aplicativo (p. 147).
Diferença de pontos de verificação
Abre uma nova guia que exibe a diferença entre o bloco de anotações
e o arquivo de ponto de verificação. Para obter mais informações,
consulteConheça as diferenças entre o último ponto de verificação (p. 148)
Diferença do Git
Somente habilitado se o bloco de anotações for aberto a partir de um
repositório Git. Abre uma nova guia que exibe a diferença entre o bloco
de anotações e a última confirmação do Git. Para obter mais informações,
consulteConheça as diferenças entre a última confirmação (p. 148)

2 vCPU + 4 GiB

Tipo de instância
Exibe ou altera o tipo de instância no qual o bloco de anotações é executado.
O formato é o seguinte:
number of vCPUs + amount of memory + number of GPUs
Unknown indica que o bloco de anotações foi aberto sem especificar um
kernel. O notebook é executado no SageMaker Instância do Studio e não
acumula cobranças de tempo de execução. Não é possível atribuir o bloco
de anotações a um tipo de instância. É necessário especificar um kernel e o
Studio atribuirá o bloco de anotações a um tipo padrão.
Para obter mais informações, consulte Crie ou abra uma Amazon SageMaker
Caderno Studio (p. 139) e Alterar um tipo de instância (p. 149).

Python 3 (Ciência de
dados)

Kernel e SageMaker Imagem
Exibe ou altera o kernel que processa as células no bloco de anotações. O
formato é o seguinte:
Kernel (SageMaker Image)
No Kernel indica que o bloco de anotações foi aberto sem especificar um
kernel. É possível editar o bloco de anotações, mas não é possível executar
nenhuma célula.
Para obter mais informações, consulteAlterar um kernel (p. 150)
Status de ocupado do kernel
Exibe o status de ocupado do kernel. Quando a borda do círculo e seu
interior são da mesma cor, o kernel está ocupado. O kernel está ocupado
quando está iniciando e quando está processando células. Estados adicionais
do kernel são exibidos na barra de status no canto inferior esquerdo do
SageMaker Studio.
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Ícone

Descrição
Compartilhar bloco de anotações
Compartilha o bloco de anotações. Para obter mais informações,
consulteCompartilhe e use uma Amazon SageMaker Caderno
Studio (p. 145)

Para selecionar várias células, clique na margem esquerda fora de uma célula. Mantenha pressionada
a tecla Shift e use a tecla K ou Up para selecionar células anteriores, ou use a tecla J ou Down para
selecionar as células seguintes.

Instale bibliotecas externas e kernels na Amazon SageMaker
Estúdio
Amazônia SageMaker Os notebooks Studio vêm com várias imagens já instaladas. Essas imagens contêm
kernels e pacotes Python, incluindo scikit, Pandas, NumPy, TensorFlowe MXNet. Você também pode
instalar suas próprias imagens que contêm pacotes e kernels de sua escolha. Para obter mais informações
sobre instalação de sua própria imagem, consulteTraga o seu SageMaker imagem (p. 160).
Os diferentes kernels do Jupyter na Amazon SageMaker Os notebooks de estúdio são ambientes de conda
separados. Para obter informações sobre ambientes de conda, consulteGerenciar ambientes.

Ferramentas de instalação de Package
O método usado para instalar pacotes Python a partir do terminal varia de acordo com a imagem. O Studio
oferece suporte às seguintes ferramentas de instalação de pacotes:
• Cadernos— Os comandos a seguir são suportados. Se uma das opções a seguir não funcionar na sua
imagem, experimente a outra.
• %conda install
• %pip install
• O terminal de Jupyter— Você pode instalar pacotes usando pip e conda diretamente. Você também
pode usarapt-get installpara instalar pacotes do sistema a partir do terminal.

Note
Não recomendamos o usopip install -uoupip install --user, porque esses comandos
instalam pacotes no volume do Amazon EFS do usuário e podem potencialmente bloquear
JupyterServer reinicializações do aplicativo. Em vez disso, use uma configuração de ciclo de
vida para reinstalar os pacotes necessários na reinicialização do aplicativo, conforme mostrado
emInstale pacotes usando configurações de ciclo de vida (p. 145).
Recomendamos o uso do%pipe%condapara instalar pacotes de dentro de um notebook porque eles
levam em consideração corretamente o ambiente ativo ou o intérprete que está sendo usado. Para obter
mais informações, consulteAdicione as funções mágicas %pip e %conda. Você também pode usar a
sintaxe de comando do sistema (linhas que começam com!) para instalar pacotes. Por exemplo, !pip
install e !conda install.

Conda
O Conda é um sistema de gerenciamento de pacotes e sistema de gerenciamento de ambiente de código
aberto que pode instalar pacotes e suas dependências. SageMaker suporta o uso de conda com qualquer
um desses dois canais principais: o canal padrão ou o canal conda-forge. Para obter mais informações,
consulteCanais Conda. O canal conda-forge é um canal comunitário onde os colaboradores podem fazer
upload de pacotes.
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Note
A instalação de pacotes do conda-forge pode levar até 10 minutos. O tempo está relacionado à
forma como o conda resolve o gráfico de dependências.
Todas as SageMaker desde que os ambientes sejam funcionais. Os pacotes instalados pelo usuário
podem não funcionar corretamente.
O Conda tem dois métodos para ativar ambientes:conda activate, esource activate. Para obter
mais informações, consulteGerenciar o ambiente.

Operações de conda compatíveis
• conda installde um pacote em um único ambiente
• conda installde um pacote em todos os ambientes
• Instalando um pacote do repositório principal do conda
• Instalando um pacote do conda-forge
• Alterar o local de instalação do conda para usar o Amazon EBS
• Apoiando ambosconda activateesource activate

Pip
O Pip é a ferramenta para instalar e gerenciar pacotes Python. O Pip pesquisa pacotes no Python Package
Index (PyPI) por padrão. Ao contrário do conda, o pip não tem suporte ambiental integrado. Portanto,
o pip não é tão completo quanto o conda quando se trata de pacotes com dependências nativas ou de
bibliotecas do sistema. O Pip pode ser usado para instalar pacotes em ambientes conda. Você pode usar
repositórios de pacotes alternativos com pip em vez do PyPI.

Operações de pip compatíveis
• Usando pip para instalar um pacote sem um ambiente conda ativo
• Usando pip para instalar um pacote em um ambiente conda
• Usando pip para instalar um pacote em todos os ambientes conda
• Alterar o local de instalação do pip para usar o Amazon EBS
• Usando um repositório alternativo para instalar pacotes com pip

Sem suporte
SageMaker visa oferecer suporte ao maior número possível de operações de instalação de pacotes. No
entanto, se os pacotes foram instalados pelo SageMaker e você usa as seguintes operações nesses
pacotes, isso pode tornar seu ambiente instável:
• Como desinstalar
• Rebaixando
• Como atualizar
Devido a possíveis problemas com as condições ou configurações da rede, ou a disponibilidade de conda
ou PyPi, os pacotes não podem ser instalados em um período de tempo fixo ou determinístico.

Note
A tentativa de instalar um pacote em um ambiente com dependências incompatíveis pode resultar
em uma falha. Se ocorrerem problemas, você pode entrar em contato com o mantenedor da
biblioteca para saber como atualizar as dependências do pacote. Quando você modifica o
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ambiente, como remover ou atualizar pacotes existentes, isso pode resultar na instabilidade desse
ambiente.

Instale pacotes usando configurações de ciclo de vida
Instale imagens e kernels personalizados no volume Amazon EBS da instância Studio para que eles
persistam quando você interrompe e reinicie o notebook e que todas as bibliotecas externas instaladas
não sejam atualizadas pelo SageMaker. Para fazer isso, use uma configuração de ciclo de vida que
inclua um script executado quando você cria o notebook (on-create)e um script que é executado
toda vez que você reinicia o notebook (on-start). Para obter mais informações sobre como usar
configurações de ciclo de vida com o Studio, consulteUse configurações de ciclo de vida com a
Amazon SageMaker Estúdio (p. 175). Para exemplos de scripts de configuração do ciclo de vida,
consulteSageMakerExemplos de configuração do ciclo de vida do Studio.

Compartilhe e use uma Amazon SageMaker Caderno Studio
Você pode compartilhar sua Amazon SageMaker Cadernos de estúdio com seus colegas. O bloco de
anotações compartilhado é uma cópia. Depois de compartilhar seu bloco de anotações, as alterações
feitas no bloco de anotações original não são refletidas no bloco de anotações compartilhado e as
alterações feitas por seu colega nas cópias compartilhadas do bloco de anotações não serão refletidas no
bloco de anotações original. Se quiser compartilhar a versão mais recente, crie um snapshot e compartilheo.
Tópicos
• Compartilhar um bloco de anotações (p. 145)
• Usar um bloco de anotações compartilhado (p. 146)

Compartilhar um bloco de anotações
A captura de tela a seguir mostra o menu de um bloco de anotações do Studio.

Como compartilhar um bloco de anotações
1.

No canto superior direito do bloco de anotações, escolha Share (Compartilhar).

2.

(Opcional) Em Create shareable snapshot (Criar snapshot compartilhável), escolha qualquer um dos
seguintes itens:
• Incluir informações do repositório Git— Inclui um link para o repositório Git que contém o notebook.
Isso permite que você e seu colega colaborem e contribuam com o mesmo repositório Git.
• Incluir saída— Inclui toda a saída do notebook que foi salva.

Note
Se você é um usuário do IAM Identity Center e não vê essas opções, seu administrador
do IAM Identity Center provavelmente desativou o recurso. Entre em contato com o
administrador.
3.

Escolha Create (Criar).

4.

Após a criação do snapshot, escolha Copy link (Copiar link) e Close (Fechar).

5.

Compartilhe o link com seu colega.
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Depois de selecionar as opções de compartilhamento, você receberá um URL. Você pode compartilhar
esse link com usuários que têm acesso à Amazon SageMaker Studio. Quando o usuário abre a URL, ele
é solicitado a fazer login usando o IAM Identity Center ou a autenticação do IAM. Esse bloco de anotações
compartilhado se torna uma cópia, portanto, as alterações feitas pelo destinatário não serão reproduzidas
no bloco de anotações original.

Usar um bloco de anotações compartilhado
Você usa um bloco de anotações compartilhado da mesma forma como faria com qualquer bloco de
anotações que você mesmo criou. Você deve primeiro acessar sua conta e, em seguida, abrir o link
compartilhado. Se você não tiver uma sessão ativa, será exibido um erro.
Ao clicar em um link para um bloco de anotações compartilhado pela primeira vez, é aberta uma versão
somente leitura do bloco de anotações. Para editar o bloco de anotações compartilhado, escolha Create a
Copy (Criar uma cópia). Isto copia o bloco de anotações compartilhado em seu armazenamento pessoal.
O notebook copiado é iniciado em uma instância do tipo de instância e SageMaker imagem que o
notebook estava usando quando o remetente o compartilhou. Se você não estiver executando uma
instância desse tipo no momento, uma nova instância será iniciada. Personalização para o SageMaker
a imagem não é compartilhada. Também é possível inspecionar o snapshot do bloco de anotações
selecionando Snapshot Details (Detalhes do snapshot).
Veja a seguir algumas considerações importantes sobre compartilhamento e autenticação:
• Se você tiver uma sessão ativa, verá uma visualização somente leitura do bloco de anotações até
selecionar Create a Copy (Criar uma cópia).
• Se você não tiver uma sessão ativa, será necessário fazer login.
• Se você usa o IAM para fazer login, depois de fazer login, selecione seu perfil de usuário e
escolhaAberto SageMaker Estúdio. Depois, é necessário escolher o link que você recebeu.
• Se você usar o IAM Identity Center para fazer login, após o login, o notebook compartilhado será aberto
automaticamente no Studio.

Obter metadados do bloco de anotações e do aplicativo
Você pode acessar os metadados do notebook e os metadados do aplicativo usando a Amazon
SageMaker INTERFACE DO USUÁRIO.
Tópicos
• Obter metadados do bloco de anotações (p. 146)
• Obter metadados do aplicativo (p. 147)

Obter metadados do bloco de anotações
Os notebooks Jupyter contêm metadados opcionais que você pode acessar por meio da Amazon
SageMakerINTERFACE DO USUÁRIO.

Como visualizar os metadados do bloco de anotações
1.

2.

Na barra lateral esquerda, escolha o ícone Ferramentas do bloco de anotações (
exibido quando há um notebook disponível no Studio.
Abra a seção Ferramentas avançadas.

Os metadados devem ser semelhantes aos seguintes.
{
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"instance_type": "ml.t3.medium",
"kernelspec": {
"display_name": "Python 3 (Data Science)",
"language": "python",
"name": "python3__SAGEMAKER_INTERNAL__arn:aws:sagemaker:us-west-2:<acct-id>:image/
datascience-1.0"
},
"language_info": {
"codemirror_mode": {
"name": "ipython",
"version": 3
},
"file_extension": ".py",
"mimetype": "text/x-python",
"name": "python",
"nbconvert_exporter": "python",
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.7.6"
}
}

Obter metadados do aplicativo
Quando você cria um notebook na Amazon SageMaker Studio, os metadados do aplicativo são gravados
em um arquivo chamadoresource-metadata.jsonna pasta/opt/ml/metadata/. Você pode obter os
metadados do aplicativo abrindo um terminal de imagem de dentro do bloco de anotações. Os metadados
fornecem as seguintes informações, que incluem SageMaker tipo de imagem e instância em que o
notebook é executado:
• AppType – KernelGateway
• DomainId— O mesmo que o StudioID
• UserProfileName— O nome do perfil do usuário atual
• ResourceArn— O nome do recurso da Amazon (ARN) do aplicativo, que inclui o tipo de instância
• ResourceName— — — O nome do SageMaker imagem
Metadados adicionais podem ser incluídos para uso interno pelo Studio e estão sujeitos a alterações.

Como obter os metadados do aplicativo
1.
2.

No centro do menu do bloco de anotações, escolha o ícone Iniciar Terminal (
terminal no SageMaker imagem em que o notebook é executado.

). Isso abre um

Execute os seguintes comandos para exibir o conteúdo do arquivo resource-metadata.json.
cd /opt/ml/metadata/
cat resource-metadata.json

O arquivo deverá ser semelhante ao seguinte:
{

"AppType": "KernelGateway",
"DomainId": "d-xxxxxxxxxxxx",
"UserProfileName": "profile-name",
"ResourceArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:account-id:app/d-xxxxxxxxxxxx/profile-name/
KernelGateway/datascience--1-0-ml-t3-medium",
"ResourceName": "datascience--1-0-ml"
}
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Conheça as diferenças do bloco de anotações
Você pode exibir a diferença entre o notebook atual e o último ponto de verificação ou o último commit do
Git usando a Amazon SageMaker INTERFACE DO USUÁRIO.
A captura de tela a seguir mostra o menu de um bloco de anotações do Studio.

Tópicos
• Conheça as diferenças entre o último ponto de verificação (p. 148)
• Conheça as diferenças entre a última confirmação (p. 148)

Conheça as diferenças entre o último ponto de verificação
Quando você cria um bloco de anotações, um arquivo de ponto de verificação oculto que corresponde ao
bloco de anotações é criado. Você pode visualizar as alterações entre o bloco de anotações e o arquivo
de ponto de verificação ou reverter o bloco de anotações para corresponder ao arquivo de ponto de
verificação.
Por padrão, um bloco de anotações é salvo automaticamente a cada 120 segundos e também quando
o bloco de anotações é fechado. No entanto, o arquivo de ponto de verificação não é atualizado para
corresponder ao bloco de anotações. Para salvar o bloco de anotações e atualizar o arquivo de ponto de
verificação de correspondência, você deve escolher o ícone Salvar bloco de anotações e criar ponto de
verificação (

) à esquerda do menu do bloco de anotações ou usar o atalho de teclado Ctrl + S.

Para visualizar as alterações entre o bloco de anotações e o arquivo do ponto de verificação, escolha o
ícone Diferenças do ponto de verificação (

) no centro do menu do bloco de anotações.

Para reverter o bloco de anotações para o arquivo de ponto de verificação, no menu principal do Studio,
escolha Arquivo e Reverter o bloco de anotações para o ponto de verificação.

Conheça as diferenças entre a última confirmação
Se um bloco de anotações for aberto a partir de um repositório Git, será possível visualizar a diferença
entre o bloco de anotações e a última confirmação do Git.
Para visualizar as alterações no bloco de anotações a partir da última confirmação do Git, escolha o ícone
Git diff (

) no centro do menu do bloco de anotações.

Gerenciar recursos
Você pode alterar o tipo de instância e SageMaker imagem e kernel de dentro de uma Amazon
SageMakerNotebook de estúdio. Para criar um kernel personalizado para usar com seus notebooks,
consulteTraga o seu SageMaker imagem (p. 160).
Tópicos
• Alterar um tipo de instância (p. 149)
• Alterar um kernel (p. 150)
• Desligar recursos (p. 151)
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Alterar um tipo de instância
Quando você abre um novo notebook Studio pela primeira vez, é atribuído um tipo de instância padrão
do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) para executar o notebook. Quando você abre blocos
de anotações adicionais no mesmo tipo de instância, os blocos de anotações são executados na mesma
instância que o primeiro bloco de anotações, mesmo que eles usem kernels diferentes.
Você pode alterar o tipo de instância em que seu notebook Studio é executado de dentro do notebook.
As informações a seguir só se aplicam aos notebooks Studio. Para obter informações sobre como alterar
o tipo de instância da Amazon SageMaker instância de notebook, consulteAtualizar uma instância de
cader (p. 307).

Important
Se você alterar o tipo de instância, as informações não salvas e as configurações existentes do
bloco de anotações serão perdidas, e os pacotes instalados deverão ser reinstalados.
O tipo de instância anterior continua sendo executado mesmo se nenhuma sessão ou aplicativo
do kernel estiver ativo. Você deve interromper explicitamente a instância para parar de acumular
cobranças. Para interromper a instância, consulteDesligar recursos (p. 151).
A captura de tela a seguir mostra o menu de um bloco de anotações do Studio. O processador e a
memória do tipo de instância que acionam o bloco de anotações são exibidos como 2 vCPU + 4 GiB.

Como alterar o tipo de instância
1.

Altere o tipo de instância.

2.

Em Select instance (Selecionar instância), escolha um dos tipos de instância de inicialização rápida
listados. Ou para ver todos os tipos de instância, desative apenas o lançamento rápido. A tabela pode
ser classificada por qualquer coluna.
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3.

Depois de escolher um tipo, escolha Save and continue (Salvar e continuar).

4.

Aguarde até que a nova instância esteja habilitada, e as novas informações de tipo de instância serão
exibidas.

Para obter uma lista dos tipos de instância disponíveis, consulte Disponível SageMaker Tipos de instância
do Studio (p. 154).

Alterar um kernel
Com Amazon SageMaker Notebooks de estúdio, você pode alterar o kernel do notebook de dentro do
notebook.
A captura de tela a seguir mostra o menu de um bloco de anotações do Studio. O atual SageMakerkernel
e imagem são exibidos comoPython 3 (Ciência de dados), em quePython 3indica o kernel e oData
Sciencedenota o SageMaker imagem que contém o kernel. A cor do círculo à direita indica que o kernel
está ocioso ou ocupado. O kernel está ocupado quando o centro e a borda do círculo são da mesma cor.

150

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar blocos de anotações do Studio

Para alterar o kernel de um notebook
1.

Escolha o nome do kernel.

2.
3.

Na lista suspensa, escolha um kernel.
Depois de escolher um kernel, escolhaSelect.

4.

Aguarde até que o status do kernel apareça como ocioso, o que indica que o kernel foi iniciado.

Para obter uma lista dos disponíveis SageMaker kernels, vejaDisponível Amazon SageMaker
Kernels (p. 158).

Desligar recursos
Você pode desligar recursos individuais, incluindo notebooks, terminais, kernels, aplicativos e instâncias.
Você também pode desativar todos os recursos em uma dessas categorias ao mesmo tempo.

Note
Amazônia SageMaker O Studio não suporta o desligamento de recursos de dentro de um
notebook.
Tópicos
• Desligar um bloco de anotações aberto (p. 151)
• Desligar recursos (p. 151)

Desligar um bloco de anotações aberto
Você pode desligar um caderno aberto da Amazon SageMaker EstúdioArquivomenu ou no painel Running
Terminal and Kernels.

Note
Ao desligar uma instância de bloco de anotações, todas as informações não salvas no bloco de
anotações são perdidas. O bloco de anotações não é excluído.

Como desligar um bloco de anotações aberto no menu File (Arquivo)
1.
2.

Opcionalmente, salve o conteúdo do caderno escolhendo aDiskícone à esquerda do menu do
caderno.
Escolha File (Arquivo) e Close and Shutdown Notebook (Fechar e desligar o bloco de anotações).

3.

Escolha OK.

Desligar recursos
Você pode alcançar oTerminais e kernels em funcionamentopainel no lado esquerdo da Amazon

SageMaker Amazon Studio com o
ícone. OTerminais e kernels em funcionamentoo painel consiste
em quatro seções. Cada seção lista todos os recursos desse tipo. Você pode desligar cada recurso
individualmente ou encerrar todos os recursos em uma seção ao mesmo tempo.
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Quando você opta por desligar todos os recursos em uma seção, ocorre o seguinte:
• EXECUTANDO INSTÂNCIAS/EXECUTANDO APLICATIVOS— Todas as instâncias, aplicativos,
notebooks, sessões de kernel, consoles/shells e terminais de imagem são desativados. Terminais do
sistema não são desligados.

Note
Quando você desliga as instâncias do notebook Studio, quaisquer recursos adicionais, como
SageMaker endpoints, clusters do Amazon EMR e buckets do Amazon S3 criados a partir do
Studio não são excluídos. Exclua esses recursos para impedir o acúmulo de cobranças.
• SESSÕES DE KERNEL— Todos os kernels, notebooks e consoles/conchas estão desligados.
• SESSÕES DO TERMINAL— Todos os terminais de imagem e terminais do sistema estão desligados.

Para encerrar os recursos
1.
2.

Na barra lateral esquerda, escolha aTerminais e kernels em funcionamentoícone (

).

Realize um dos procedimentos a seguir:
•

Para encerrar um recurso específico, escolha oDESLIGARícone (

) na mesma linha do recurso.

Para instâncias em execução, uma caixa de diálogo de confirmação lista todos os recursos que
serão desativados. Para aplicativos em execução, uma caixa de diálogo de confirmação é exibida.
Escolha Shut down all (Desligar tudo) para continuar.

Note
Nenhuma caixa de diálogo de confirmação é exibida para sessões de kernel ou sessões de
terminal.
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• Para encerrar todos os recursos em uma seção, escolha aXà direita do rótulo da seção. Uma caixa
de diálogo de confirmação é exibida. Escolha Shut down all (Desligar tudo) para continuar.

Medição do uso
Não há cobrança adicional pelo uso da Amazon SageMaker Studio Os custos incorridos para administrar
a Amazon SageMaker Os notebooks de estúdio, shells interativos, consoles e terminais são baseados no
uso de instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).
Ao executar os recursos a seguir, você deve escolher um SageMaker imagem e kernel:

No inicializador do Studio
• Bloco de anotações
• Shell interativo
• Terminal de imagem

No menu File (Arquivo)
• Bloco de anotações
• Console
Quando lançado, o recurso é executado em uma instância do Amazon EC2 de um tipo de instância
com base no escolhido SageMaker imagem e kernel. Se uma instância desse tipo tiver sido iniciada
anteriormente e estiver disponível, o recurso será executado nessa instância.
Para imagens baseadas em CPU, o tipo de instância padrão é ml.t3.medium. Para imagens baseadas
em GPU, o tipo de instância padrão é ml.g4dn.xlarge.
Os custos incorridos baseiam-se no tipo de instância. Você será cobrado separadamente para cada
instância.
A medição é iniciada quando uma instância é criada. A medição termina quando todos os aplicativos na
instância são desligados ou quando a instância é desligada. Para obter informações sobre como desligar
uma instância, consulteDesligar recursos (p. 151).

Important
Você deve encerrar a instância para não incorrer mais em cobranças. Se você desligar o
notebook em execução na instância, mas não desligar a instância, ainda haverá cobranças.
Quando você desliga as instâncias do notebook Studio, quaisquer recursos adicionais, como
SageMaker endpoints, clusters do Amazon EMR e buckets do Amazon S3 criados a partir do
Studio não são excluídos. Exclua esses recursos para impedir o acúmulo de cobranças.
Quando você abre vários blocos de anotações no mesmo tipo de instância, os blocos de anotações são
executados na mesma instância, mesmo que estejam usando kernels diferentes. Você será cobrado
somente pelo tempo em que uma instância estiver em execução.
Você pode alterar o tipo de instância de dentro do bloco de anotações depois de abri-lo. Para obter mais
informações, consulteAlterar um tipo de instância (p. 149)
Para obter informações sobre faturamento e exemplos de preços, consulteAmazônia SageMaker Definição
de preços.

Recursos disponíveis
As seções a seguir listam os recursos disponíveis para a Amazon SageMaker Cadernos do estúdio.
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Tópicos
• Disponível SageMaker Tipos de instância do Studio (p. 154)
• Disponível Amazon SageMaker Imagens (p. 156)
• Disponível Amazon SageMaker Kernels (p. 158)

Disponível SageMaker Tipos de instância do Studio
Os seguintes tipos de instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) estão disponíveis para
uso com SageMaker Cadernos do estúdio.
Para obter informações detalhadas sobre quais tipos de instância se adequam ao seu caso de uso e suas
capacidades de desempenho, consulteTipos de instância Amazon Elastic Compute Cloud.
Para obter informações sobre a Amazon disponível SageMaker Tipos de instância de notebook,
consulteCreateNotebookInstance.

Note
Para a maioria dos casos de uso, você deve usar um ml.t3.medium. Esse é o tipo de instância
padrão para sistemas baseados em CPU SageMaker imagens e está disponível como parte
doAWSNível gratuito.
>> Lançamento rápidoos tipos de instâncias são otimizados para começar em menos de dois minutos.

Tipos de instância padrão
• Imagens baseadas em CPU: ml.t3.medium>> Lançamento rápido
• Imagens baseadas em GPU: ml.g4dn.xlarge>> Lançamento rápido

Uso geral (sem GPUs)
• ml.t3.medium>> Lançamento rápido
• ml.t3.large
• ml.t3.xlarge
• ml.t3.2xlarge
• ml.m5.large>> Lançamento rápido
• ml.m5.xlarge
• ml.m5.2xlarge
• ml.m5.4xlarge
• ml.m5.8xlarge
• ml.m5.12xlarge
• ml.m5.16xlarge
• ml.m5.24xlarge
• ml.m5d. grande
• ml.m5d.x grande
• ml.m5d.2xlarge
• ml.m5d.4xlarge
• ml.m5d.8xlarge
• ml.m5d.12xlarge
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• ml.m5d.16xlarge
• ml.m5d.24xlarge

Otimizado para computação (sem GPUs)
• ml.c5.large>> Lançamento rápido
• ml.c5.xlarge
• ml.c5.2xlarge
• ml.c5.4xlarge
• ml.c5.9xlarge
• ml.c5.12xlarge
• ml.c5.18xlarge
• ml.c5.24xlarge

Otimizado para memória (sem GPUs)
• ml.r5.large
• ml.r5.xlarge
• ml.r5.2xlarge
• ml.r5.4xlarge
• ml.r5.8xlarge
• ml.r5.12xlarge
• ml.r5.16xlarge
• ml.r5.24xlarge

Computação acelerada (mais de 1 GPUs)
• ml.p3.2xlarge
• ml.p3.8xlarge
• ml.p3.16xlarge
• ml.p3dn.24xlarge
• ml.g4dn.xlarge>> Lançamento rápido
• ml.g4dn.2xlarge
• ml.g4dn.4xlarge
• ml.g4dn.8xlarge
• ml.g4dn.12xlarge
• ml.g4dn.16xlarge
• ml.g5.xlarge
• ml.g 5,2 x grande
• ml.g 5,4 x grande
• ml.g 5,8 x grande
• ml.g 5.12 x grande
• ml.g 5,24 x grande
• ml.g 5.48 x grande
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Disponível Amazon SageMaker Imagens
O seguinte SageMaker as imagens estão disponíveis na Amazon SageMaker Studio SageMaker as
imagens contêm as últimasAmazônia SageMaker Pythone a versão mais recente do kernel. O nome entre
colchetes ([]) é o identificador do recurso do SageMaker imagem conforme especificado no nome de
recurso da Amazon (ARN) para SageMaker imagem. Para obter mais informações, consulteImagens Deep
Learning Containers.
• Python básico [python-3.6]
Imagem oficial do Python 3.6 de DockerHub com boto3 eAWS CLIincluído.
• Python 2.0 básico [sagemaker-base-python-38]
Imagem oficial do Python 3.8 de DockerHub com boto3 eAWS CLIincluído.
• Ciência de dados [datascience-1.0]
Data Scienceé um Python 3.7condaimagem com os pacotes e bibliotecas Python mais usados, como
NumPy e SciKitSaiba.
• Ciência de Dados 2.0 [sagemaker-datascience-38]
Data Science 2.0é um Python 3.8condaimagem com os pacotes e bibliotecas Python mais usados,
como NumPy e SciKitSaiba.
• SparkMagic [magia do sábio e faísca]
Edição Individual Anaconda com PySpark e kernels Spark. Para obter mais informações, consultemagia
de faísca.
• MXNet 1.6 Python 3.6 (otimizado para CPU) [mxnet-1.6-cpu-py36]
OAWSDeep Learning ContainersAWSO MX desenvolvido pelo Apache MXNet 1.6 inclui contêineres
para treinamento em CPU, otimizados para desempenho e escalabilidadeAWS. Para obter mais
informações, consulteAWSDeep Learning Containers para o MXNet.
• MXNet 1.6 Python 3.6 (otimizado para GPU) [mxnet-1.6-gpu-py36]
OAWSDeep Learning ContainersAWSO MX desenvolvido pelo Apache MXNet 1.6 com CUDA 10.1 inclui
contêineres para treinamento em GPU, otimizados para desempenho e escalabilidadeAWS. Para obter
mais informações, consulteAWSDeep Learning Containers para o MXNet.
• MXNet 1.8 Python 3.7 (otimizado para CPU) [mxnet-1.8-cpu-py37-ubuntu16.04-v1]
OAWSDeep Learning ContainersAWSO MX desenvolvido pelo Apache MXNet 1.8 inclui contêineres
para treinamento em CPU, otimizados para desempenho e escalabilidadeAWS. Para obter mais
informações, consulteAWSDeep Learning ContainersAWSMÁX 1.8.0.
• MXNet 1.8 Python 3.7 (otimizado para GPU) [mxnet-1.8-gpu-py37-cu110-ubuntu16.04-v1]
OAWSDeep Learning ContainersAWSO MX desenvolvido pelo Apache MXNet 1.8 com CUDA 11.0 inclui
contêineres para treinamento em GPU, otimizados para desempenho e escalabilidadeAWS. Para obter
mais informações, consulteAWSDeep Learning ContainersAWSMÁX 1.8.0.
• MXNet 1.9 Python 3.8 (otimizado para CPU) [mxnet-1.9-cpu-py38-ubuntu20.04-sagemaker-v1.0]
OAWSDeep Learning ContainersAWSO MX desenvolvido pelo Apache MXNet 1.9 inclui contêineres
para treinamento em CPU, otimizados para desempenho e escalabilidadeAWS. Para obter mais
informações, consulteAWSDeep Learning Containers para MX 1.9.0 em SageMaker .
• MXNet 1.9 Python 3.8 (otimizado para GPU) [mxnet-1.9-gpu-py38-cu112-ubuntu20.04-sagemaker-v1.0]
OAWSDeep Learning ContainersAWSO MX desenvolvido pelo Apache MXNet 1.9 com CUDA 11.2 inclui
contêineres para treinamento em GPU, otimizados para desempenho e escalabilidadeAWS. Para obter
mais informações, consulteAWSDeep Learning Containers para MX 1.9.0 em SageMaker .
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• PyTorch 1.10 Python 3.8 (otimizado para CPU) [pytorch-1.10-cpu-py38]
OAWSDeep Learning Containers PyTorch 1.10 incluem contêineres para treinamento em CPU,
otimizados para desempenho e escalabilidadeAWS. Para obter mais informações, consulteAWSDeep
Learning Containers PyTorch 1.10.2 Ativar SageMaker .
• PyTorch 1.10 Python 3.8 (otimizado para GPU) [pytorch-1.10-gpu-py38]
OAWSDeep Learning Containers PyTorch 1.10 com CUDA 11.3 incluem contêineres para treinamento
em GPU, otimizados para desempenho e escalaAWS. Para obter mais informações, consulteAWSDeep
Learning Containers PyTorch 1.10.2 Ativar SageMaker .
• PyTorch 1.4 Python 3.6 (otimizado para CPU) [pytorch-1.4-cpu-py36]
OAWSDeep Learning Containers PyTorch 1.4 incluem contêineres para treinamento em CPU,
otimizados para desempenho e escalabilidadeAWS. Para obter mais informações, consulteAWSDeep
Learning Containers v3.2 para PyTorch .
• PyTorch 1.4 Python 3.6 (otimizado para GPU) [pytorch-1.4-gpu-py36]
OAWSDeep Learning Containers PyTorch 1.4 com CUDA 10.1 incluem contêineres para treinamento
em GPU, otimizados para desempenho e escalaAWS. Para obter mais informações, consulteAWSDeep
Learning Containers v3.2 para PyTorch .
• PyTorch 1.6 Python 3.6 (otimizado para CPU) [pytorch-1.6-cpu-py36-ubuntu16.04-v1]
OAWSDeep Learning Containers PyTorch 1.6 incluem contêineres para treinamento em CPU,
otimizados para desempenho e escalabilidadeAWS. Para obter mais informações, consulteAWSDeep
Learning Containers PyTorch 1.6.0.
• PyTorch 1.6 Python 3.6 (otimizado para GPU) [pytorch-1.6-gpu-py36-cu110-ubuntu18.04-v3]
OAWSDeep Learning Containers PyTorch 1.6 com CUDA 11.0 incluem contêineres para treinamento
em GPU, otimizados para desempenho e escalaAWS. Para obter mais informações, consulteAWSDeep
Learning Containers PyTorch 1.6.0 com o CUDA 11.0.
• PyTorch 1.8 Python 3.6 (otimizado para CPU) [1.8.1-cpu-py36]
OAWSDeep Learning Containers PyTorch 1.8 incluem contêineres para treinamento em CPU,
otimizados para desempenho e escalabilidadeAWS. Para obter mais informações, consulteAWSDeep
Learning Containers PyTorch 1.8.0.
• PyTorch 1.8 Python 3.6 (otimizado para GPU) [pytorch-1.8-gpu-py36]
OAWSDeep Learning Containers PyTorch 1.8 com CUDA 11.1 inclui contêineres para treinamento em
GPU, otimizados para desempenho e escalaAWS. Para obter mais informações, consulteAWSDeep
Learning Containers PyTorch 1.8.0.
• TensorFlow 1.15 Python 3.6 (otimizado para CPU) [tensorflow-1.15-cpu-py36]
OAWSDeep Learning Containers TensorFlow 1.15 incluem contêineres para treinamento em CPU,
otimizados para desempenho e escalabilidadeAWS. Para obter mais informações, consulteAWSDeep
Learning Containers TensorFlow 1.15.3.
• TensorFlow 1.15 Python 3.6 (otimizado para GPU) [tensorflow-1.15-gpu-py36]
OAWSDeep Learning Containers TensorFlow 1.15 com CUDA 10.0 incluem contêineres para
treinamento em GPU, otimizados para desempenho e escalaAWS. Para obter mais informações,
consulteAWSDeep Learning Containers TensorFlow 1.15.3.
• TensorFlow 1.15 Python 3.7 (otimizado para CPU) [tensorflow-1.15-cpu-py37-ubuntu18.04-v7]
OAWSDeep Learning Containers TensorFlow 1.15 incluem contêineres para treinamento em CPU,
otimizados para desempenho e escalabilidadeAWS. Para obter mais informações, consulteAWSDeep
Learning Containers v7.0 para TensorFlow .
• TensorFlow 1.15 Python 3.7 (otimizado para GPU) [tensorflow-1.15-gpu-py37-cu110-ubuntu18.04-v8]
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OAWSDeep Learning Containers TensorFlow 1.15 com CUDA 11.0 incluem contêineres para
treinamento em GPU, otimizados para desempenho e escalaAWS. Para obter mais informações,
consulteAWSDeep Learning Containers v7.0 para TensorFlow .
• TensorFlow 2.1 Python 3.6 (otimizado para CPU) [tensorflow-2.1-cpu-py36]
OAWSDeep Learning Containers TensorFlow 2.1 incluem contêineres para treinamento em CPU,
otimizados para desempenho e escalabilidadeAWS. Para obter mais informações, consulteAWSDeep
Learning Containers v6.2 para Tensorflow.
• TensorFlow 2.1 Python 3.6 (otimizado para GPU) [tensorflow-2.1-gpu-py36]
OAWSDeep Learning Containers TensorFlow 2.1 com CUDA 10.1 incluem contêineres para treinamento
em GPU, otimizados para desempenho e escalaAWS. Para obter mais informações, consulteAWSDeep
Learning Containers v6.2 para Tensorflow.
• TensorFlow 2.3 Python 3.7 (otimizado para CPU) [tensorflow-2.3-cpu-py37-ubuntu18.04-v1]
OAWSDeep Learning Containers TensorFlow 2.3 incluem contêineres para treinamento em CPU,
otimizados para desempenho e escalabilidadeAWS. Para obter mais informações, consulteAWSDeep
Learning Containers TensorFlow 2.3.0.
• TensorFlow 2.3 Python 3.7 (otimizado para GPU) [tensorflow-2.3-gpu-py37-cu110-ubuntu18.04-v3]
OAWSDeep Learning Containers TensorFlow 2.3 com CUDA 11.0 incluem contêineres para treinamento
em GPU, otimizados para desempenho e escalaAWS. Para obter mais informações, consulteAWSDeep
Learning Containers TensorFlow 2.3.1 com o CUDA 11.0.
• TensorFlow 2.6 Python 3.8 (otimizado para CPU) [tensorflow-2.6-cpu-py38-ubuntu20.04-v1]
OAWSDeep Learning Containers TensorFlow 2.6 incluem contêineres para treinamento em GPU,
otimizados para desempenho e escalabilidadeAWS. Para obter mais informações, consulteAWSDeep
Learning Containers TensorFlow 2.6.
• TensorFlow 2.6 Python 3.8 (otimizado para GPU) [tensorflow-2.6-gpu-py38-cu112-ubuntu20.04-v1]
OAWSDeep Learning Containers TensorFlow 2.6 com CUDA 11.2 incluem contêineres para treinamento
em GPU, otimizados para desempenho e escalaAWS. Para obter mais informações, consulteAWSDeep
Learning Containers TensorFlow 2.6.

Disponível Amazon SageMaker Kernels
A seguinte Amazon SageMaker os núcleos estão disponíveis em SageMaker Studio O nome entre
parênteses é o SageMaker imagem hospedando o kernel.
Data Scienceé umcondaimagem com os pacotes e bibliotecas Python mais usados, como NumPy e
scikit-learn.
• Python 3 (Python básico) com Python 3.6
• Python 3 (Python básico 2.0) com Python 3.8
• Python 3 (Ciência de Dados) com Python 3.7
• Python 3 (Data Science 2.0) com Python 3.8
• PySpark (SparkMagic) com Python 3.7
• Faísca (SparkMagic) com Python 3.7
• Python 3 (MXNet 1.6 Python 3.6 otimizado para CPU)
• Python 3 (MXNet 1.6 Python 3.6 otimizado para GPU)
• Python 3 (MXNet 1.8 Python 3.7 otimizado para CPU)
• Python 3 (MXNet 1.8 Python 3.7 otimizado para GPU)
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• Python 3 (MXNet 1.8 Python 3.8 otimizado para CPU)
• Python 3 (MXNet 1.8 Python 3.8 otimizado para GPU)
• Python 3 (PyTorch 1.10 Python 3.8 (Otimizado para CPU)
• Python 3 (PyTorch 1.10 Python 3.8 (otimizado para GPU)
• Python 3 (PyTorch 1.4 Python 3.6 (Otimizado para CPU)
• Python 3 (PyTorch 1.4 Python 3.6 (Otimizado para GPU)
• Python 3 (PyTorch 1.6 Python 3.6 (Otimizado para CPU)
• Python 3 (PyTorch 1.6 Python 3.6 (Otimizado para GPU)
• Python 3 (PyTorch 1.8 Python 3.6 (Otimizado para CPU)
• Python 3 (PyTorch 1.8 Python 3.6 (Otimizado para GPU)
• Python 3 (SageMaker JumpStart Data Science 1.0) com Python 3.7
• Python 3 (SageMaker JumpStart MXNet 1.0) com Python 3.7
• Python 3 (SageMaker JumpStart PyTorch 1.0) com o Python 3.7
• Python 3 (SageMaker JumpStart TensorFlow 1.0) com o Python 3.7
• Python 3 (TensorFlow 1.15 Python 3.6 (otimizado para CPU)
• Python 3 (TensorFlow 1.15 Python 3.6 (otimizado para GPU)
• Python 3 (TensorFlow 1.15 Python 3.7 (Otimizado para CPU)
• Python 3 (TensorFlow 1.15 Python 3.7 (otimizado para GPU)
• Python 3 (TensorFlow 2.1 Python 3.6 (Otimizado para CPU)
• Python 3 (TensorFlow 2.1 Python 3.6 (Otimizado para GPU)
• Python 3 (TensorFlow 2.3 Python 3.7 (Otimizado para CPU)
• Python 3 (TensorFlow 2.3 Python 3.7 (otimizado para GPU)
• Python 3 (TensorFlow 2.6 Python 3.8 (Otimizado para CPU)
• Python 3 (TensorFlow 2.6 Python 3.8 (otimizado para GPU)

Personalize a Amazon SageMaker Estúdio
Existem duas opções para personalizar sua Amazon SageMaker Ambiente de estúdio. Você traz o seu
SageMaker crie uma imagem ou use um script de configuração do ciclo de vida. Essas duas opções
podem ser usadas individualmente ou em conjunto.
• Traga o seu SageMaker imagem: UMA SageMaker image é um arquivo que identifica os kernels,
pacotes de idiomas e outras dependências necessárias para executar um notebook Jupyter na Amazon
SageMaker Studio Amazônia SageMaker fornece muitas imagens incorporadas para você usar. Se
precisar de uma funcionalidade diferente, você pode trazer suas próprias imagens personalizadas para o
Studio.
• Use configurações de ciclo de vida com a Amazon SageMaker Studio As configurações do ciclo de vida
são scripts de shell acionados pela Amazon SageMaker Eventos do ciclo de vida do Studio, como a
criação de um novo notebook Studio. Você pode usar as configurações do ciclo de vida para automatizar
a personalização do seu ambiente Studio. Por exemplo, você pode instalar pacotes personalizados,
configurar extensões de notebook, pré-carregar conjuntos de dados e configurar repositórios de códigofonte.
Os tópicos a seguir mostram como usar essas duas opções para personalizar sua Amazon SageMaker
Ambiente de estúdio.
Tópicos
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• Traga o seu SageMaker imagem (p. 160)
• Use configurações de ciclo de vida com a Amazon SageMaker Estúdio (p. 175)

Traga o seu SageMaker imagem
UMA SageMaker image é um arquivo que identifica os kernels, pacotes de idiomas e outras dependências
necessárias para executar um notebook Jupyter na Amazon SageMaker Studio Essas imagens são
usadas para criar um ambiente a partir do qual você executa os notebooks Jupyter. Amazônia SageMaker
fornece muitas imagens incorporadas para você usar. Para obter a lista de imagens integradas,
consulteDisponível Amazon SageMaker Imagens (p. 156).
Se precisar de uma funcionalidade diferente, você pode trazer suas próprias imagens personalizadas
para o Studio. Você pode criar imagens e versões de imagens e anexar versões de imagens ao seu
domínio usando o SageMakerpainel de controle, oAWS SDK for Python (Boto3), e oAWS Command
Line Interface(AWS CLI). Você também pode criar imagens e versões de imagens usando o SageMaker
console, mesmo que você não tenha se integrado a um SageMaker domínio. SageMaker fornece arquivos
Docker de exemplo para usar como ponto de partida para sua personalização SageMaker imagens
doSageMaker Exemplos de imagens personalizadas do Studiorepositório.
Os tópicos a seguir explicam como criar sua própria imagem usando o SageMaker Console doAWS CLIe,
em seguida, inicie a imagem no Studio. Para um artigo de blog semelhante, consulteTrazer seu próprio
ambiente R para a Amazon SageMaker Estúdio. Para cadernos que mostram como trazer sua própria
imagem para uso em treinamento e inferência, consulteAmazônia SageMaker CLI do Studio Container
Build.

Terminologia de chaves
A seção a seguir define os principais termos para usar sua própria imagem com o Studio.
• Dockerfile: Um Dockerfile é um arquivo que identifica os pacotes de idiomas e outras dependências da
sua imagem do Docker.
• Imagem de docker: A imagem do Docker é um Dockerfile construído. Essa imagem é inserida no
Amazon ECR e serve como base para SageMakerimagem.
• SageMaker imagem: UMA SageMaker a imagem é um suporte para um conjunto de SageMakerversões
de imagem baseadas em imagens do Docker. Cada versão da imagem é imutável.
• Versão da imagem: Uma versão de imagem de um SageMaker A imagem representa uma imagem do
Docker e é armazenada em um repositório do Amazon ECR. Cada versão da imagem é imutável. Essas
versões de imagem podem ser anexadas a um domínio e usadas com o Studio.
Tópicos
• Personalizar SageMaker especificações de imagem (p. 160)
• Pré-requisitos (p. 162)
• Adicione uma imagem Docker compatível com o Studio ao Amazon ECR (p. 162)
• Criar uma SageMaker imagem (p. 163)
• Anexar um personalizado SageMaker imagem (p. 166)
• Lance um personalizado SageMaker imagem na Amazon SageMaker Estúdio (p. 171)
• Limpar os recursos (p. 173)

Personalizar SageMaker especificações de imagem
As especificações a seguir se aplicam à imagem do contêiner representada por um SageMakerversão de
imagem.
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Executando a imagem
ENTRYPOINTeCMDas instruções são substituídas para permitir que a imagem seja executada como
KernelGateway Aplicação.
A porta 8888 na imagem está reservada para executar o KernelGateway servidor web.
Interromper a imagem
ODeleteAppA API emite o equivalente a umdocker stopcomando. Outros processos no contêiner
não receberão os sinais SIGKILL/SIGTERM.
Descoberta de kernel
SageMaker reconhece os kernels conforme definido pelo Jupyterespecificações do kernel.
Você pode especificar uma lista de kernels a serem exibidos antes de executar a imagem. Se não
for especificado, python3 será exibido. Usar oDescribeAppImageConfigAPI para visualizar a lista de
kernels.
Os ambientes Conda são reconhecidos como especificações do kernel por padrão.
Sistema de arquivos
O/opt/.sagemakerinternale/opt/mlos diretórios são reservados. Qualquer dado nesses
diretórios pode não estar visível em tempo de execução.
Dados do usuário
Cada usuário em um domínio recebe um diretório de usuário em um volume compartilhado do
Amazon Elastic File System na imagem. A localização do diretório do usuário atual no volume do
Amazon EFS é configurável. Por padrão, a localização do diretório é/home/sagemaker-user.
SageMaker configura mapeamentos POSIX UID/GID entre a imagem e o host. O padrão é mapear o
UID/GID (0/0) do usuário raiz para o UID/GID no host.
É possível especificar esses valores usando oCreateAppImageConfigAPI.
Limites de GID/UID
Amazônia SageMaker O Studio suporta apenas o seguinteDefaultUIDeDefaultGIDcombinações
do:
• DefaultUID: 1000 e defaultGID: 100, que corresponde a um usuário sem privilégios.
• defaultUID: 0 e defaultGID: 0, que corresponde ao acesso root.
Metadados
Um arquivo de metadados está localizado em/opt/ml/metadata/resource-metadata.json.
Nenhuma variável de ambiente adicional é adicionada às variáveis definidas na imagem. Para obter
mais informações, consulteObter metadados do aplicativo (p. 147)
GPU
Em uma instância de GPU, a imagem é executada com o--gpusopção. Somente o kit de ferramentas
CUDA deve ser incluído na imagem, não os drivers da NVIDIA. Para obter mais informações,
consulteGuia do usuário da NVIDIA.
Métricas e registro
Registros do KernelGateway o processo é enviado à Amazon CloudWatch na conta do cliente.
O nome do grupo de logs é/aws/sagemaker/studio. O nome do fluxo de logs é$domainID/
$userProfileName/KernelGateway/$appName.
Tamanho da imagem
Limitado a 25 GB. Para ver o tamanho da sua imagem, executedocker image ls.
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Dockerfile
O exemplo de Dockerfile a seguir cria um Amazon Linux 2 baseado em imagem, instala pacotes de
terceiros e opython3kernel e define o escopo para o usuário não privilegiado.
FROM public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2
ARG NB_USER="sagemaker-user"
ARG NB_UID="1000"
ARG NB_GID="100"
RUN \
yum install --assumeyes python3 shadow-utils && \
useradd --create-home --shell /bin/bash --gid "${NB_GID}" --uid ${NB_UID} ${NB_USER} &&
\
yum clean all && \
python3 -m pip install ipykernel && \
python3 -m ipykernel install
USER ${NB_UID}

Pré-requisitos
Você deve atender aos seguintes pré-requisitos para trazer seu próprio contêiner para uso com a Amazon
SageMaker Studio
• O aplicativo do Docker. Para obter informações sobre como configurar o Docker, consulteOrientação e
configuração.
• Instalar aAWS CLIseguindo as etapas emConceitos básicos doAWS CLI.
• Uma cópia local de qualquer Dockerfile para criar uma imagem compatível com o Studio. Para obter
amostras de imagens personalizadas, consulte oSageMakerExemplos de imagens personalizadas do
Studiorepositório.
• Permissões para acessar o serviço Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR). Para obter mais
informações, consultePolíticas gerenciadas do Amazon ECR.
• UmaAWS Identity and Access Managementfunção de execução que tem
aAmazonSageMakerFullAccessanexar política. Se você se conectou à Amazon SageMakerdomínio,
você pode obter a função doResumo do domínioseção do SageMaker painel de controle.
• Instale a CLI de construção de imagem do Studio seguindo as etapas emSageMaker Versão do Docker.
Essa CLI permite que você crie um Dockerfile usandoAWS CodeBuild.

Adicione uma imagem Docker compatível com o Studio ao Amazon ECR
Você executa as seguintes etapas para adicionar uma imagem de contêiner ao Amazon ECR:
• Crie um repositório do Amazon ECR.
• Faça a autenticação no Amazon ECR.
• Crie uma imagem Docker compatível com o Studio.
• Envie a imagem para o repositório do Amazon ECR.

Note
O repositório do Amazon ECR deve estar no mesmoRegião da AWScomo Studio.
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Para criar e adicionar uma imagem de contêiner ao Amazon ECR
1.

Crie um repositório do Amazon ECR usando oAWS CLI. Para criar o repositório usando o console do
Amazon ECR, consulteCriar um repositório.
aws ecr create-repository \
--repository-name smstudio-custom \
--image-scanning-configuration scanOnPush=true

A resposta deve ser semelhante à seguinte.
{

}

2.

"repository": {
"repositoryArn": "arn:aws:ecr:us-east-2:acct-id:repository/smstudio-custom",
"registryId": "acct-id",
"repositoryName": "smstudio-custom",
"repositoryUri": "acct-id.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/smstudio-custom",
...
}

Construir oDockerfileusando a CLI de construção de imagem do Studio. O ponto (.) especifica
que o Dockerfile deve estar no contexto do comando build. Esse comando cria a imagem e carrega a
imagem criada para o repositório ECR. Em seguida, ele gera o URI da imagem.
sm-docker build . -t smstudio-custom -t <acct-id>.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/
smstudio-custom:custom

A resposta deve ser semelhante à seguinte.
Image URI: <acct-id>.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/<image_name>

Criar uma SageMaker imagem
Este tópico descreve como você pode criar um SageMaker imagem usando o SageMaker Console doAWS
CLI.
Quando você cria uma imagem a partir do console, SageMaker também cria uma versão inicial da imagem.
A versão da imagem representa uma imagem de contêiner noAmazon Elastic Container Registry (ECR).
A imagem do contêiner deve atender aos requisitos para ser usada na Amazon SageMaker Studio Para
obter mais informações, consultePersonalizar SageMaker especificações de imagem (p. 160) Para
obter informações sobre como testar sua imagem localmente e resolver problemas comuns, consulte
oSageMaker Repositório de amostras de imagens personalizadas do Studio.
Depois de criar seu personalizado SageMaker imagem, você deve anexo seu domínio para usá-la com o
Studio. Para obter mais informações, consulteAnexar um personalizado SageMaker imagem (p. 166)

Criar uma SageMaker imagem do console
A seção a seguir demonstra como criar um SageMaker imagem do SageMakerConsole do.

Como criar uma imagem
1.

Abra a Amazon SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2.

No painel de navegação esquerdo, selecioneImagens.

3.

NoImagens personalizadaspágina, escolhaCriar imagem.
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4.

ParaFonte da imagem, insira o caminho do registro para a imagem do contêiner no Amazon ECR. O
caminho está no seguinte formato:
acct-id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/repo-name[:tag] or [@digest]

5.

Escolha Next (Próximo).

6.

SobPropriedades da imagem, insira o seguinte:
• Nome da imagem — O nome deve ser exclusivo para sua conta no atualRegião da AWS.
• (Opcional) Nome de exibição — O nome exibido na interface do usuário do Studio. Quando não
fornecido,Image nameé exibido.
• (Opcional) Descrição — uma descrição da imagem.
• Função IAM — A função deve ter aAmazonSageMakerFullAccessanexar política. Use o menu
suspenso para escolher uma das seguintes opções:
• Crie uma nova função — Especifique quaisquer buckets adicionais do Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3) adicionais aos quais você deseja que os usuários de seus notebooks
tenham acesso. Se você não quiser permitir o acesso a balcões adicionais, escolhaNenhum.
SageMaker anexaAmazonSageMakerFullAccesspolítica para o papel. A função permite que os
usuários de seus notebooks acessem os buckets do S3 listados ao lado das marcas de seleção.
• Enter ARN da função do IAM: insira o nome do recurso da Amazon (ARN) da sua função do IAM.
• Usar função existente — Escolha uma de suas funções existentes na lista.
• (Opcional) Etiquetas de imagem — EscolhaAdicione um novo tag. É possível adicionar até 50 tags.
As tags podem ser pesquisadas usando a interface de usuário do Studio, a SageMakerconsole, ou o
SageMaker SearchAPI.

7.

Selecione Enviar.

A nova imagem é exibida naImagens personalizadaslista e destacada brevemente. Depois que a
imagem for criada com sucesso, você pode escolher o nome da imagem para ver suas propriedades ou
escolherCriar versãopara criar outra versão.

Para criar outra versão de imagem
1.

EscolhaCriar versãona mesma linha da imagem.

2.

ParaFonte da imagem, insira o caminho do registro para a imagem do contêiner do Amazon ECR. A
imagem do contêiner não deve ser a mesma usada em uma versão anterior do SageMaker imagem.

Criar uma SageMaker imagem doAWS CLI
Você executa as etapas a seguir para criar um SageMaker imagem da imagem do contêiner usando oAWS
CLI.
• Crie Image.
• Crie ImageVersion.
• Crie um arquivo de configuração.
• Crie AppImageConfig.

Para criar a SageMaker entidades de imagem
1.

Criar uma SageMaker imagem.
aws sagemaker create-image \
--image-name custom-image \
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--role-arn arn:aws:iam::<acct-id>:role/service-role/<execution-role>

A resposta deve ser semelhante à seguinte.
{
}

2.

"ImageArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:acct-id:image/custom-image"

Criar uma SageMaker versão da imagem da imagem do contêiner.
aws sagemaker create-image-version \
--image-name custom-image \
--base-image <acct-id>.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/smstudio-custom:custom-image

A resposta deve ser semelhante à seguinte.
{

"ImageVersionArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:acct-id:image-version/customimage/1"
}

3.

Verifique se a versão da imagem foi criada com sucesso.
aws sagemaker describe-image-version \
--image-name custom-image \
--version 1

A resposta deve ser semelhante à seguinte.
{

"ImageVersionArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:acct-id:image-version/customimage/1",
"ImageVersionStatus": "CREATED"
}

Note
Se a resposta for"ImageVersionStatus": "CREATED_FAILED", a resposta também
inclui o motivo da falha. Um problema de permissões é uma causa comum de falha. Você
também pode verificar sua Amazon CloudWatch registra se você tiver uma falha ao iniciar
ou executar o KernelGateway aplicativo para uma imagem personalizada. O nome do
grupo de logs é/aws/sagemaker/studio. O nome do fluxo de logs é$domainID/
$userProfileName/KernelGateway/$appName.
4.

Crie um arquivo de configuração chamadoapp-image-config-input.json. ONamevalor
doKernelSpecsdeve corresponder ao nome do KernelSpec disponível na imagem associada a
esteAppImageConfig. Esse valor diferencia maiúsculas de minúsculas. Você pode encontrar as
KernelSpecs disponíveis em uma imagem executandojupyter-kernelspec listde uma concha
dentro do contêiner.MountPathé o caminho dentro da imagem para montar seu diretório inicial do
Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Ele precisa ser diferente do caminho que você usa dentro
do contêiner, pois esse caminho será substituído quando seu diretório inicial do Amazon EFS for
montado.

Note
O seguinteDefaultUIDeDefaultGIDcombinações são os únicos valores aceitos:
• DefaultUID: 1000 e DefaultGID: 100
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• DefaultUID: 0 e DefaultGID: 0

{

}

5.

"AppImageConfigName": "custom-image-config",
"KernelGatewayImageConfig": {
"KernelSpecs": [
{
"Name": "python3",
"DisplayName": "Python 3 (ipykernel)"
}
],
"FileSystemConfig": {
"MountPath": "/home/sagemaker-user",
"DefaultUid": 1000,
"DefaultGid": 100
}
}

Criar a AppImageConfig usando o arquivo criado na etapa anterior.
aws sagemaker create-app-image-config \
--cli-input-json file://app-image-config-input.json

A resposta deve ser semelhante à seguinte.
{

"AppImageConfigArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:acct-id:app-image-config/customimage-config"
}

Anexar um personalizado SageMaker imagem
Para usar uma personalizada SageMaker imagem, você deve anexar uma versão da imagem ao seu
domínio. Quando você anexa uma versão de imagem, ela aparece na SageMaker Studio Launcher e está
disponível noSelecionar imagemlista suspensa, que os usuários usam para iniciar uma atividade ou alterar
a imagem usada por um notebook.
Para fazer um personalizado SageMaker imagem disponível para todos os usuários em um domínio,
você anexa a imagem ao domínio. Para disponibilizar uma imagem para um único usuário, você anexa
a imagem ao perfil do usuário. Quando você anexa uma imagem, SageMaker usa a versão mais recente
da imagem por padrão. Você também pode anexar uma versão de imagem específica. Depois de anexar
a versão, você pode escolher a versão na SageMaker Inicializador ou seletor de imagens ao iniciar um
notebook.
Há um limite para o número de versões de imagem que podem ser anexadas a qualquer momento. Depois
de atingir o limite, você deve desanexar uma versão para anexar outra versão da imagem.
As seções a seguir demonstram como anexar uma SageMaker imagem para seu domínio usando o
SageMaker console doAWS CLI.

Anexar o SageMaker imagem usando o Console do
Este tópico descreve como você pode anexar um personalizado existente SageMaker versão de
imagem para seu domínio usando o SageMaker painel de controle. Você também pode criar uma versão
personalizada SageMaker versão da imagem e da imagem e, em seguida, anexe essa versão ao seu
domínio. Para obter informações sobre o procedimento para criar uma imagem e uma versão da imagem,
consulteCriar uma SageMaker imagem (p. 163).
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Para anexar uma imagem existente
1.

Abra a Amazon SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2.

No painel de navegação esquerdo, selecionePainel de controle.

3.

NoPainel de controle, sobPersonalizar SageMaker Imagens de estúdio anexadas ao domínio,
escolhaAnexa imagem.

4.

ParaFonte da imagem, escolhaImagem existente.

5.

Escolha uma imagem existente da lista.

6.

Escolha uma versão da imagem na lista.

7.

Escolha Next (Próximo).

8.

Insira valores paraNome da imagem,Nome de exibição da imagem, eDescrição.

9.

Escolha a função do IAM. Para obter mais informações, consulteCriar uma SageMaker
imagem (p. 163)

10. (Opcional) Adicione etiquetas à imagem.
11. Escolha Next (Próximo).
12. SobConfiguração de estúdio, insira ou altere as seguintes configurações. Para obter informações
sobre como obter as informações do kernel da imagem, consulteACONTECIMENTOna SageMaker
Repositório de amostras de imagens personalizadas do Studio Para obter mais informações, consulte
o .Descoberta de kerneleDados do usuárioSeções dePersonalizar SageMaker especificações de
imagem (p. 160).
• Caminho de montagem do EFS — O caminho dentro da imagem para montar o diretório inicial do
Amazon Elastic File System (EFS) do usuário.
• Kernel do:
• ParaNome do kernel, insira o nome de um kernel existente na imagem.
• (Opcional) ParaNome de exibição do kernel, insira o nome de exibição para o kernel.
• EscolhaAdicionar kernel.
• (Opcional) Tags de configuração — EscolhaAdicione um novo tage, em seguida, adicione uma tag
de configuração.
13. Selecione Enviar.
•

Aguarde até que a versão da imagem seja anexada ao domínio. Quando anexada, a versão é
exibida naImagens personalizadaslista e destacada brevemente.

Anexar o SageMaker imagem usando oAWS CLI
As seções a seguir demonstram como anexar uma SageMaker imagem ao criar um novo domínio ou
atualizar seu domínio existente usando oAWS CLI.

Anexar o SageMaker imagem para um novo domínio
A seção a seguir demonstra como criar um novo domínio com a versão anexada. Essas etapas
exigem que você especifique as informações da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) e a função de
execução necessárias para criar o domínio. Execute as seguintes etapas para criar o domínio e anexar o
personalizado SageMaker imagem:
• Obtenha seu ID de VPC padrão e IDs de sub-rede.
• Crie o arquivo de configuração para o domínio, que especifica a imagem.
• Crie o domínio com o arquivo de configuração.
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Para adicionar o personalizado SageMaker imagem para o seu domínio
1.

Obtenha seu ID de VPC padrão.
aws ec2 describe-vpcs \
--filters Name=isDefault,Values=true \
--query "Vpcs[0].VpcId" --output text

A resposta deve ser semelhante à seguinte.
vpc-xxxxxxxx

2.

Obtenha seus IDs de sub-rede padrão usando o ID da VPC da etapa anterior.
aws ec2 describe-subnets \
--filters Name=vpc-id,Values=<vpc-id> \
--query "Subnets[*].SubnetId" --output json

A resposta deve ser semelhante à seguinte.
[

]

3.

Crie um arquivo de configuração chamadocreate-domain-input.json. Insira o ID
da VPC, os IDs da sub-redeImageName, eAppImageConfigNamedas etapas anteriores.
PorqueImageVersionNumbernão é especificado, a versão mais recente da imagem é usada, que é
a única versão nesse caso.
{

}

4.

"subnet-b55171dd",
"subnet-8a5f99c6",
"subnet-e88d1392"

"DomainName": "domain-with-custom-image",
"VpcId": "<vpc-id>",
"SubnetIds": [
"<subnet-ids>"
],
"DefaultUserSettings": {
"ExecutionRole": "<execution-role>",
"KernelGatewayAppSettings": {
"CustomImages": [
{
"ImageName": "custom-image",
"AppImageConfigName": "custom-image-config"
}
]
}
},
"AuthMode": "IAM"

Crie o domínio com o personalizado anexado SageMaker imagem.
aws sagemaker create-domain \
--cli-input-json file://create-domain-input.json

A resposta deve ser semelhante à seguinte.
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{
}

"DomainArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:acct-id:domain/d-xxxxxxxxxxxx",
"Url": "https://d-xxxxxxxxxxxx.studio.us-east-2.sagemaker.aws/..."

Anexar o SageMaker imagem para seu domínio atual
Se você se inscreveu em um SageMaker domínio, você pode anexar a imagem personalizada ao
seu domínio atual. Para obter informações sobre como fazer login em um SageMaker domínio,
consulteIntegração na Amazon SageMaker Domínio (p. 37). Você não precisa especificar as informações
da VPC e a função de execução ao anexar uma imagem personalizada ao seu domínio atual. Depois de
anexar a versão, você deve excluir todos os aplicativos em seu domínio e reabrir o Studio. Para obter
informações sobre como excluir os aplicativos, consulteExcluir uma Amazon SageMaker Domínio (p. 46).

Note
Só é possível ter um domínio. Se você se integrou ao SageMaker domínio, você deve excluir seu
domínio atual antes de poder usar esse método. Para obter mais informações, consulteExcluir
uma Amazon SageMaker Domínio (p. 46)
Você executa as etapas a seguir para adicionar o SageMaker imagem para seu domínio atual.
• Obter seuDomainIDdesde SageMaker painel de controle.
• Usar oDomainIDpara obter oDefaultUserSettingsdo domínio.
• Adicionar oImageNameeAppImageConfigcomoCustomImagepara oDefaultUserSettings.
• Atualize seu domínio para incluir a imagem personalizada.

Para adicionar o personalizado SageMaker imagem para o seu domínio
1.

Abra a Amazon SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2.

Na parte superior esquerda do painel de navegação, escolhaPainel de controle.

3.

DoPainel de controle, sobDomínio, encontre oDomainId. O ID está no seguinte formato:dxxxxxxxxxxxx.

4.

Use o ID do domínio para obter a descrição do domínio.
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aws sagemaker describe-domain \
--domain-id <d-xxxxxxxxxxxx>

A resposta deve ser semelhante à seguinte.
{

}

"DomainId": "d-xxxxxxxxxxxx",
"DefaultUserSettings": {
"KernelGatewayAppSettings": {
"CustomImages": [
],
...
}
}

5.

Salve a seção de configurações padrão do usuário da resposta em um arquivo chamadodefaultuser-settings.json.

6.

Inserir oImageNameeAppImageConfigNamedas etapas anteriores como uma imagem personalizada.
PorqueImageVersionNumbernão é especificado, a versão mais recente da imagem é usada, que é
a única versão nesse caso.
{

}

7.

"DefaultUserSettings": {
"KernelGatewayAppSettings": {
"CustomImages": [
{
"ImageName": "string",
"AppImageConfigName": "string"
}
],
...
}
}

Use o ID do domínio e o arquivo de configurações padrão do usuário para atualizar seu domínio.
aws sagemaker update-domain \
--domain-id <d-xxxxxxxxxxxx> \
--cli-input-json file://default-user-settings.json

A resposta deve ser semelhante à seguinte.
{
}

"DomainArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:acct-id:domain/d-xxxxxxxxxxxx"

Veja a imagem anexada na SageMaker Painel de controle
Depois de criar o personalizado SageMaker imagem e anexe-a ao seu domínio, a imagem aparece na lista
de imagens personalizadas no painel de controle.
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Lance um personalizado SageMaker imagem na Amazon SageMaker Estúdio
Depois de criar seu personalizado SageMaker imagem e anexe-a ao seu domínio, a imagem aparece na
caixa de diálogo do seletor de imagens do Studio Launcher e o kernel aparece na caixa de diálogo do
seletor de kernel.

Para iniciar e selecionar sua imagem personalizada
1.

Abra a Amazon SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2.

Use o atalho do tecladoCtrl + Shift + Lpara abrir o Studio Launcher.

3.

Aberto oSaída de seleção SageMaker imagemmenu suspenso.
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4.

Escolha sua imagem personalizada.

5.

Inicie um notebook ou shell interativo na imagem personalizada.

6.

Em um notebook aberto, você pode alternar para o kernel personalizado escolhendo um kernel
diferente naSelecione Kernelcaixa de diálogo.
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Note
Se você encontrar um erro ao iniciar a imagem, verifique sua Amazon CloudWatch
troncos. O nome do grupo de logs é/aws/sagemaker/studio. O nome do fluxo de logs
é$domainID/$userProfileName/KernelGateway/$appName.

Limpar os recursos
As seções a seguir mostram como limpar os recursos criados nas seções anteriores do SageMaker
Console doAWS CLI. Você executa as seguintes etapas para limpar os recursos:
• Separe a imagem e as versões da imagem do seu domínio.
• Exclua a imagem, a versão da imagem e a configuração da imagem do aplicativo.
• Exclua a imagem do contêiner e o repositório do Amazon ECR. Para obter mais informações,
consulteExcluir um repositório.

Limpe os recursos do SageMaker console
A seção a seguir mostra como limpar recursos do SageMaker Console do.
Quando você separa uma imagem de um domínio, todas as versões da imagem são desanexadas.
Quando uma imagem é desanexada, todos os usuários do domínio perdem o acesso às versões da
imagem. Um notebook em execução que tem uma sessão de kernel em uma versão de imagem quando a
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versão é desanexada continua sendo executado. Quando o notebook é parado ou o kernel é desligado, a
versão da imagem fica indisponível.

Para desanexar uma imagem
1.

NoPainel de controle, sobPersonalizar SageMaker Imagens de estúdio anexadas ao domínio, escolha
a imagem e, em seguida, escolhaDesanexar.

2.

(Opcional) Para excluir a imagem e todas as versões do SageMaker, SELECTExclua também as
imagens selecionadas.... Isso não exclui as imagens de contêiner associadas do Amazon ECR.

3.

Escolha Detach (Desvincular).

Limpe os recursos doAWS CLI
A seção a seguir mostra como limpar recursos do SageMaker Console do.

Para limpar recursos
1.

Separe a imagem e as versões da imagem do seu domínio passando uma lista de imagens
personalizadas vazia para o domínio. Aberto odefault-user-settings.jsonarquivo que você
criou em??? (p. 169).

2.

Exclua as imagens personalizadas e depois salve o arquivo.
"DefaultUserSettings": {
"KernelGatewayAppSettings": {
"CustomImages": [
],
...
},
...
}

3.

Use o ID do domínio e o arquivo de configurações padrão do usuário para atualizar seu domínio.
aws sagemaker update-domain \
--domain-id <d-xxxxxxxxxxxx> \
--cli-input-json file://default-user-settings.json

A resposta deve ser semelhante à seguinte.
{
}

4.

"DomainArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:acct-id:domain/d-xxxxxxxxxxxx"

Exclua a configuração da imagem do aplicativo.
aws sagemaker delete-app-image-config \
--app-image-config-name custom-image-config

5.

Excluir o SageMaker imagem, que também exclui todas as versões da imagem. As imagens de
contêiner no ECR que são representadas pelas versões da imagem não são excluídas.
aws sagemaker delete-image \
--image-name custom-image
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Use configurações de ciclo de vida com a Amazon SageMaker
Estúdio
As configurações do ciclo de vida são scripts de shell acionados pela Amazon SageMaker Eventos do ciclo
de vida do Studio, como a criação de um novo notebook Studio. Você pode usar as configurações do ciclo
de vida para automatizar a personalização do seu ambiente Studio. Essa personalização inclui a instalação
de pacotes personalizados, a configuração de extensões de notebook, o pré-carregamento de conjuntos
de dados e a configuração de repositórios de código-fonte.
O uso das configurações do ciclo de vida oferece flexibilidade e controle para configurar o Studio para
atender às suas necessidades específicas. Por exemplo, você pode criar um conjunto mínimo de imagens
de contêiner base com os pacotes e bibliotecas mais usados e, em seguida, usar as Configurações do
Ciclo de Vida para instalar pacotes adicionais para casos de uso específicos em suas equipes de ciência
de dados e aprendizado de máquina.
Para ver, por exemplo, scripts de configuração do ciclo de vida, consulte oRepositório de exemplos de
configuração do ciclo de vida do Studio. Para ver um blog sobre como implementar configurações de ciclo
de vida, consultePersonalize a Amazon SageMaker Studio usando configurações de ciclo de vida.

Note
Cada script tem um limite de 16.384 caracteres.
Tópicos
• Criando e associando uma configuração de ciclo de vida (p. 175)
• Definindo configurações padrão do ciclo de vida (p. 179)
• Depurar configurações de ciclo de vida (p. 181)
• Atualizando e excluindo configurações do ciclo de vida (p. 182)

Criando e associando uma configuração de ciclo de vida
Amazônia SageMaker O Studio fornece aplicativos interativos que permitem a interface visual, a criação de
código e a experiência de execução do Studio. Esta série mostra como criar uma configuração de ciclo de
vida e associá-la à Amazon SageMaker Studio
Os tipos de aplicativos podem serJupyterServerouKernelGateway.
• JupyterServerAplicações do: Esse tipo de aplicativo permite o acesso à interface visual do Studio.
Cada usuário do Studio tem seu próprio aplicativo Jupyter Server.
• KernelGatewayAplicações do: Esse tipo de aplicativo permite o acesso ao ambiente de execução
de código e aos kernels dos seus notebooks e terminais Studio. Para obter mais informações,
consulteJupyter Kernel Gateway.
Para obter mais informações sobre a arquitetura e os aplicativos do Studio, consulteUsar a Amazon
SageMaker Cadernos de estúdio.
Tópicos
• Crie uma configuração de ciclo de vida a partir doAWS CLI (p. 175)
• Crie uma configuração de ciclo de vida a partir do SageMakerConsole do (p. 177)

Crie uma configuração de ciclo de vida a partir doAWS CLI
O tópico a seguir mostra como criar uma configuração de ciclo de vida usando oAWS CLIpara automatizar
a personalização do seu ambiente Studio.
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Pré-requisitos
Antes de começar, conclua os pré-requisitos a seguir:
• Atualizar oAWS CLIseguindo as etapas emInstalar o atualAWSVersão da CLI.
• Em sua máquina local, executeaws configuree forneça oAWScredenciais. Para obter informações
sobre oAWScredenciais, consulteEntendendo e obtendo seuAWScredenciais.
• Integração do Amazon SageMaker Studio Para obter mais informações, consulteIntegração do Amazon
SageMaker Estúdio.

Etapa 1: Criar uma configuração de ciclo de vida
O procedimento a seguir mostra como criar um script de configuração do ciclo de vida que imprimeHello
World.
1.

Na sua máquina local, crie um arquivo chamadomy-script.shcom o conteúdo a seguir.
#!/bin/bash
set -eux
echo 'Hello World!'

2.

Converta a receitasmy-script.sharquivo no formato base64. Esse requisito evita erros decorrentes
da codificação de espaçamento e quebra de linha.
LCC_CONTENT=`openssl base64 -A -in my-script.sh`

3.

Criar uma configuração de ciclo de vida do Studio. O comando a seguir cria uma configuração de ciclo
de vida que é executada quando você inicia um associadoKernelGatewayaplicação.
aws sagemaker create-studio-lifecycle-config \
--region <your-region> \
--studio-lifecycle-config-name my-studio-lcc \
--studio-lifecycle-config-content $LCC_CONTENT \
--studio-lifecycle-config-app-type KernelGateway

Observe o ARN da configuração de ciclo de vida recém-criada que é retornada. Esse ARN é
necessário para anexar a configuração do ciclo de vida ao seu aplicativo.

Etapa 2: Anexe a configuração do ciclo de vida ao seu domínio ou perfil de usuário do Studio
Para anexar a configuração do ciclo de vida, você deve atualizar oUserSettingspara seu domínio do
Studio ou um perfil de usuário individual. Os scripts de configuração do ciclo de vida associados no nível
do domínio são herdados por todos os usuários. No entanto, os scripts associados no nível do perfil do
usuário têm como escopo um usuário específico.
O exemplo a seguir mostra como criar um novo perfil de usuário com a configuração do ciclo de vida
anexada. Para atualizar um perfil de usuário existente, use oupdate-user-profilecomando.
Adicione o ARN de configuração do ciclo de vida da etapa anterior às configurações apropriadasAppType.
Por exemplo, coloque-o noJupyterServerAppSettingsdo usuário. Você pode adicionar várias
configurações de ciclo de vida ao mesmo tempo usando uma lista de configurações do ciclo de vida.
# Create a new UserProfile
aws sagemaker create-user-profile --domain-id <DOMAIN-ID> \
--user-profile-name <USER-PROFILE-NAME> \
--region <REGION> \
--user-settings '{
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"JupyterServerAppSettings": {
"LifecycleConfigArns":
["<LIFECYCLE-CONFIGURATION-ARN-LIST>"]
}
}'

Etapa 3: Inicie o aplicativo com a configuração do ciclo de vida
Depois de anexar uma configuração de ciclo de vida a um perfil de usuário, o usuário pode selecionála ao iniciar um aplicativo usando oAWS CLI. Esta seção descreve como iniciar um aplicativo com uma
configuração de ciclo de vida anexada.
Inicie o aplicativo e especifique o ARN de configuração do ciclo de vida naResourceSpecargumento
doCreateAppAPI.
• O exemplo a seguir mostra como criar umJupyterServeraplicação. Ao criar oapp-type
JupyterServer, oapp-namedeve serdefault.
aws sagemaker create-app --domain-id <DOMAIN-ID> \
--region <YOUR-REGION> \
--user-profile-name <USERPROFILE-NAME> \
--app-type JupyterServer \
--resource-spec LifecycleConfigArn=<LIFECYCLE-CONFIGURATION-ARN> \
--app-name default

• O exemplo a seguir mostra como criar umKernelGatewayaplicação.
aws sagemaker create-app --domain-id <DOMAIN-ID> \
--region <YOUR-REGION> \
--user-profile-name <USERPROFILE-NAME> \
--app-type KernelGateway \
--resource-spec LifecycleConfigArn=<LIFECYCLE-CONFIGURATIONARN>,SageMakerImageArn=<SAGEMAKER-IMAGE-ARN>,InstanceType=<INSTANCE-TYPE> \
--app-name <APP-NAME>

Crie uma configuração de ciclo de vida a partir do SageMakerConsole do
O tópico a seguir mostra como criar uma configuração de ciclo de vida a partir da Amazon.
SageMakerconsole para automatizar a personalização do seu ambiente Studio.

Pré-requisitos
Antes de começar este tutorial, conclua o pré-requisito a seguir:
• Integração do Amazon SageMaker Studio Para obter mais informações, consulteIntegração do Amazon
SageMaker Estúdio.

Etapa 1: Criar uma nova configuração de ciclo de vida
Você pode criar uma configuração de ciclo de vida inserindo um script da Amazon SageMakerConsole do.
O procedimento a seguir mostra como criar um script de configuração do ciclo de vida que imprimeHello
World.
1.

Abra a Amazon SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2.

No painel de navegação, emSageMaker painel de controle, escolhaConfigurações do ciclo de vida.

3.

Escolha oEstúdioGuia.
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4.

Selecione Create configuration (Criar configuração).

5.

SobSelecionar tipo de configuração, selecione o tipo de aplicativo ao qual a configuração do ciclo de
vida deve ser anexada.

6.

Escolha Next (Próximo).

7.

Na seção chamadaDefinições da configuração, insira um nome para a configuração do ciclo de vida.

8.

NoScriptsseção, insira o seguinte conteúdo.
#!/bin/bash
set -eux
echo 'Hello World!'

9.

(Opcional) Crie uma tag para a configuração do seu ciclo de vida.

10. Selecione Create Configuration (Criar configuração).

Etapa 2: Anexe a configuração do ciclo de vida ao domínio ou perfil de usuário do Studio
Os scripts de configuração do ciclo de vida associados no nível do domínio são herdados por todos os
usuários. No entanto, os scripts associados no nível do perfil do usuário têm como escopo um usuário
específico.
As seções a seguir mostram como anexar uma configuração do ciclo de vida ao seu domínio e perfil de
usuário.

Anexar ao domínio do Studio
Veja a seguir como anexar uma configuração de ciclo de vida ao seu domínio existente no Studio.
1.

Abra a Amazon SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2.

No painel de navegação esquerdo, escolhaPainel de controle.

3.

DoPainel de controle, escolha oConfigurações do ciclo de vidaGuia.

4.

Escolha Anexar.

5.

SobOrigem, escolhaConfiguração existente.

6.

SobConfigurações de ciclo de vida do estúdio, selecione a configuração do ciclo de vida criada na
etapa anterior.

7.

SelectAnexar ao domínio.

Anexar ao seu perfil de usuário
Veja a seguir como anexar uma configuração de ciclo de vida ao seu perfil de usuário existente.
1.

Abra a Amazon SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2.

No painel de navegação esquerdo, escolhaPainel de controle.

3.

SobUsuários, selecione o perfil do usuário.

4.

DoDetalhes do usuáriopágina, escolhaEditar.

5.

Na barra de navegação à esquerda, selecioneConfigurações do Studio.

6.

SobConfigurações do ciclo de vida anexadas ao usuário, escolhaAnexar.

7.

SobOrigem, escolhaConfiguração existente.

8.

SobConfigurações de ciclo de vida do estúdio, selecione a configuração do ciclo de vida criada na
etapa anterior.

9.

EscolhaAnexar ao perfil do usuário.
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Etapa 3: Inicie um aplicativo com a configuração do ciclo de vida
Depois de anexar uma configuração de ciclo de vida a um perfil de usuário, o usuário pode selecioná-la ao
iniciar um aplicativo usando o Studio Launcher. As seções a seguir descrevem como iniciar um aplicativo
com uma configuração de ciclo de vida anexada.
1.

Abra a Amazon SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2.

Inicie o Studio Domain. Para obter mais informações, consulteUse a Amazon SageMaker Lançador de
estúdio (p. 132)

3.

No lançador, navegue até aNotebooks e recursos de computaçãoSeção de.

4.

Saída de seleção SageMaker imagem.

5.

Selecione um script de inicialização. Se não houver uma configuração de ciclo de vida padrão, esse
valor padrão seráNo script. Caso contrário, esse valor será igual à sua configuração de ciclo de
vida padrão. Depois de selecionar uma configuração de ciclo de vida, será possível visualizar o script
inteiro.

6.

EscolhaCadernopara iniciar um novo kernel de notebook com a imagem selecionada e a configuração
do ciclo de vida.

Etapa 4: Exibir registros de uma configuração do ciclo de vida
Você pode visualizar os registros da configuração do seu ciclo de vida depois que ela for anexada a um
domínio ou perfil de usuário do Studio.
1.

Primeiro, forneça acesso a CloudWatch para o seuAWS Identity and Access ManagementFunção
(IAM). Adicione permissões de leitura para o seguinte grupo de registros/aws/sagemaker/
studioe para o seguinte fluxo de registros<Domain>/<UserProfile>/<AppType>/<AppName>/
LifecycleConfigOnStart. Para obter informações sobre como adicionar permissões,
consulteHabilitar o log de determinadosAWSserviços.

2.

De dentro do Studio, navegue até aRunning instances
seu ciclo de vida.

3.

Selecione um aplicativo na lista de aplicativos em execução. Os aplicativos com configurações de ciclo
de vida anexadas têm um ícone indicador anexado .

4.

Selecione o ícone indicador para seu aplicativo. Isso abre um novo painel que lista a configuração do
ciclo de vida.

5.

No novo painel, selecioneView logs. Isso abre uma nova guia que exibe os registros.

guia para monitorar a configuração do

Definindo configurações padrão do ciclo de vida
Para definir uma configuração de ciclo de vida como padrão para seu domínio ou
UserProfileprogramaticamente, você pode criar um novo recurso ou atualizar um recurso existente. Para
associar uma configuração de ciclo de vida como padrão, primeiro você precisará criar uma configuração
de ciclo de vida seguindo as etapas emCriando e associando uma configuração de ciclo de vida (p. 175).
As configurações padrão do ciclo de vida definidas no nível do domínio são herdadas por todos os
usuários, enquanto as configuradas no nível do usuário têm como escopo um usuário específico.

Note
Os padrões no nível do usuário substituem os padrões configurados no nível do domínio.
Para definir uma configuração de ciclo de vida padrão, ela deve ser adicionada
àDefaultResourceSpecdo tipo de aplicativo apropriado. O comportamento de sua configuração do ciclo
de vida depende se ela foi adicionada àDefaultResourceSpecde um JupyterServer ou KernelGateway
Aplicação.
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• JupyterServer aplicações: Quando adicionado aoDefaultResourceSpecde um JupyterServer app,
o script padrão de configuração do ciclo de vida é executado automaticamente quando o usuário faz
login no Studio pela primeira vez ou reinicia o Studio. Isso pode ser usado para automatizar ações de
configuração únicas para o ambiente de desenvolvedor do Studio, como instalar extensões de notebook
ou configurar um GitHub repo. Para ver um exemplo disso, consultePersonalize a Amazon SageMaker
Studio usando configurações de ciclo de vida.
• KernelGateway aplicações: Quando adicionado aoDefaultResourceSpecde um KernelGateway app,
o Studio usa como padrão a seleção do script de configuração do ciclo de vida no inicializador do Studio.
Os usuários podem iniciar um notebook ou terminal com o script padrão selecionado ou selecionar um
diferente na lista de configurações do ciclo de vida.

Note
Um padrão KernelGateway Configuração do ciclo de vida especificada
emDefaultResourceSpecse aplica a todos KernelGateway imagens no Studio Domain, a
menos que o usuário selecione um script diferente da lista apresentada no inicializador do Studio.
O script padrão também é executado seNo Scripté selecionado pelo usuário. Para obter
mais informações sobre a seleção de um script, consulteEtapa 3: Inicie um aplicativo com a
configuração do ciclo de vida (p. 179).
Associe uma configuração de ciclo de vida padrão ao criar um novo domínio ou UserProfile
Para associar uma configuração de ciclo de vida ao criar um novo domínio do Studio ou UserProfile, você
precisa do ARN da configuração do ciclo de vida que você criou. Esse ARN é passado para uma das
seguintes chamadas de API:
• create-user-profile
• create-domain
Por exemplo, a seguinte chamada de API cria um novo UserProfile com uma configuração de ciclo de vida
associada.
aws sagemaker create-user-profile --domain-id <DOMAIN-ID> \
--user-profile-name <USER-PROFILE-NAME> \
--region <REGION> \
--user-settings '{
"KernelGatewayAppSettings": {
"DefaultResourceSpec": {
"InstanceType": "ml.t3.medium",
"LifecycleConfigArn": "<LIFECYCLE-CONFIGURATION-ARN>"
}
}
}'

Associe uma configuração de ciclo de vida padrão ao atualizar um domínio ou UserProfile
Para associar uma configuração de ciclo de vida ao atualizar um domínio do Studio existente ou
UserProfile, você precisa do ARN da configuração do ciclo de vida que você criou. Esse ARN é passado
para uma das seguintes chamadas de API:
• update-user-profile
• Atualizar o domínio
O ARN de configuração do ciclo de vida deve ser colocado em dois lugares, oDefaultResourceSpece
oLifecycleConfigArnslistar emKernelGatewayAppSettings. Por exemplo, a chamada de API a
seguir atualiza um UserProfile com uma configuração de ciclo de vida associada.
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aws sagemaker update-user-profile --domain-id <DOMAIN-ID> \
--user-profile-name <USER-PROFILE-NAME> \
--region <REGION> \
--user-settings '{
"KernelGatewayAppSettings": {
"DefaultResourceSpec": {
"InstanceType": "ml.t3.medium",
"LifecycleConfigArn": "<LIFECYCLE-CONFIGURATION-ARN>"
}
}
}'

Depurar configurações de ciclo de vida
Os tópicos a seguir mostram como obter informações e depurar suas configurações do ciclo de vida.
Tópicos
• Verifique o processo de configuração do ciclo de vida da Amazon CloudWatch Logs (p. 181)
• JupyterServer Falha do aplicativo (p. 181)
• KernelGateway Falha do aplicativo (p. 182)
• Tempo limite da Config do ciclo de vida (p. 182)

Verifique o processo de configuração do ciclo de vida da Amazon CloudWatch Logs
Somente as configurações do ciclo de vida registramSTDOUTeSTDERR.STDOUTé a saída padrão para
scripts bash, enquantoSTDERRpode ser gravado em anexando>&2até o final de um comando bash.
Por exemplo, echo 'hello'>&2. Os registros de suas configurações de ciclo de vida são publicados
em seuAWSConta via CloudWatch. Esses registros podem ser encontrados na/aws/sagemaker/
studioLog Stream doAWS CloudWatchConsole do.
1.
2.

Aberto o CloudWatch Console dohttps://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.

3.

NoLog Groupstela, procureaws/sagemaker/studio. Selecione o grupo de logs .

4.

Noaws/sagemaker/studio Log Grouptela, navegue até aLog StreamsGuia.

5.

Para encontrar os registros de um aplicativo específico, pesquiseLog Streamsusando o formato a
seguir:

SelectLogsdo lado esquerdo. No menu suspenso, selecioneLog Groups.

<DomainId>/<UserProfileName>/<AppType>/<AppName>

Por exemplo, para encontrar os registros de configuração do ciclo de vida para o domíniodm85lcu8vbqmz, UserProfile i-sonic-js, AppTypeJupyterServere AppName test-lcc-echo,
use a seguinte sequência de pesquisa:
d-m85lcu8vbqmz/i-sonic-js/JupyterServer/test-lcc-echo

6.

Selecione o fluxo de log anexado comLifecycleConfigOnStartpara ver os registros de execução
do script.

JupyterServer Falha do aplicativo
Se o seu JupyterServer O aplicativo falha devido a um problema com a configuração do ciclo de vida
anexada, o Studio exibe a seguinte mensagem de erro na tela de inicialização do Studio.
Failed to create SageMaker Studio due to start-up script failure
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Clique emView script logslink para ver o CloudWatch registros para o seu JupyterServer Aplicação.
No caso em que a configuração defeituosa do ciclo de vida é especificada naDefaultResourceSpecdo
seu domínio de estúdio ou UserProfile, o Studio continua usando a configuração do ciclo de vida mesmo
depois de reiniciar o Studio.
Para resolver esse erro, siga as etapas emDefinindo configurações padrão do ciclo de vida (p. 179)para
remover o script de configuração do ciclo de vida daDefaultResourceSpecou selecione outro script
usando oAWS CLI. Em seguida, lance um novo JupyterServer Aplicação.

KernelGateway Falha do aplicativo
Se o seu KernelGateway O aplicativo falha devido a um problema com a configuração do ciclo de vida
anexada, o Studio exibe a mensagem de erro no seu notebook Studio.
Clique emView script logslink para ver o CloudWatch registros para o seu KernelGateway Aplicação.
Nesse caso, sua configuração do ciclo de vida é especificada no Studio Launcher ao iniciar um novo
Studio Notebook.
Para resolver esse erro, use o inicializador do Studio para selecionar uma configuração de ciclo de vida
diferente ou selecioneNo script.

Note
Um padrão KernelGateway Configuração do ciclo de vida especificada
emDefaultResourceSpecse aplica a todos KernelGateway imagens no Studio Domain, a
menos que o usuário selecione um script diferente da lista apresentada no inicializador do Studio.
O script padrão também é executado seNo Scripté selecionado pelo usuário. Para obter
mais informações sobre a seleção de um script, consulteEtapa 3: Inicie um aplicativo com a
configuração do ciclo de vida (p. 179).

Tempo limite da Config do ciclo de vida
Há um limite de tempo limite de configuração do ciclo de vida de 5 minutos. Se um script de configuração
do ciclo de vida levar mais de 5 minutos para ser executado, o Studio gerará um erro.
Para resolver esse erro, certifique-se de que seu script de configuração do ciclo de vida seja concluído em
menos de 5 minutos.
Para ajudar a diminuir o tempo de execução de scripts, tente o seguinte:
• Reduza as etapas necessárias. Por exemplo, limite em quais ambientes de conda instalar pacotes
grandes.
• Execute tarefas em processos paralelos.
• Use o comando nohup no seu script.

Atualizando e excluindo configurações do ciclo de vida
Um script de configuração do ciclo de vida não pode ser alterado depois que ele é criado. Para
atualizar seu script, você deve criar um novo script de configuração do ciclo de vida e usar oAtualizar
o domínioeupdate-user-profileAPIs para anexar o script de configuração do ciclo de vida ao respectivo
domínio ou UserProfile. Para obter mais informações, consulteCriando e associando uma configuração de
ciclo de vida (p. 175)
Para excluir uma configuração de ciclo de vida existente, use oDeleteStudioLifecycleConfigAPI. Para
excluir com êxito uma configuração do ciclo de vida, nenhum aplicativo em execução pode usá-la.
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Execute tarefas comuns na Amazon SageMaker
Estúdio
As seções a seguir descrevem como executar tarefas comuns na Amazon SageMaker Studio Para obter
uma visão geral da interface do Studio, consulte Amazônia SageMaker Visão geral do Studio UI (p. 123).
Tópicos
• Fazer upload de arquivos em SageMaker Estúdio (p. 183)
• Clone um repositório Git em SageMaker Estúdio (p. 183)
• Interromper um Job treinamento em SageMaker Estúdio (p. 184)
• Usar o TensorBoard na Amazon SageMaker Estúdio (p. 184)
• Gerencie seu volume de armazenamento do EFS no SageMaker Estúdio (p. 186)
• Forneça feedback sobre SageMaker Estúdio (p. 186)
• Encerrar e atualizar SageMaker Aplicativos Studio e Studio (p. 186)

Fazer upload de arquivos em SageMaker Estúdio
Quando você se inscreve na Amazon SageMaker Studio, um diretório inicial é criado para você no volume
Amazon Elastic File System (Amazon EFS) que foi criado para sua equipe. O Studio só pode abrir arquivos
que foram enviados para o seu diretório. O navegador de arquivos do Studio mapeia para o diretório inicial.

Note
O Studio não suporta o upload de pastas. Somente arquivos individuais podem ser enviados.

Para fazer upload de arquivos para o diretório inicial
1.
2.

Na barra lateral à esquerda, escolha o ícone File Browser (Navegador de arquivos) (
No navegador de arquivos, escolha aFazer upload de arquivosícone (

).

).

3.

Selecione os arquivos que você deseja enviar e, em seguida, escolhaAberto.

4.

Clique duas vezes em um arquivo para abri-lo em uma nova guia no Studio.

Clone um repositório Git em SageMaker Estúdio
Amazônia SageMaker O Studio só pode se conectar a um repositório local. Neste exemplo, você clona
oaws/amazon-sagemaker-examplesrepositório (repositório).

Para clonar o repositório
1.
2.
3.

Na barra lateral à esquerda, escolha o ícone File Browser (Navegador de arquivos) (

).

Escolha a pasta raiz ou a pasta na qual você deseja clonar o repositório.
Na barra lateral à esquerda, escolha o ícone Git (

).

4.

EscolhaClonar um repositório.

5.

Insira o URI para o SageMaker repo de exemploshttps://github.com/aws/amazonsagemaker-examples.git.

183

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Executar tarefas comuns

6.

Escolha CLONE (CLONAR).

7.

Se o repositório exigir credenciais, você será solicitado a inserir seu nome de usuário e token de
acesso pessoal.

8.

Aguarde o término do download. Depois que o repositório foi clonado, onavegador de arquivosabre
para exibir o repositório clonado.

9.

Clique duas vezes no repositório para abri-lo.

10. Escolha oGitícone para ver a interface de usuário do Git, que agora rastreia o repositório de exemplos.
11. Para rastrear um repositório diferente, abra o repositório no navegador de arquivos e escolha
aGitícone.

Interromper um Job treinamento em SageMaker Estúdio
Você pode interromper um trabalho de treinamento na Amazon SageMaker IU do Studio. Quando você
interrompe um trabalho de treinamento, o status muda paraStoppingmomento em que o faturamento
cessa. Um algoritmo pode atrasar o encerramento para salvar artefatos do modelo, após os quais o
status do trabalho muda paraStopped. Para obter mais informações, consulte o .stop_training_jobMétodo
doAWS SDK for Python (Boto3).

Como interromper um trabalho de treinamento
1.

Siga o procedimento Visualize e compare experimentos, ensaios e componentes de ensaios (p. 2265)
nesta página até que a guia Describe Trial Component (Descrever componentes de teste) seja aberta.

2.

No lado superior direito da guia, escolha Stop training job (Interromper trabalho de treinamento). O
Status no canto superior esquerdo da guia será alterado para Stopped (Interrompido).

3.

Para ver o tempo de treinamento e o tempo de cobrança, escolhaAWSConfigurações.

Usar o TensorBoard na Amazon SageMaker Estúdio
O documento a seguir descreve como instalar e executar TensorBoard na Amazon SageMaker Studio

Pré-requisitos
Este tutorial exige uma Amazon SageMaker Domínio de estúdio.

Configurar o TensorBoardCallback
1.

Launch Studio.

2.

Na Amazônia SageMaker Lançador de estúdio emNotebooks and compute resources,,,
selectTensorFlow 2.3 Python 3.7(optimized for CPU)Imagem de estúdio.

3.

Inicie um notebook para executar os comandos nas etapas a seguir. Você executa esses comandos
de dentro de uma célula do notebook.

4.

Importe os pacotes necessários.
import os
import datetime
import tensorflow as tf

5.

Crie seu modelo Keras.
mnist = tf.keras.datasets.mnist
(x_train, y_train),(x_test, y_test) = mnist.load_data()
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x_train, x_test = x_train / 255.0, x_test / 255.0
def create_model():
return tf.keras.models.Sequential([
tf.keras.layers.Flatten(input_shape=(28, 28)),
tf.keras.layers.Dense(512, activation='relu'),
tf.keras.layers.Dropout(0.2),
tf.keras.layers.Dense(10, activation='softmax')
])

6.

Crie um diretório para seu TensorBoard troncos
LOG_DIR = os.path.join(os.getcwd(), "logs/fit/" + datetime.datetime.now().strftime("%Y
%m%d-%H%M%S"))

7.

Execute o treinamento com TensorBoard.
model = create_model()
model.compile(optimizer='adam',
loss='sparse_categorical_crossentropy',
metrics=['accuracy'])
tensorboard_callback = tf.keras.callbacks.TensorBoard(log_dir=LOG_DIR,
histogram_freq=1)
model.fit(x=x_train,
y=y_train,
epochs=5,
validation_data=(x_test, y_test),
callbacks=[tensorboard_callback])

8.

Gere o caminho do EFS para o TensorBoard troncos. Você usa esse caminho para configurar seus
registros a partir do terminal.
EFS_PATH_LOG_DIR = "/".join(LOG_DIR.strip("/").split('/')[1:-1])
print (EFS_PATH_LOG_DIR)

Instalar o TensorBoard
1.

Clique emAmazon SageMaker Studiobotão no canto superior esquerdo do Studio para abrir a
Amazon SageMaker Lançador de estúdio. Esse lançador deve ser aberto a partir do seu diretório raiz.

2.

No lançador emUtilities and files, cliqueSystem terminal.

3.

No terminal, execute os comandos a seguir. CopiarEFS_PATH_LOG_DIRdo caderno Jupyter. Você
deve executar isso a partir do/home/sagemaker-userdiretório raiz.
pip install tensorboard
tensorboard --logdir <EFS_PATH_LOG_DIR>

Executar TensorBoard
1.

Para lançar o TensorBoard, copie o URL do seu Studio e substitualab?comproxy/6006/como
segue. Você deve incluir o trailing/personagem.
https://<YOUR_URL>.studio.region.sagemaker.aws/jupyter/default/proxy/6006/

2.

Navegue até o URL para examinar seus resultados.
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Gerencie seu volume de armazenamento do EFS no SageMaker
Estúdio
A primeira vez que um usuário da sua equipe se conecta à Amazon SageMaker Amazon Studio
SageMaker cria um volume do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) para a equipe. Um diretório
inicial é criado no volume para cada usuário que se integra ao Studio como parte de sua equipe. Os
arquivos de blocos de anotações e de dados são armazenados nesses diretórios. Os usuários não têm
acesso aos diretórios pessoais de outros membros da equipe.

Important
Não exclua o volume do Amazon EFS. Se você excluí-lo, o domínio não funcionará mais, e todos
os usuários perderão seus trabalhos.

Para encontrar seu volume do Amazon EFS
1.

Abra o console do SageMaker .

2.

EscolhaPainel de controleno canto superior esquerdo da página.

3.

DoPainel de controle, sobDomínio, encontre oID do domínio. O ID estará no seguinte formato: dxxxxxxxxxxxx.

4.

Passe oDomain ID, comoDomainId, para odescribe_domainMétodo do.

5.

Na resposta dodescribe_domain, anote o valor doHomeEfsFileSystemIdchave. Esta é a ID do
sistema de arquivos do Amazon EFS.

6.

Aberto oConsole do Amazon EFS. Certifique-se de que oAWSA região é a mesma região usada pelo
Studio.

7.

SobSistemas de arquivos, escolha o ID do sistema de arquivos da etapa anterior.

8.

Para verificar se você escolheu o sistema de arquivos correto, selecione oTagstítulo. O valor
correspondente aoManagedByAmazonSageMakerResourcea chave deve corresponder àStudio
ID.

Para obter informações sobre como acessar o volume do Amazon EFS, consulteUso de sistemas de
arquivos no Amazon EFS.
Para excluir o volume do Amazon EFS, consulteExcluir um sistema de arquivos do Amazon EFS.

Forneça feedback sobre SageMaker Estúdio
Amazônia SageMaker leva seu feedback a sério. Recomendamos que você forneça feedback.

Como fornecer feedback
1.

No canto superior direito de SageMaker Studio, escolhaFeedback.

2.

Escolha um emoji sorridente para nos dizer o quanto você está satisfeito com SageMaker Estúdio e
adicione qualquer feedback que você queira compartilhar conosco.

3.

Decida se deseja compartilhar sua identidade conosco e escolha Enviar.

Encerrar e atualizar SageMaker Aplicativos Studio e Studio
Os tópicos a seguir mostram como desligar e atualizar. SageMaker Aplicativos do Studio e do Studio.
Amazônia SageMaker não atualiza a Amazon SageMaker Aplicativos do Studio quando estão em serviço.
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O Studio fornece um ícone de notificação (
) no canto superior direito da interface de usuário do Studio.
Esse ícone de notificação exibe o número de avisos não lidos. Para ler os avisos, selecione o ícone.
O Studio fornece dois tipos de notificações:
• Atualização — Exibida quando o Studio ou um dos aplicativos do Studio lançam uma nova versão. Para
atualizar, consulteEncerrar e atualizar SageMaker Aplicativos Studio e Studio (p. 186).
• Informações — Exibidas para novos recursos e outras informações.
Para redefinir o ícone de notificação, você deve selecionar o link em cada aviso. As notificações de leitura
ainda podem ser exibidas no ícone. Isso não indica que as atualizações ainda sejam necessárias após a
atualização dos aplicativos Studio e Studio.
Para saber como atualizá-laAmazônia SageMaker Controlador de dados, consulteDesligue e atualize os
aplicativos do Studio (p. 188).
Para garantir que você tenha as atualizações de software mais recentes, atualize o Amazon SageMaker O
Studio e seus aplicativos do Studio usando os métodos descritos nos tópicos a seguir.
Tópicos
• Encerrar e atualizar SageMaker Estúdio (p. 187)
• Desligue e atualize os aplicativos do Studio (p. 188)

Encerrar e atualizar SageMaker Estúdio
Para atualizar a Amazon SageMaker Studio até a versão mais recente, você deve desligar o JupyterServer
aplicação. Você pode desligar o JupyterServer aplicação da SageMaker console ou de dentro do Studio.
Após o JupyterServer o aplicativo está desligado, você deve reabrir o Studio por meio do SageMaker
console que cria uma nova versão do JupyterServer aplicação.
Todas as informações do bloco de anotações não salvas são perdidas no processo. Os dados do usuário
no volume do Amazon EFS não são afetados.
Alguns dos serviços do Studio, como o Data Wrangler, são executados em seu próprio aplicativo. Para
atualizar esses serviços, você deve excluir o aplicativo desse serviço. Para saber mais, consulte Desligue
e atualize os aplicativos do Studio (p. 188).

Note
UMA JupyterServer O aplicativo é associado a um único usuário do Studio. Quando você atualiza
o aplicativo para um usuário, isso não afeta outros usuários.
O tópico a seguir mostra como atualizar o JupyterServer Aplicação do SageMaker console ou de dentro do
Studio.

Para atualizar a JupyterServer aplicação da SageMaker console
1.

Navegue atéhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2.
3.
4.
5.
6.

EscolhaPainel de controle.
SobUsuários, selecione seu nome de usuário.
SobAplicativos, na linha que exibeJupyterServer, escolhaExcluir aplicações.
EscolhaSim, excluir aplicação.

7.
8.

Tipodeletena caixa de confirmação.
Escolha Delete (Excluir).
Depois que o aplicativo for excluído, inicie um novo aplicativo Studio para obter a versão mais recente.
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Para atualizar a JupyterServer aplicativo de dentro do Studio
1.

Launch Studio.

2.
3.

No menu superior, escolha Arquivo e Desligar.
Escolha uma das seguintes opções:
• Desligar o servidor— Desliga a JupyterServer aplicação. Sessões de terminal, sessões de kernel,
SageMaker imagens e instâncias não são desativadas. Esses recursos continuam acumulando
cobranças.
• Desligar tudo— Encerra todos os aplicativos, sessões de terminal, sessões de kernel, SageMaker
imagens e instâncias. Esses recursos não acumulam mais cobranças.

4.
5.

Feche a janela do .
Depois que o aplicativo for excluído, inicie um novo aplicativo Studio para usar a versão mais recente.

Desligue e atualize os aplicativos do Studio
Para atualizar uma Amazon SageMaker O aplicativo Studio para a versão mais recente, você deve
primeiro desligar o correspondente KernelGateway aplicação da SageMaker Console do. Após o
KernelGatewayo aplicativo está desligado, você deve reabri-lo por meio de SageMaker Estúdio executando
um novo kernel. O kernel é atualizado automaticamente. Todas as informações do bloco de anotações não
salvas são perdidas no processo. Os dados do usuário no volume do Amazon EFS não são afetados.

Note
UMA KernelGateway O aplicativo é associado a um único usuário do Studio. Quando você
atualiza o aplicativo para um usuário, isso não afeta outros usuários.

Para atualizar a KernelGateway aplicativo
1.
2.
3.

Navegue atéhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
EscolhaPainel de controle.
SobUsuários, selecione seu nome de usuário.

4.

SobAplicativos, na linha que exibe oNome do aplicativo, escolhaExcluir aplicações.
Para atualizar o Data Wrangler, exclua o aplicativo que começa comsagemaker-data-wrang.

5.
6.

EscolhaSim, excluir aplicação.

7.
8.

Escolha Delete (Excluir).
Depois que o aplicativo for excluído, inicie um novo kernel no Studio para usar a versão mais recente.

Tipodeletena caixa de confirmação.

Amazônia SageMaker Definição de preços de
Quando o primeiro membro da sua equipe se conecta à Amazon SageMaker Amazon Studio SageMaker
cria um volume do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) para a equipe. No SageMaker Painel de
controle, quando o estúdioStatusexibe comoReady, o volume do Amazon EFS foi criado.
Quando esse membro, ou qualquer membro da equipe, abre o Studio, um diretório inicial é criado no
volume para o membro. Uma taxa de armazenamento é cobrada por esse diretório. Posteriormente,
cobranças adicionais de armazenamento são cobradas pelos cadernos e arquivos de dados armazenados
no diretório inicial do membro. Para obter informações sobre preços do Amazon EFS, consultePreços do
Amazon EFS.
Custos adicionais são incorridos quando outras operações são executadas dentro do Studio, por exemplo,
executando um notebook, executando trabalhos de treinamento e hospedando um modelo.
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Para obter informações sobre os custos associados ao uso de blocos de anotações do Studio, consulte
Medição do uso (p. 153).
Para obter informações sobre faturamento e exemplos de preços, consulteAmazônia SageMaker Definição
de preços.

Solução de problemas do SageMaker Estúdio
Veja a seguir erros comuns que você pode encontrar ao usar o Amazon SageMaker Studio Cada erro é
seguido por uma solução para o erro.
• SageMaker As funcionalidades principais do Studio não estão disponíveis.
Se você receber essa mensagem de erro ao abrir o Studio, pode ser devido a conflitos de versão do
pacote Python. Isso ocorre se você usou os seguintes comandos em um notebook ou terminal para
instalar pacotes Python que tenham conflitos de versão com SageMaker dependências de pacotes.
!pip install

pip install --user

Para resolver esse problema, conclua as seguintes etapas:
1. Desinstale os pacotes Python instalados recentemente. Se você não tiver certeza de qual pacote
desinstalar, entre em contato usando o botão de feedback no canto inferior esquerdo doAWS
Management Console.
2. Reinicie o Studio:
a. Encerre o Studio doArquivomenu.
b. Aguarde 1 minuto.
c. Reabra o Studio atualizando a página ou abrindo-a a partir doAWS Management Console.
O problema deve ser resolvido se você tiver desinstalado o pacote que causou o conflito. Para instalar
pacotes sem causar esse problema novamente, use%pip installsem o--usersinalizador.
Se o problema persistir, crie um novo perfil de usuário e configure seu ambiente com esse perfil de
usuário.
Se essas soluções não resolverem o problema, entre em contato usando o botão de feedback no canto
inferior esquerdo doAWS Management Console.
• Não é possível abrir o Studio a partir doAWS Management Console.
Se você não conseguir abrir o Studio continuamente e não conseguir criar uma nova instância em
execução com todas as configurações padrão, entre em contato usando o botão de feedback no canto
inferior esquerdo doAWS Management Console.

RStudio na Amazon SageMaker
O RStudio é um ambiente de desenvolvimento integrado para R, com um console, editor de destaque
de sintaxe que suporta execução direta de código e ferramentas para plotagem, histórico, depuração e
gerenciamento de espaço de trabalho. Amazônia SageMaker O suporta o RStudio como um ambiente de
desenvolvimento integrado (IDE) totalmente gerenciado e integrado ao Amazon SageMaker Domínio.
O RStudio permite que os clientes criem insights de ciência de dados usando um ambiente R Com a
integração com o RStudio, você pode iniciar um ambiente RStudio no domínio para executar seus fluxos
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de trabalho do RStudio no SageMaker Recursos. Para obter mais informações sobre o RStudio, consulte
oSite do RStudio.
Tópicos
• Componentes do RStudio (p. 190)
• Diferenças do RStudio Workbench (p. 191)
• Gerencie o RStudio na Amazon SageMaker (p. 191)
• Use o RStudio na Amazon SageMaker (p. 218)
SageMaker integra o RStudio através da criação de um RStudioServerPro aplicação.
As seguintes são compatíveis do RStudio em SageMaker.
• Os desenvolvedores de R usam a interface IDE do RStudio com ferramentas de desenvolvedor
populares do ecossistema R Os usuários podem iniciar novas sessões do RStudio, escrever código
R, instalar dependências do RStudio Package Manager e publicar aplicativos Shiny usando o RStudio
Connect.
• Os desenvolvedores de R podem escalar rapidamente os recursos computacionais subjacentes para
executar processamento de dados e análise estatística em grande escala.
• Os administradores da plataforma podem configurar identidades de usuário, autorização, rede,
armazenamento e segurança para suas equipes de ciência de dados por meio deAWS IAM Identity
Center (successor to AWS Single Sign-On)eAWS Identity and Access ManagementIntegração. Isso
inclui conexão com recursos privados do Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) do e o modo sem
Internet do com oAWS PrivateLink.
• Integração comAWS License Manager.
Para obter informações sobre as etapas de integração para criar um domínio com o RStudio ativado,
consulteIntegração na Amazon SageMaker Domínio (p. 37).
Para obter informações sobre aRegiões da AWSque o RStudio em SageMaker é suportado em,
consulteRegiões e cotas compatíveis (p. 33).

Componentes do RStudio
• RStudioServerPro: O RStudioServerPro app é um aplicativo multiusuário que é um recurso
compartilhado entre todos os perfis de usuário no domínio. Depois que um aplicativo RStudio é criado
em um domínio, o administrador pode conceder permissões aos usuários no domínio.
• Usuário do RStudio: Os usuários do RStudio são usuários dentro do domínio que estão autorizados a
usar a licença RStudio.
• Admin do RStudio: Um RStudio na Amazon SageMaker O administrador pode acessar o painel
administrativo do RStudio. RStudio na Amazon SageMaker os administradores são diferentes dos
administradores “padrão” do RStudio Workbench porque não têm acesso root à instância que executa o
RStudioServerPro app e não é possível modificar o arquivo de configuração do RStudio.
• Depositor RStudio: A instância do RStudio Server é responsável por fornecer a interface do
usuário do RStudio a todos os usuários autorizados. Essa instância é iniciada em uma Amazon
SageMakerexemplo.
• RSessão: Uma RSession é uma interface baseada em navegador para o IDE do RStudio em execução
em uma Amazon SageMaker exemplo. Os usuários podem criar e interagir com seus projetos do
RStudio por meio do RSession.
• RSessionGateway: O RSessionGateway O aplicativo é usado para oferecer suporte a uma RSession.
• Painel administrativo do RStudio: Este painel fornece informações sobre os usuários do RStudio na
Amazon SageMaker Domínio e suas sessões. Esse painel só pode ser acessado por usuários que
tenham autorização de administrador do RStudio.
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Diferenças do RStudio Workbench
RStudio na Amazon SageMaker tem algumas diferenças significativas deRStudio Workbench.
• Ao usar o RStudio em SageMaker, os usuários não têm acesso aos arquivos de configuração do
RStudio. Amazônia SageMaker gerencia o arquivo de configuração e define padrões. Você pode
modificar os URLs do RStudio Connect e do RStudio Package Manager ao criar sua Amazon compatível
com RStudio SageMaker Domínio.
• Atualmente, o compartilhamento de projetos, a colaboração em tempo real e o Job Launcher não são
suportados ao usar o RStudio na Amazon SageMaker.
• Ao usar o RStudio em SageMaker, o IDE RStudio é executado na Amazon SageMaker instâncias para
recursos computacionais em contêineres sob demanda.
• RStudio ligado SageMaker suporta somente o IDE RStudio e não oferece suporte a outros IDEs
suportados por uma instalação do RStudio Workbench.

Gerencie o RStudio na Amazon SageMaker
Os tópicos a seguir fornecem informações sobre como gerenciar o RStudio na Amazon SageMaker.
Isso inclui informações sobre a configuração do seu ambiente RStudio, sessões de usuário e recursos
necessários. Para obter informações sobre como usar o RStudio no SageMaker, consulteUse o RStudio na
Amazon SageMaker (p. 218).
Para obter informações sobre como criar uma Amazon SageMaker Domínio com o RStudio ativado,
consulteIntegração na Amazon SageMaker Domínio (p. 37).
Para obter informações sobreAWSRegiões em que o RStudio usa SageMaker é suportado em,
consulteRegiões e cotas compatíveis (p. 33).
Tópicos
• Licença do RStudio (p. 191)
• Rede e armazenamento (p. 192)
• RStudioServerPro Tipo de instância (p. 193)
• URL do RStudio Connect (p. 193)
• Gerenciador de Package do RStudio (p. 194)
• Criar uma Amazon SageMaker Domínio com o RStudio usando oAWS CLI (p. 194)
• Traga sua própria imagem para o RStudio em SageMaker (p. 199)
• Gerenciar usuários (p. 212)
• Painel administrativo do RStudio (p. 215)
• Encerre e reinicie o RStudio (p. 216)
• Gerencie Faturamento e custos (p. 217)
• Diagnostique problemas e obtenha suporte (p. 217)

Licença do RStudio
RStudio na Amazon SageMaker é um produto pago e exige que cada usuário esteja devidamente
licenciado. Licenças para o RStudio na Amazon SageMaker pode ser obtido diretamente do RStudio PBC
ou comprando uma assinatura do RStudio Workbench emAWSMarketplace. Para clientes existentes do
RStudio Workbench Enterprise, as licenças são emitidas sem custo adicional.
Para usar uma licença RStudio com a Amazon SageMaker, você deve primeiro ter uma licença válida
do RStudio registrada comAWS License Manager. Assinaturas do RStudio Workbench emAWSO
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Marketplace ativa automaticamente a criação de licençasAWS License Manager. Para licenças adquiridas
diretamente por meio do Rstudio PBC, uma concessão de licenças para seuAWSA conta deve ser criada.
Entre em contato com o RStudio para comprar licenças diretas ou habilitar licenças existentes noAWS
License Manager. Para obter informações sobre o registro de uma licença doAWS License Manager,
consulteLicenças emitidas pelo vendedor emAWS License Manager.
Os tópicos a seguir mostram como adquirir e validar uma licença concedida pelo RStudio PBC.
Obtenha uma licença RStudio
1.

Se você não tiver uma licença do RStudio, você poderá comprar uma emDefinição de preço do
RStudioou entrando em contato comsales@rstudio.com. Ao comprar ou atualizar uma licença do
RStudio, você deve fornecer oAWSConta que hospedará sua Amazon SageMaker Domínio.
Se você tiver uma licença existente do RStudio, entre em contato com seu representante de vendas
do RStudio ousales@rstudio.compara adicionar o RStudio na Amazon SageMaker para sua licença
existente do RStudio Workbench Enterprise ou para converter sua licença RStudio Workbench
Standard. O representante de vendas do RStudio enviará a você o formulário de pedido eletrônico
apropriado.

2.

3.

O RStudio concede uma licença do RStudio Workbench para seuAWSConta por meio doAWS License
Managerna região Leste dos EUA (Norte da Virgínia). Embora a licença do RStudio seja concedida na
região Leste dos EUA (Norte da Virgínia), sua licença pode ser consumida em qualquerAWSRegião
que o RStudio na Amazon SageMaker é compatível com. Você pode esperar que o processo de
concessão da licença seja concluído dentro de três dias úteis após o compartilhamento do seuAWSID
da conta com RStudio.
Quando essa licença for concedida, você receberá um e-mail do seu representante de vendas do
RStudio com instruções para aceitar sua concessão de licença.

Valide sua licença RStudio para ser usada com a Amazon SageMaker
1.

Faça login noAWS License Managerconsole na mesma região que a Amazon SageMaker Domínio. Se
você estiver usandoAWS License Managerpela primeira vez, você precisará conceder permissão de
usoAWS License Manager.

2.
3.

SelectCriar licença gerenciada pelo cliente.

4.
5.

Navegue atéLicenças concedidasno painel esquerdo.

6.

Na página de detalhes da licença, selecioneAceitar e ativar a licença.

SelectI grant AWS License Manager the required permissionse selectConceda
permissões.
Selecione a concessão da licença comRSW-SageMakercomo oProduct namee selectVisualizar.

Painel administrativo do RStudio
Você pode usar o painel administrativo do RStudio para ver o número de usuários na licença seguindo as
etapas emPainel administrativo do RStudio (p. 215).

Rede e armazenamento
O tópico a seguir descreve as considerações de acesso à rede e armazenamento de dados para sua
instância do RStudio. Para obter informações gerais sobre acesso à rede e armazenamento de dados ao
usar a Amazon SageMaker, consulteProteção de dados na Amazon SageMaker (p. 3540).
Criptografia
RStudio na Amazon SageMaker suporta criptografia em repouso.
Use o RStudio no modo somente VPC
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RStudio na Amazon SageMaker aguentaAWS PrivateLinkIntegração. Com essa integração, você pode
usar o RStudio em SageMaker no modo somente VPC sem acesso direto à Internet. Quando você usa
o RStudio no modo somente VPC, seus grupos de segurança são gerenciados automaticamente pelo
serviço. Isso inclui conectividade entre seu RServer e suas RSessions.
O seguinte é necessário para usar o RStudio no modo somente VPC. Para obter mais informações sobre a
seleção de uma VPC, consulteChoose a VPC (p. 45).
• Uma sub-rede privada com acesso à Internet para fazer uma chamada para a Amazon SageMaker &
License Manager ou Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) endpoints para Amazon SageMaker e
License Manager.
• Um ID de grupo de segurança para uso com o domínio nas configurações de domínio. Isso deve permitir
todo o acesso externo.
• Um ID do Grupo de Segurança para uso com o Amazon VPC endpoint. Esse grupo de segurança deve
permitir tráfego de entrada do ID do Grupo de Segurança do Domínio.
• Amazon VPC endpoint parasagemaker.apieAWS License Manager. Ele deve estar na mesma
Amazon VPC que a sub-rede privada.

RStudioServerPro Tipo de instância
Ao decidir qual tipo de instância do Amazon EC2 usar para o RStudioServerPro aplicativo, o principal fator
a considerar é a largura de banda. A largura de banda é importante porque o RStudioServerPro A instância
é responsável por servir a interface do usuário do RStudio para todos os usuários. Isso inclui fluxos de
trabalho pesados de interface do usuário, como geração de figuras, animações e exibição de muitas linhas
de dados. Portanto, pode haver alguma degradação do desempenho da interface do usuário, dependendo
da carga de trabalho de todos os usuários. Os seguintes tipos de instância estão disponíveis para usar em
RStudioServerPro. Para obter informações da definição de preço dessas instâncias, consulteAmazônia
SageMakerDefinição de preços.
• ml.t3.medium: esse tipo de instância é recomendado para domínios com baixo uso da interface do
usuário e é de uso gratuito.
• ml.c5.4xlarge: esse tipo de instância é recomendado para domínios com uso moderado da interface
do usuário.
• ml.c5.9xlarge: esse tipo de instância é recomendado para domínios com uso intenso de UI.
Alterar o tipo de instância do RStudio
Para alterar o tipo de instância do RStudioServerPro, transmita o novo tipo de instância como parte
de uma chamada para oupdate-domainComando da CLI. Em seguida, será necessário excluir o R
existenteStudioServerProaplicação usando adelete-appComando CLI e crie um novo RStudioServerPro
aplicação usando acreate-appComando da CLI.

URL do RStudio Connect
O RStudio Connect é uma plataforma de publicação para aplicativos Shiny, relatórios do R Markdown,
painéis, gráficos e muito mais. O RStudio Connect facilita a descoberta de insights de aprendizado de
máquina e ciência de dados, tornando a hospedagem de conteúdo simples e escalável. Se você tiver
um servidor RStudio Connect, poderá definir o servidor como o local padrão onde os aplicativos são
publicados. Para obter mais informações sobre o RStudio Connect, consulte.Conexão do RStudio.
Quando você se inscreve no RStudio na Amazon SageMaker Domínio, um servidor RStudio Connect não
foi criado. Você pode criar um servidor RStudio Connect em uma instância do Amazon EC2 para usar o
Connect with Amazon SageMaker Domínio. Para obter mais informações sobre como configurar o servidor
do RStudio Connect, consulte.Hospede o RStudio Connect e o Package Manager para desenvolvimento
de ML no RStudio na Amazon SageMaker.
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Adicionar uma URL do RStudio Connect
Se você tiver uma URL do RStudio Connect, poderá atualizar a URL padrão para que seus usuários do
RStudio possam publicá-la.
1.

Navegar atéPainel de controle.

2.
3.

Em Domínio, escolhaEditar configurações. Isso abre uma nova página.
Na nova página, selecioneConfigurações do RStudiono lado esquerdo.

4.

SobURL do RStudio Connect, insira a URL do RStudio Connect a ser adicionada.

5.

Selecione Submit (Enviar).

CLI
Você pode definir uma URL padrão do RStudio Connect ao criar sua Amazon SageMaker Domínio. A única
maneira de atualizar sua URL do RStudio Connect a partir doAWS CLIé excluir seu domínio e criar um
novo com o URL atualizado do RStudio Connect.

Gerenciador de Package do RStudio
O RStudio Package Manager é um servidor de gerenciamento de repositórios usado para organizar e
centralizar pacotes em toda a sua organização. Para mais informações sobre o Gerenciador de Package
do RStudio, consulteGerenciador de Package do RStudio. Se você não fornecer seu próprio URL
Package Gerenciador de Pacotes, Amazon SageMaker O domínio usa o repositório padrão do Package
de Pacotes quando você integra o RStudio seguindo as etapas emIntegração na Amazon SageMaker
Domínio (p. 37). Para obter mais informações, consulte:Hospede o RStudio Connect e o Package Manager
para desenvolvimento de ML no RStudio na Amazon SageMaker.
Atualizar URL do Gerenciador de Package
Você pode atualizar a URL do Package de Pacotes usada para seu domínio habilitado para RStudio da
seguinte forma.
1.
2.

Navegar atéPainel de controle.
Em Domínio, selecioneEditar configurações. Isso abre uma nova página.

3.
4.
5.

Na nova página, selecioneConfigurações do RStudiono lado esquerdo.
SobGerenciador de Package do RStudio, insira a URL do seu Gerenciador de Package RStudio.
Selecione Submit (Enviar).

CLI
A única maneira de atualizar o URL do seu Package de Pacotes a partir doAWS CLIé excluir seu domínio
e criar um novo com a URL atualizada do Gerenciador de Package.

Criar uma Amazon SageMaker Domínio com o RStudio usando
oAWS CLI
O tópico a seguir mostra como fazer a integração na Amazon SageMaker Domínio com o RStudio ativado
usando oAWS CLI. Para embarcar usando oAWS Management Console, consulteIntegração na Amazon
SageMaker Domínio (p. 37).

Pré-requisitos
• Instalar e configurarAWS CLIversion 2
• Configurar aAWS CLIcom credenciais do IAM
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Criar função do DomainExecution
Para iniciar o aplicativo RStudio, você deve fornecer umDomainExecutionfunção do. Essa função é
usada para determinar se o RStudio precisa ser lançado como parte da Amazon SageMaker Criação de
domínio. Essa função também é usada pela Amazon SageMaker para acessar a Licença RStudio e enviar
os registros do RStudio.

Note
ODomainExecutiona função deve ter pelo menosAWS License Managerpermissões para
acessar a Licença RStudio e CloudWatch permissões para enviar registros em sua conta.
O procedimento a seguir mostra como criar oDomainExecutionFunção doAWS CLI.
1.

Crie um arquivo chamado assume-role-policy.json com o conteúdo a seguir.
{

}

2.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": "sts:AssumeRole",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"sagemaker.amazonaws.com"
]
}
}
]

Criar aDomainExecutionfunção do.<REGION>deve ser oAWSRegião na qual lançar seu domínio.
aws iam create-role --region <REGION> --role-name DomainExecution --assume-role-policydocument file://assume-role-policy.json

3.

Crie um arquivo chamado domain-setting-policy.json com o conteúdo a seguir. Esta política
permite que o RStudioServerPro aplicativo para acessar os recursos necessários e permitir que
a Amazon SageMaker para iniciar automaticamente um RStudioServerPro aplicativo quando o R
existenteStudioServerPro o aplicativo está em umDeletedouFailedstatus do.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"license-manager:ExtendLicenseConsumption",
"license-manager:ListReceivedLicenses",
"license-manager:GetLicense",
"license-manager:CheckoutLicense",
"license-manager:CheckInLicense",
"logs:CreateLogDelivery",
"logs:CreateLogGroup",
"logs:CreateLogStream",
"logs:DeleteLogDelivery",
"logs:Describe*",
"logs:GetLogDelivery",
"logs:GetLogEvents",
"logs:ListLogDeliveries",
"logs:PutLogEvents",

195

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Gerencie o RStudio em SageMaker
"logs:PutResourcePolicy",
"logs:UpdateLogDelivery",
"sagemaker:CreateApp"

}

4.

]

}

],
"Resource": "*"

Crie a política de configuração de domínio associada àDomainExecutionfunção do. Esteja ciente
doPolicyArnna resposta, você precisará inserir esse ARN nas etapas a seguir.
aws iam create-policy --region <REGION> --policy-name domain-setting-policy --policydocument file://domain-setting-policy.json

5.

Anexardomain-setting-policypara oDomainExecutionfunção do. Usar oPolicyArnretornado
na etapa anterior.
aws iam attach-role-policy --role-name DomainExecution --policy-arn <POLICY_ARN>

Criar a Amazon SageMaker Domínio com o aplicativo RStudio
O RStudioServerPro o aplicativo é iniciado automaticamente quando você cria um
Amazon SageMaker Domínio usando ocreate-domainComando da CLI com
oRStudioServerProDomainSettingsparâmetro do. Ao lançar o RStudioServerPro Aplicação, Amazon
SageMaker verifica se há uma licença válida do RStudio na conta e falha na criação do domínio se a
licença não for encontrada.
A criação de uma Amazônia SageMaker O domínio difere com base no método de autenticação e no
tipo de rede. Essas opções devem ser usadas em conjunto, com um método de autenticação e um tipo
de conexão de rede selecionados. Para obter mais informações sobre os requisitos para criar um novo
domínio, consulteCreateDomain.
Há suporte para os seguintes métodos de autenticação.
• IAM Auth
• SSO Auth
Os seguintes tipos de conexão de rede são compatíveis com o no:
• PublicInternet
• VPCOnly

Métodos de autenticação
IAM Auth Mode
Veja a seguir como criar uma Amazon SageMaker Domínio com o RStudio ativado e umIAM AuthTipo de
rede. Para obter mais informações sobreAWS Identity and Access Management, consulteO que é o IAM?.
• DomainExecutionRoleArndeve ser o ARN da função criada na etapa anterior.
• ExecutionRoleé o ARN da função dada aos usuários na Amazônia SageMaker Domínio.
• vpc-iddeve ser o ID da Amazon Virtual Private Cloud.subnet-idsdeve ser uma lista separada por
espaços de IDs de sub-rede. Para obter informações sobrevpc-idesubnet-ids, consulteVPCs e subredes.
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• RStudioPackageManagerUrleRStudioConnectUrlsão opcionais e devem ser configurados para
os URLs do Gerenciador de Package RStudio e do servidor RStudio Connect, respectivamente.
• app-network-access-typedeve ser ouPublicInternetOnlyouVPCOnly.

aws sagemaker create-domain --region <REGION> --domain-name <DOMAIN_NAME> \
--auth-mode IAM \
--default-user-settings ExecutionRole=<DEFAULT_USER_EXECUTIONROLE> \
--domain-settings
RStudioServerProDomainSettings={RStudioPackageManagerUrl=<<PACKAGE_MANAGER_URL>,RStudioConnectUrl=<<CO
\
--vpc-id <VPC_ID> \
--subnet-ids <SUBNET_IDS> \
--app-network-access-type <NETWORK_ACCESS_TYPE>

Autenticação usando IAM Identity Center
Veja a seguir como criar uma Amazon SageMaker Domínio com o RStudio ativado e umSSO AuthTipo
de rede.AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)deve estar habilitado para a região
em que o domínio foi lançado. Para obter mais informações sobre o IAM Identity Center, consulteO que é
oAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)?.
• DomainExecutionRoleArndeve ser o ARN da função criada na etapa anterior.
• ExecutionRoleé o ARN da função dada aos usuários na Amazônia SageMaker Domínio.
• vpc-iddeve ser o ID da Amazon Virtual Private Cloud.subnet-idsdeve ser uma lista separada por
espaços de IDs de sub-rede. Para obter informações sobrevpc-idesubnet-ids, consulteVPCs e subredes.
• RStudioPackageManagerUrleRStudioConnectUrlsão opcionais e devem ser configurados para
os URLs do Gerenciador de Package RStudio e do servidor RStudio Connect, respectivamente.
• app-network-access-typedeve ser ouPublicInternetOnlyouVPCOnly.

aws sagemaker create-domain --region <REGION> --domain-name <DOMAIN_NAME> \
--auth-mode SSO \
--default-user-settings ExecutionRole=<DEFAULT_USER_EXECUTIONROLE> \
--domain-settings
RStudioServerProDomainSettings={RStudioPackageManagerUrl=<<PACKAGE_MANAGER_URL>,RStudioConnectUrl=<<CO
\
--vpc-id <VPC_ID> \
--subnet-ids <SUBNET_IDS> \
--app-network-access-type <NETWORK_ACCESS_TYPE>

Tipos de conexão
PublicInternet/Tipo de rede de Internet direta
Veja a seguir como criar uma Amazon SageMaker Domínio com o RStudio ativado e
umPublicInternetTipo de rede.
• DomainExecutionRoleArndeve ser o ARN da função criada na etapa anterior.
• ExecutionRoleé o ARN da função dada aos usuários na Amazônia SageMaker Domínio.
• vpc-iddeve ser o ID da Amazon Virtual Private Cloud.subnet-idsdeve ser uma lista separada por
espaços de IDs de sub-rede. Para obter informações sobrevpc-idesubnet-ids, consulteVPCs e subredes.
• RStudioPackageManagerUrleRStudioConnectUrlsão opcionais e devem ser configurados para
os URLs do Gerenciador de Package RStudio e do servidor RStudio Connect, respectivamente.
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• auth-modedeve ser ouSSOouIAM.

aws sagemaker create-domain --region <REGION> --domain-name <DOMAIN_NAME> \
--auth-mode <AUTH_MODE> \
--default-user-settings ExecutionRole=<DEFAULT_USER_EXECUTIONROLE> \
--domain-settings
RStudioServerProDomainSettings={RStudioPackageManagerUrl=<<PACKAGE_MANAGER_URL>,RStudioConnectUrl=<<CO
\
--vpc-id <VPC_ID> \
--subnet-ids <SUBNET_IDS> \
--app-network-access-type PublicInternetOnly

Modo somente para VPN
Veja a seguir como lançar uma Amazon SageMaker Domínio com o RStudio ativado e umVPCOnlyTipo de
rede. Para obter mais informações sobre como usar oVPCOnlytipo de acesso à rede, consulteConecte-se
SageMaker Notebooks de estúdio em uma VPC para recursos externos (p. 3680).
• DomainExecutionRoleArndeve ser o ARN da função criada na etapa anterior.
• ExecutionRoleé o ARN da função dada aos usuários na Amazônia SageMaker Domínio.
• vpc-iddeve ser o ID da Amazon Virtual Private Cloud.subnet-idsdeve ser uma lista separada por
espaços de IDs de sub-rede. Sua sub-rede privada deve ser capaz de acessar a Internet para fazer
uma chamada para a Amazon SageMaker, eAWS License Managerou ter endpoints da Amazon VPC
para ambas as Amazon SageMaker eAWS License Manager. Para obter informações sobre endpoints
da Amazon VPC, consulteVPC EnPC EndpointsPara obter informações sobrevpc-idesubnet-ids,
consulteVPCs e sub-redes.
• SecurityGroupsdeve permitir o acesso externo à Amazônia SageMaker eAWS License
ManagerEndpoints.
• auth-modedeve ser ouSSOouIAM.

Note
Ao usar endpoints do Amazon Virtual Private Cloud, o grupo de segurança vinculado aos
seus endpoints do Amazon Virtual Private Cloud deve permitir o tráfego de entrada do grupo
de segurança que você passa como parte dodomain-settingparâmetro docreatedomainChamada CLI.
Com o RStudio, a Amazon SageMaker gerencia grupos de segurança para você. Isso significa que a
Amazon SageMaker gerencia as regras do grupo de segurança para garantir que as RSessions possam
acessar RStudioServerPro Aplicações. Amazônia SageMaker cria uma regra de grupo de segurança por
perfil de usuário.

aws sagemaker create-domain --region <REGION> --domain-name <DOMAIN_NAME> \
--auth-mode <AUTH_MODE> \
--default-user-settings
SecurityGroups=<USER_SECURITY_GROUP>,ExecutionRole=<DEFAULT_USER_EXECUTIONROLE> \
--domain-settings
SecurityGroupIds=<DOMAIN_SECURITY_GROUP>,RStudioServerProDomainSettings={DomainExecutionRoleArn=<DOMAI
\
--vpc-id <VPC_ID> \
--subnet-ids "<SUBNET_IDS>" \
--app-network-access-type VPCOnly --app-security-group-management Service

Observação: O RStudioServerPro o aplicativo é lançado por um perfil de usuário especial
chamadodomain-shared. Como resultado, este aplicativo não é retornado como parte dolistappChamadas de API feitas por qualquer outro perfil de usuário.
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Talvez seja necessário aumentar a cota do Amazon VPC em sua conta para aumentar o número de
usuários. Para obter mais informações, consulte as Amazon VPC cotas.

Verificar a criação do domínio
Use o comando a seguir para verificar se seu domínio foi criado com
umStatusdoInService. Seudomain-idé anexado ao ARN dos domínios. Por exemplo,
arn:aws:sagemaker:<REGION>:<ACCOUNT_ID>:domain/<DOMAIN_ID>.
aws sagemaker describe-domain --domain-id <DOMAIN_ID> --region <REGION>

Traga sua própria imagem para o RStudio em SageMaker
UMA SageMaker image é um arquivo que identifica pacotes de idiomas e outras dependências
necessárias para executar o RStudio na Amazon SageMaker. SageMaker usa essas imagens para criar
um ambiente no qual você executa o RStudio. Amazônia SageMaker fornece uma imagem embutida
do RStudio para você usar. Se precisar de funcionalidades diferentes, você pode trazer suas próprias
imagens personalizadas.
O processo para usar sua própria imagem com o RStudio ativado SageMaker executa três etapas:
1.

Crie uma imagem personalizada a partir de um Dockerfile e envie-a para um repositório no Amazon
Elastic Container Registry (Amazon ECR).

2.

Criar uma SageMaker imagem que aponta para uma imagem de contêiner no Amazon ECR e a anexa
à sua SageMaker domínio.

3.

Inicie uma nova sessão no RStudio com sua imagem personalizada.

Você pode criar imagens e versões de imagens e anexar versões de imagens ao seu domínio usando o
SageMaker painel de controle, oAWS SDK for Python (Boto3), e oAWS Command Line Interface(AWS
CLI). Você também pode criar imagens e versões de imagens usando o SageMaker console, mesmo que
você não tenha se integrado a um domínio.
Os tópicos a seguir mostram como trazer sua própria imagem para o RStudio em SageMaker criando,
anexando e lançando uma imagem personalizada.

Terminologia chave
A seção a seguir define os principais termos para usar sua própria imagem com o RStudio em SageMaker.
• Dockerfile: Um Dockerfile é um arquivo que identifica os pacotes de idiomas e outras dependências da
sua imagem do Docker.
• Imagem de Docker: A imagem do Docker é um Dockerfile construído. Essa imagem é registrada no
Amazon ECR e serve como base do SageMakerimagem.
• SageMaker imagem: UMA SageMaker a imagem é um suporte para um conjunto de SageMaker versões
de imagem baseadas em imagens do Docker.
• Versão da imagem: Uma versão de imagem de um SageMaker A imagem representa uma imagem do
Docker que é compatível com o RStudio e armazenada em um repositório Amazon ECR. Cada versão
da imagem é imutável. Essas versões de imagem podem ser anexadas a um domínio e usadas com o
RStudio em SageMaker.

Pré-requisitos
É necessário concluir os pré-requisitos a seguir antes de trazer sua própria imagem para usar com o
RStudio na Amazon SageMaker.
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• Se você tiver um domínio existente com o RStudio que foi criado antes de 7 de abril de 2022, você
deve excluir seu RStudioServerPro aplicação e recrie-a. Para obter informações sobre como excluir um
aplicativo, consulteEncerrar e atualizar SageMaker Estúdio (p. 187).
• Instale o aplicativo Docker. Para obter informações sobre como configurar o Docker, consulteOrientação
e configuração.
• Crie uma cópia local de um Dockerfile compatível com o RStudio que funcione com SageMaker. Para
obter informações sobre como criar um exemplo de dockerfile do RStudio, consulteUse uma imagem
personalizada para trazer seu próprio ambiente de desenvolvimento para o RStudio na Amazon
SageMaker.
• Usar umaAWS Identity and Access Managementfunção de execução que tem
aAmazonSageMakerFullAccesspolítica anexada. Se você se conectou à Amazon SageMaker domínio,
você pode obter a função doResumo de domínioseção da SageMaker painel de controle.
Adicione as permissões a seguir para acessar o serviço Amazon Elastic Container Registry (Amazon
ECR) à função de execução.
{

}

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect":"Allow",
"Action":[
"ecr:CreateRepository",
"ecr:BatchGetImage",
"ecr:CompleteLayerUpload",
"ecr:DescribeImages",
"ecr:DescribeRepositories",
"ecr:UploadLayerPart",
"ecr:ListImages",
"ecr:InitiateLayerUpload",
"ecr:BatchCheckLayerAvailability",
"ecr:PutImage"
],
"Resource": "*"
}
]

• Instalar e configurarAWS CLIcom a seguinte versão (ou superior). Para obter informações sobre como
instalar oAWS CLI, consulteInstalar ou atualizar a versão mais recente daAWS CLI.
AWS CLI v1 >= 1.23.6
AWS CLI v2 >= 2.6.2

Especificações de imagem personalizadas do RStudio
Neste guia, você aprenderá as especificações de imagem personalizadas do RStudio para usar ao
trazer sua própria imagem. Há dois conjuntos de requisitos que você deve atender com sua imagem
personalizada do RStudio para usá-la com a Amazon SageMaker. Esses requisitos são impostos pelo
RStudio PBC e pela Amazon SageMaker Plataforma de estúdio. Se algum desses conjuntos de requisitos
não for atendido, sua imagem personalizada não funcionará corretamente.

Requisitos do RStudio PBC
Os requisitos do RStudio PBC estão definidos noUsando imagens do Docker com o RStudio Workbench/
RStudio Server Pro, Launcher e Kubernetes. Siga as instruções neste artigo para criar a base da sua
imagem personalizada do RStudio.
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Para instruções sobre como instalar várias versões do R em sua imagem personalizada,
consulteInstalando várias versões do R no Linux.

Amazônia SageMaker Requisitos do estúdio
Amazônia SageMaker O Studio impõe o seguinte conjunto de requisitos de instalação para sua imagem do
RStudio.
• Você deve instalar os seguintes pacotes:
yum install -y sudo \
openjdk-11-jdk \
libpng-dev \
&& yum clean all \
&& /opt/R/${R_VERSION}/bin/R -e "install.packages('reticulate', repos='https://
packagemanager.rstudio.com/cran/__linux__/centos7/latest')" \
&& /opt/python/${PYTHON_VERSION}/bin/pip install --upgrade \
'boto3>1.0<2.0' \
'awscli>1.0<2.0' \
'sagemaker[local]<3'

• Você deve fornecer valores padrão para
oRSTUDIO_CONNECT_URLeRSTUDIO_PACKAGE_MANAGER_URLvalores ambientais.
ENV RSTUDIO_CONNECT_URL "YOUR_CONNECT_URL"
ENV RSTUDIO_PACKAGE_MANAGER_URL "YOUR_PACKAGE_MANAGER_URL"

As especificações gerais a seguir se aplicam à imagem representada por uma versão de imagem do
RStudio.
Executando a imagem
ENTRYPOINTeCMDas instruções são substituídas para que a imagem seja executada como um
aplicativo RSession.
Interromper a imagem
ODeleteAppA API emite o equivalente a umdocker stopcomando. Outros processos no contêiner
não receberão os sinais SIGKILL/SIGTERM.
Sistema de arquivos
O/opt/.sagemakerinternale/opt/mlos diretórios são reservados. Qualquer dado nesses
diretórios pode não estar visível em tempo de execução.
Dados do usuário
Cada usuário em um SageMaker domain obtém um diretório de usuário em um volume compartilhado
do Amazon Elastic File System na imagem. A localização do diretório atual do usuário no volume do
Amazon Elastic File System é/home/sagemaker-user.
Metadados
Um arquivo de metadados está localizado em/opt/ml/metadata/resource-metadata.json.
Nenhuma variável de ambiente adicional é adicionada às variáveis definidas na imagem. Para obter
mais informações, consulteObter metadados do aplicativo (p. 147)
GPU
Em uma instância de GPU, a imagem é executada com o--gpusopção. Somente o kit de ferramentas
CUDA deve ser incluído na imagem, não os drivers da NVIDIA. Para obter mais informações,
consulte:Guia do usuário da NVIDIA.
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Métricas e registro
Os registros do processo rSession são enviados para a Amazon CloudWatch na conta do cliente.
O nome do grupo de logs é/aws/sagemaker/studio. O nome do fluxo de logs é$domainID/
$userProfileName/RSession/$appName.
Tamanho da imagem
O tamanho da imagem é limitado a 25 GB. Para ver o tamanho da sua imagem, executedocker
image ls.

Crie uma imagem personalizada do RStudio
Este tópico descreve como você pode criar uma imagem personalizada do RStudio usando a SageMaker
Console doAWS CLI. Se você usar oAWS CLI, você deve executar as etapas da sua máquina local. As
etapas a seguir não funcionam na Amazon SageMaker Studio.
Quando você cria uma imagem, SageMaker também cria uma versão inicial da imagem. A versão da
imagem representa uma imagem de contêiner noAmazon Elastic Container Registry (ECR). A imagem
do contêiner deve atender aos requisitos para ser usada no RStudio. Para obter mais informações,
consulteEspecificações de imagem personalizadas do RStudio (p. 200)
Para obter informações sobre como testar sua imagem localmente e resolver problemas comuns, consulte
aSageMaker Repositório de amostras de imagens personalizadas do Studio.
Tópicos
• Adicione um SageMaker-imagem de contêiner do RStudio Docker compatível com o Amazon
ECR (p. 202)
• Criar uma SageMaker imagem do console (p. 203)
• Criar uma imagem doAWS CLI (p. 204)

Adicione um SageMaker-imagem de contêiner do RStudio Docker compatível com o Amazon ECR
Use as etapas a seguir para adicionar uma imagem de contêiner Docker ao Amazon ECR:
• Crie um repositório do Amazon ECR.
• Faça a autenticação no Amazon ECR.
• Compilação de SageMaker-imagem do RStudio Docker compatível.
• Envie a imagem para o repositório do Amazon ECR.

Note
O repositório do Amazon ECR deve estar no mesmoRegião da AWScomo seu domínio.

Para criar e adicionar uma imagem do Docker ao Amazon ECR
1.

Criar um repositório do Amazon ECR usando aAWS CLI. Para criar o repositório usando o console do
Amazon ECR, consulteCriar um repositório.
aws ecr create-repository \
--repository-name rstudio-custom \
--image-scanning-configuration scanOnPush=true

Resposta:
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{

}

2.

"repository": {
"repositoryArn": "arn:aws:ecr:us-east-2:acct-id:repository/rstudio-custom",
"registryId": "acct-id",
"repositoryName": "rstudio-custom",
"repositoryUri": "acct-id.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/rstudio-custom",
...
}

Faça a autenticação no Amazon ECR usando o URI do repositório retornado como uma resposta
docreate-repositorycomando. Verifique se o aplicativo Docker está em execução. Para obter
mais informações, consulte:Autenticação.
aws ecr get-login-password | \
docker login --username AWS --password-stdin <repository-uri>

Resposta:
Login Succeeded

3.

Crie a imagem do Docker. Execute o seguinte comando no diretório que inclui seu Dockerfile.
docker build .

4.

Marque sua imagem criada com uma tag exclusiva.
docker tag <image-id> "<repository-uri>:<tag>"

5.

Envie a imagem do contêiner para o repositório do Amazon ECR. Para obter mais informações,
consulte:ImagePusheEmpurrando uma imagem.
docker push <repository-uri>:<tag>

Resposta:
The push refers to repository [<account-id>.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/rstudiocustom]
r: digest: <digest> size: 3066

Criar uma SageMaker imagem do console
Como criar uma imagem
1.

Abra a Amazon SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2.

No painel de navegação à esquerda, selecioneImagens.

3.

Sobre oImagens personalizadaspágina, escolhaCriar imagem.

4.

ParaFonte da imagem, insira o caminho do registro para a imagem do contêiner no Amazon ECR. O
caminho está no seguinte formato:
acct-id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/repo-name[:tag] or [@digest]

5.

Escolha Next (Próximo).

6.

DebaixoPropriedades da imagem, digite o seguinte:
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• Nome da imagem — O nome deve ser exclusivo para sua conta no momentoRegião da AWS.
• (Opcional) Nome de exibição da imagem — O nome exibido na interface do usuário do domínio.
Quando não fornecido,Image nameé exibido.
• (Opcional) Descrição — uma descrição da imagem.
• Função do IAM — A função deve ter aAmazonSageMakerFullAccesspolítica anexada. Use o menu
suspenso para escolher uma das seguintes opções:
• Crie uma nova função — especifique quaisquer buckets adicionais do Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3) que você deseja que seus usuários de notebooks acessem. Se você não
quiser permitir acesso a buckets adicionais, escolhaNenhum.
SageMaker anexa aAmazonSageMakerFullAccesspolítica para a função. A função permite que
os usuários do seu notebook acessem os buckets do Amazon S3 listados ao lado das marcas de
seleção.
• Insira um ARN de função de IAM personalizado — Insira o nome de recurso da Amazon (ARN) da
sua função do IAM.
• Usar função existente — Escolha uma de suas funções existentes na lista.
• (Opcional) Etiquetas de imagem — EscolhaAdicionar nova tag. É possível adicionar até 50 tags. As
tags podem ser pesquisadas usando a SageMaker Console do SageMaker SearchAPI.
7.

DebaixoTipo de imagem, selecione Imagem do RStudio.

8.

Selecione Enviar.

A nova imagem é exibida naImagens personalizadaslista e destacada brevemente. Depois que a
imagem for criada com sucesso, você pode escolher o nome da imagem para ver suas propriedades ou
escolherCriar versãopara criar outra versão.

Para criar outra versão de imagem
1.

EscolhaCriar versãona mesma linha da imagem.

2.

ParaFonte da imagem, insira o caminho do registro para a imagem do Amazon ECR. A imagem não
deve ser a mesma usada em uma versão anterior do SageMakerimagem.

Para usar a imagem personalizada no RStudio, você deve anexá-la ao seu domínio. Para obter mais
informações, consulteAnexar um personalizado SageMaker imagem (p. 206)

Criar uma imagem doAWS CLI
Esta seção mostra como criar uma Amazon personalizada SageMaker imagem usando aAWS CLI.
Use as etapas a seguir para criar um SageMaker imagem:
• Crie Image.
• Crie ImageVersion.
• Crie um arquivo de configuração.
• Crie AppImageConfig.

Para criar a SageMaker entidades de imagem
1.

Criar uma SageMaker imagem. A função ARN deve ter pelo menos
aAmazonSageMakerFullAccessPolicypolítica anexada.
aws sagemaker create-image \
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--image-name rstudio-custom-image \
--role-arn arn:aws:iam::<acct-id>:role/service-role/<execution-role>

Resposta:
{
}

2.

"ImageArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:acct-id:image/rstudio-custom-image"

Criar uma SageMaker versão da imagem. Passe o valor exclusivo da tag que você escolheu ao enviar
a imagem para o Amazon ECR.
aws sagemaker create-image-version \
--image-name rstudio-custom-image \
--base-image <repository-uri>:<tag>

Resposta:
{

"ImageVersionArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:acct-id:image-version/rstudioimage/1"
}

3.

Verifique se a versão da imagem foi criada com sucesso.
aws sagemaker describe-image-version \
--image-name rstudio-custom-image \
--version 1

Resposta:
{

"ImageVersionArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:acct-id:image-version/rstudiocustom-image/1",
"ImageVersionStatus": "CREATED"
}

Note
Se a resposta for"ImageVersionStatus": "CREATED_FAILED", a resposta também
inclui o motivo da falha. Um problema de permissões é uma causa comum de falha. Você
também pode verificar sua Amazon CloudWatch Registros. O nome do grupo de logs é/
aws/sagemaker/studio. O nome do fluxo de logs é$domainID/$userProfileName/
KernelGateway/$appName.
4.

Criar um arquivo de configuração, chamadoapp-image-config-input.json. A configuração
da imagem do aplicativo é usada para configurar a execução de um SageMaker imagem como um
aplicativo Kernel Gateway.
{
}

5.

"AppImageConfigName": "rstudio-custom-config"

Criar a AppImageConfig usando o arquivo que você criou na etapa anterior.
aws sagemaker create-app-image-config \
--cli-input-json file://app-image-config-input.json
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Resposta:
{

"AppImageConfigArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:acct-id:app-image-config/r-imageconfig"
}

Anexar um personalizado SageMaker imagem
Este guia mostra como anexar uma imagem personalizada do RStudio ao seu domínio usando o
SageMakerConsole do ou oAWS Command Line Interface(AWS CLI).
Para usar um personalizado SageMaker imagem, você deve anexar uma imagem personalizada do
RStudio ao seu domínio. Quando você anexa uma versão de imagem, ela aparece no Inicializador do
RStudio e está disponível naSelecionar imagemlista suspensa. Você usa o menu suspenso para alterar a
imagem usada pelo RStudio.
Há um limite para o número de versões de imagem que você pode anexar. Depois de atingir o limite, você
deve primeiro desanexar uma versão para poder anexar uma versão diferente da imagem.
Tópicos
• Anexe uma versão de imagem ao seu domínio usando o console (p. 206)
• Anexe uma versão de imagem existente ao seu domínio usando oAWS CLI (p. 207)

Anexe uma versão de imagem ao seu domínio usando o console
Você pode anexar um personalizado SageMaker versão de imagem para seu domínio usando o
SageMaker painel de controle do console. Também é possível criar uma personalizada SageMaker
imagem e uma versão de imagem e, em seguida, anexe essa versão ao seu domínio.

Para anexar uma imagem existente
1.

Abra o Amazon SageMaker Console do emhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2.
3.

No painel de navegação à esquerda, selecionePainel de controle.
Sobre oSageMaker Painel de controle, sobPersonalizar SageMakerImagens de estúdio anexadas ao
domínio, escolhaAnexar imagem.
ParaFonte da imagem, escolhaImagem existenteouNova imagem.

4.

Se você selecionarImagem existente, escolha uma imagem da Amazônia SageMaker loja de imagens.
Se você selecionarNova imagem, forneça o caminho de registro do Amazon ECR para sua imagem do
Docker. O caminho deve estar no mesmoRegião da AWScomo o domínio. O repositório do Amazon
ECR deve estar na mesma conta do domínio ou nas permissões de várias contas para SageMaker
deve estar habilitado.
5.

Escolha uma imagem existente na lista.

6.
7.
8.
9.

Escolha uma versão da imagem na lista.
Escolha Next (Próximo).
Insira valores paraNome da imagem,Nome de exibição da imagem, eDescrição.
Escolha a função do IAM. Para obter mais informações, consulteCrie uma imagem personalizada do
RStudio (p. 202)
10. (Opcional) Adicione etiquetas à imagem.
11. (Opcional) EscolhaAdicionar nova tage, em seguida, adicione uma tag de configuração.
12. ParaTipo de imagem, selectImagem do RStudio.
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13. Selecione Enviar.
Aguarde até que a versão da imagem seja anexada ao domínio. Depois que a versão é anexada, ela
aparece naImagens personalizadaslista e é destacado brevemente.

Anexe uma versão de imagem existente ao seu domínio usando oAWS CLI
Dois métodos são apresentados para anexar a versão da imagem ao seu domínio usando oAWS CLI. No
primeiro método, você cria um novo domínio com a versão anexada. Esse método é mais simples, mas
você deve especificar as informações e a função de execução do Amazon Virtual Private Cloud (Amazon
VPC) necessárias para criar o domínio.
Se você já se inscreveu no SageMaker domínio, você pode usar o segundo método para anexar a versão
da imagem ao seu domínio atual. Nesse caso, você não precisa especificar as informações da Amazon
VPC e a função de execução. Depois de anexar a versão, exclua todos os aplicativos em seu domínio e
reinicie o RStudio.

Anexar o SageMaker imagem para um novo domínio
Para usar esse método, especifique uma função de execução que tenha
aAmazonSageMakerFullAccesspolítica anexada.

Note
Só é possível ter um domínio. Se você se inscreveu em um SageMaker domínio, você deve
excluir seu domínio atual antes de poder usar esse método. Para obter mais informações,
consulteExcluir uma Amazon SageMaker Domínio (p. 46)
Use as seguintes etapas para criar o domínio e anexar o personalizado SageMaker imagem:
• Obtenha seu ID de VPC padrão e IDs de sub-rede.
• Crie o arquivo de configuração para o domínio, que especifica a imagem.
• Crie o domínio com o arquivo de configuração.

Para adicionar o personalizado SageMaker imagem para o seu domínio
1.

Obtenha seu ID de VPC padrão.
aws ec2 describe-vpcs \
--filters Name=isDefault,Values=true \
--query "Vpcs[0].VpcId" --output text

Resposta:
vpc-xxxxxxxx

2.

Obtenha seus IDs de sub-rede padrão usando o ID da VPC da etapa anterior.
aws ec2 describe-subnets \
--filters Name=vpc-id,Values=<vpc-id> \
--query "Subnets[*].SubnetId" --output json

Resposta:
[

"subnet-b55171dd",
"subnet-8a5f99c6",
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]

3.

Criar um arquivo de configuração chamadocreate-domain-input.json. Insira o ID
da VPC, os IDs da sub-redeImageName, eAppImageConfigNamedas etapas anteriores.
PorqueImageVersionNumbernão é especificado, a versão mais recente da imagem é usada,
que é a única versão nesse caso. Sua função de execução deve atender aos requisitos emPrérequisitos (p. 199).
{

}

4.

"subnet-e88d1392"

"DomainName": "domain-with-custom-r-image",
"VpcId": "<vpc-id>",
"SubnetIds": [
"<subnet-ids>"
],
"DomainSettings": {
"RStudioServerProDomainSettings": {
"DomainExecutionRoleArn": "<execution-role>"
}
},
"DefaultUserSettings": {
"ExecutionRole": "<execution-role>",
"RSessionAppSettings": {
"CustomImages": [
{
"AppImageConfigName": "rstudio-custom-config",
"ImageName": "rstudio-custom-image"
}
]
}
},
"AuthMode": "IAM"

Crie o domínio com o personalizado anexado SageMaker imagem.
aws sagemaker create-domain \
--cli-input-json file://create-domain-input.json

Resposta:
{
}

"DomainArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:acct-id:domain/d-xxxxxxxxxxxx",
"Url": "https://d-xxxxxxxxxxxx.studio.us-east-2.sagemaker.aws/..."

Anexar o SageMaker imagem para um domínio existente
Esse método pressupõe que você já tenha feito a integração com a Amazon SageMaker domínio. Para
obter mais informações, consulteIntegração na Amazon SageMaker Domínio (p. 37)

Note
Você deve excluir todos os aplicativos em seu domínio antes de atualizar o domínio com a nova
versão da imagem. Para obter informações sobre como excluir esses aplicativos, consulteExcluir
uma Amazon SageMaker Domínio (p. 46).
Use as seguintes etapas para adicionar o SageMaker imagem para seu domínio atual.
• Obter seuDomainIDdo SageMaker Console do.
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• Usar oDomainIDpara obter oDefaultUserSettingspara o domínio.
• Adicione oImageNameeAppImageConfigcomoCustomImagepara oDefaultUserSettings.
• Atualize seu domínio para incluir a imagem personalizada.

Para adicionar o personalizado SageMaker imagem para o seu domínio
1.

Abra o Amazon SageMaker Console do emhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2.

No painel de navegação à esquerda, selecionePainel de controle.

3.

DoPainel de controle, sobDomínio, encontre oID do domínio. O ID está no seguinte formato:dxxxxxxxxxxxx.

4.

Use o ID do domínio para obter a descrição do domínio.
aws sagemaker describe-domain \
--domain-id <d-xxxxxxxxxxxx>

Resposta:
{
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}

"DomainId": "d-xxxxxxxxxxxx",
"DefaultUserSettings": {
"KernelGatewayAppSettings": {
"CustomImages": [
],
...
}
}

5.

Salve oDefaultUserSettingsseção da resposta a um arquivo chamadoupdate-domaininput.json.

6.

Insira oImageNameeAppImageConfigNamedas etapas anteriores como uma imagem personalizada.
PorqueImageVersionNumbernão é especificado, a versão mais recente da imagem é usada, que é
a única versão nesse caso.
{

}

7.

"DefaultUserSettings": {
"RSessionAppSettings": {
"CustomImages": [
{
"ImageName": "rstudio-custom-image",
"AppImageConfigName": "rstudio-custom-config"
}
]
}
}

Use o ID do domínio e o arquivo de configurações padrão do usuário para atualizar seu domínio.
aws sagemaker update-domain \
--domain-id <d-xxxxxxxxxxxx> \
--cli-input-json file://update-domain-input.json

Resposta:
{
}

8.

"DomainArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:acct-id:domain/d-xxxxxxxxxxxx"

Excluir oRStudioServerProaplicativo. Você deve reiniciar oRStudioServerProaplicativo de
domínio compartilhado para a interface do usuário do RStudio Launcher para receber as alterações
mais recentes.
aws sagemaker delete-app \
--domain-id <d-xxxxxxxxxxxx> --user-profile-name domain-shared \
--app-type RStudioServerPro --app-name default

9.

Criar um novoRStudioServerProaplicativo. Você deve criar esse aplicativo usando oAWS CLI.
aws sagemaker create-app \
--domain-id <d-xxxxxxxxxxxx> --user-profile-name domain-shared \
--app-type RStudioServerPro --app-name default
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Lance um personalizado SageMaker imagem no RStudio
Você pode usar sua imagem personalizada ao iniciar um aplicativo RStudio a partir do console. Depois
de criar seu personalizado SageMaker imagem e anexe-a ao seu domínio, a imagem aparece na caixa
de diálogo do seletor de imagens do RStudio Launcher. Para iniciar um novo aplicativo RStudio, siga as
etapas naAbra o RStudio Launcher e inicie o RSessions (p. 219)e selecione a imagem personalizada
conforme mostrado na imagem a seguir.

Limpar os recursos de imagem
Este guia mostra como limpar os recursos de imagem do RStudio que você criou nas seções anteriores.
Conclua as etapas a seguir para excluir uma imagem SageMaker console ou oAWS CLI, conforme
mostrado neste guia.
• Separe a imagem e as versões da imagem do seu domínio.
• Exclua a imagem, a versão da imagem e a configuração da imagem do aplicativo.
Depois de concluir essas etapas, você pode excluir a imagem do contêiner e o repositório do Amazon
ECR. Para obter mais informações sobre como excluir a imagem do contêiner e o repositório,
consulteExclusão de um repositório.

Limpar os recursos da SageMakerconsole
Quando você separa uma imagem de um domínio, todas as versões da imagem são desanexadas.
Quando uma imagem é desanexada, todos os usuários do domínio perdem o acesso às versões da
imagem.

Para desanexar uma imagem
1.
2.
3.

No SageMaker painel de controle, emImagens personalizadas anexadas ao domínio, escolha a
imagem e, em seguida, escolhaDesanexar.
(Opcional) Para excluir a imagem e todas as versões do SageMaker, selectExclua também as
imagens selecionadas.... Isso não exclui as imagens associadas do Amazon ECR.
Escolha Detach (Desvincular).

Limpar os recursos daAWS CLI
Para limpar recursos
1.

Separe a imagem e as versões da imagem do seu domínio passando uma lista de imagens
personalizadas vazia para o domínio. Abra oupdate-domain-input.jsonarquivo que você criou
em??? (p. 169).
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2.

Excluir oRSessionAppSettingsimagens personalizadas e salve o arquivo. Não modifique
oKernelGatewayAppSettingsimagens personalizadas.
{

}

3.

"DomainId": "d-xxxxxxxxxxxx",
"DefaultUserSettings": {
"KernelGatewayAppSettings": {
"CustomImages": [
],
...
},
"RSessionAppSettings": {
"CustomImages": [
],
"DefaultResourceSpec": {
}
...
}
}

Use o ID do domínio e o arquivo de configurações padrão do usuário para atualizar seu domínio.
aws sagemaker update-domain \
--domain-id <d-xxxxxxxxxxxx> \
--cli-input-json file://update-domain-input.json

Resposta:
{
}

4.

"DomainArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:acct-id:domain/d-xxxxxxxxxxxx"

Exclua a configuração da imagem do aplicativo.
aws sagemaker delete-app-image-config \
--app-image-config-name rstudio-image-config

5.

Excluir o SageMaker imagem, que também exclui todas as versões da imagem. As imagens de
contêiner no Amazon ECR que são representadas pelas versões da imagem não são excluídas.
aws sagemaker delete-image \
--image-name rstudio-image

Gerenciar usuários
Depois de sua Amazon habilitada para o RStudio SageMaker O domínio está em execução, você pode
adicionar perfis de usuário (UserProfiles) ao domínio. Os tópicos a seguir mostram como criar perfis de
usuário autorizados a usar o RStudio, bem como atualizar um perfil de usuário existente. Para obter
informações sobre como excluir um aplicativo RStudio, UserProfile, ou Domain (domínio), siga as etapas
emExcluir uma Amazon SageMaker Domínio.

Note
O limite para o número total de UserProfiles em uma Amazônia SageMaker O domínio é 60.
Existem dois tipos de usuários do:
• Não autorizado: Esse usuário não pode acessar o aplicativo RStudio.
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• Autorizada: Esse usuário pode acessar o aplicativo RStudio e usar uma das licenças do RStudio. Por
padrão, um novo usuário éAuthorizedse o domínio estiver habilitado para o RStudio.
Se um usuário for autorizado, ele poderá receber um dos seguintes níveis de acesso ao RStudio.
• Usuário do RStudio: Este é um usuário padrão do RStudio e pode acessar o RStudio.
• Admin do RStudio: O administrador da sua Amazon SageMaker O domínio tem a capacidade de
criar usuários, adicionar usuários existentes e atualizar as permissões dos usuários existentes.
Os administradores também podem acessar o painel administrativo do RStudio. No entanto, esse
administrador não pode atualizar os parâmetros que são gerenciados pela Amazon SageMaker.

Métodos para criar um usuário
Os tópicos a seguir mostram como criar um usuário em sua Amazon compatível com RStudio SageMaker
Domínio.
Criar usuário IAM
O procedimento a seguir mostra como adicionar usuários a uma Amazon SageMaker Domínio criado
usando IAM. Para obter mais informações sobre o uso do IAM com a Amazon SageMaker, consulteComo
a Amazon SageMaker Funciona com o IAM.
1.

Abra a Amazon SageMaker Console do emhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2.

Navegue até asPainel de controle.

3.

SelectAdicionar usuário. Isso abre um novoConfigurações do usuárioPágina.

4.

SobPerfil do usuário, insira um nome para o seu usuário e selecione uma função
do IAM. Crie uma função do IAM ou use uma existente. A função do IAM deve ter
asAmazonSageMakerFullAccesspolítica anexada.

5.

Selecione Next (Próximo).

6.

SobSageMaker Projetos e Jumpstart, selecione se deseja habilitar a Amazon SageMakermodelos de
projeto e Amazon SageMaker JumpStart para usuários do Studio.

7.

Selecione Next (Próximo).

8.

SobBanco de trabalho do RStudio, verifique se uma licença do RStudio Workbench foi detectada.

9.

SobAutorização de licença, selecione se você deseja criar o usuário com uma das seguintes
autorizações.
• Não autorizado
• Admin do RStudio
• Usuário do RStudio

10. Selecione Submit (Enviar).
Criar usuário usando o IAM Identity Center
O procedimento a seguir mostra como adicionar usuários a uma Amazon SageMaker Domínio criado
usandoAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On). Para obter informações sobreAWS
IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On), consulteO que é oAWS IAM Identity Center
(successor to AWS Single Sign-On).
1.

Abra a Amazon SageMaker Console do emhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2.

Navegue até asPainel de controle.

3.

SelectAtribuir usuários e grupos. Isso abre uma nova página Atribuir usuários e grupos.
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4.

Escolha um usuário ou grupo da lista. Para obter informações sobre a inclusão de usuários e grupos,
consulteGerenciar identidades emAWSCentro de identidade do IAM.

5.

SelectAtribuir usuários e grupos.

Criar CLI de usuário
O comando a seguir mostra como adicionar usuários a uma Amazon SageMaker
Domínio com autenticação do IAM. Um usuário pode pertencer a qualquer um
dosR_STUDIO_USERouR_STUDIO_ADMINGrupo de usuários do.
aws sagemaker create-user-profile --region <REGION> \
--domain-id <DOMAIN-ID> \
--user-profile-name <USER_PROFILE_NAME-ID> \
--user-settings RStudioServerProAppSettings={UserGroup=<USER-GROUP>}

O comando a seguir mostra como adicionar usuários a uma Amazon SageMaker Domínio
com autenticação usando o IAM Identity Center. Um usuário pode pertencer a qualquer um
dosR_STUDIO_USERouR_STUDIO_ADMINGrupo de usuários do.
aws sagemaker create-user-profile --region <REGION> \
--domain-id <DOMAIN-ID> \
--user-profile-name <USER_PROFILE_NAME-ID> \
--user-settings RStudioServerProAppSettings={UserGroup=<USER-GROUP>} \
--single-sign-on-user-identifier UserName \
--single-sign-on-user-value <USER-NAME>

Atualizar usuário existente
Você não pode atualizar a autorização de um usuário existente. Você deve excluir o usuário existente e
criar um novo com a autorização atualizada.
Faça login no RStudio como outro usuário
1.

Abra a Amazon SageMaker Console do emhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2.

Navegue até asPainel de controle.

3.

Selecione um nome de usuário na lista de usuários. Isso abre uma nova página com detalhes sobre o
perfil do usuário e os aplicativos em execução.

4.

Escolha asInicializar aplicação.

5.

No menu suspenso, selecioneEstúdio Rpara executar uma instância do RStudio.

Encerrar sessões para outro usuário
1.

Na lista de aplicações em execução, identifique a aplicação que você quer excluir.

2.

Clique no respectivoExcluir aplicaçãobotão para o aplicativo que você está excluindo.

Excluir outro usuário
Você não pode excluir um usuário se o usuário estiver executando algum aplicativo. Exclua todos os
aplicativos antes de tentar excluir um usuário.
1.

DoPerfil do usuáriopágina, seleçãoEditar. Isso abre um novoConfigurações geraisPágina.

2.

SobExcluir usuário, selectExcluir usuário.
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Painel administrativo do RStudio
Este tópico mostra como acessar e usar o painel administrativo do RStudio. Com o painel administrativo
do RStudio, os administradores podem gerenciar usuários e RSessions, bem como visualizar informações
sobre a utilização da instância do RStudio Server e a Amazon CloudWatch Registros.

Inicie o painel administrativo do RStudio
OR_STUDIO_ADMINa autorização permite que o usuário acesse o painel administrativo do
RStudio. UmaR_STUDIO_ADMINo usuário pode acessar o painel administrativo do RStudio
substituindoworkspacescomadminna URL do RStudio manualmente. Veja a seguir como modificar a
URL para acessar o painel administrativo do RStudio.
Por exemplo, o seguinte URL do RStudio:
https://<DOMAIN-ID>.studio.us-east-2.sagemaker.aws/rstudio/default/s/<SESSION-ID>/
workspaces

Pode ser convertido em:
https://<DOMAIN-ID>.studio.us-east-2.sagemaker.aws/rstudio/default/s/<SESSION-ID>/admin

Guia de painel
Essa guia fornece uma visão geral da utilização da instância do RStudio Server, bem como informações
sobre o número de RSessions ativas.

Guia de sessões
Essa guia fornece informações sobre as RSessions ativas, como o usuário que iniciou as RSessions, a
hora em que as RSessions foram executadas e a utilização de seus recursos.

Guia de usuários
Essa guia fornece informações sobre os usuários autorizados do RStudio no domínio, como a hora em que
a última RSession foi iniciada e a utilização de seus recursos. O procedimento a seguir mostra como obter
informações sobre o histórico de utilização de recursos do usuário.
1.

Na lista de usuários, selecione o usuário para o qual você quer ver as informações. Isso abre uma
nova página específica para o usuário.

2.

Para visualizar o histórico de utilização de recursos do usuário, selecione oEstatísticasGuia. Essa guia
fornece informações sobre o uso histórico de CPU e memória, bem como o número de RSessions
ativas.

3.

Para ver a Amazon CloudWatch Registros específicos para o usuário, selecione oLogsGuia.

Guia de estatísticas
Essa guia fornece informações sobre a utilização histórica da sua instância do RStudio Server.

Guia de registros
Essa guia exibe a Amazon CloudWatch Registros da instância do RStudio Server. Para obter mais
informações sobre registro de eventos com a Amazon CloudWatch Registros, consulteO que é o Amazon
CloudWatch Registros?.
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Encerre e reinicie o RStudio
Para desligar e reiniciar o RStudio Workbench e o R associadoStudioServerPro app, você deve primeiro
encerrar todas as suas RSessions existentes. Você pode desligar o RSessionGatewayaplicativos de dentro
do RStudio. Em seguida, você pode desligar o RStudioServerPro aplicativo usando oAWS CLI. Depois
do RStudioServerPro o aplicativo está desligado, você deve reabrir o RStudio por meio do SageMaker
Console do.
Todas as informações do bloco de anotações não salvas são perdidas no processo. Os dados do usuário
no volume do Amazon EFS não são afetados.

Note
Se você estiver usando uma imagem personalizada com o RStudio, certifique-se de que sua
imagem docker esteja usando uma versão do RStudio compatível com a versão do RStudio
Workbench usada pelo SageMakerdepois de reiniciar seu RStudioServerPro aplicativo.
Os tópicos a seguir mostram como desligar o RSessionGateway e RStudioServerPro aplicativos e reinicieos.

Suspender suas sessões
Conclua o procedimento a seguir para suspender todas as RSessions.
1.
2.
3.

No Inicializador do RStudio, identifique a RSession que você deseja suspender.
SelectSuspender opara a sessão.
Repita isso para todas as RSessions.

Excluir as RSessions
Conclua o procedimento a seguir para desligar todas as RSessions.
1.
2.
3.
4.

No lançador do RStudio, identifique a Rsessão que você deseja excluir.
SelectSairpara a sessão. Isso abre um novoSair da sessãojanela.
DoSair da sessãojanela, selecioneSaída forçada, para finalizar todos os processos secundários na
sessão.
SelectSair da sessãopara confirmar a exclusão da sessão.

5.

Repita isso para todas as RSessions.

Excluir a referência RStudioServerPro aplicativo
Execute os comandos a seguir noAWS CLIpara excluir e reiniciar seu RStudioServerProaplicativo.
1.

Exclua o RStudioServerPro aplicativo usando seu ID de domínio atual.
aws sagemaker delete-app \
--domain-id <domainId> \
--user-profile-name domain-shared \
--app-type RStudioServerPro \
--app-name default

2.

Recrie o RStudioServerPro aplicativo.
aws sagemaker create-app \
--domain-id <domainId> \
--user-profile-name domain-shared \
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--app-name default

Gerencie Faturamento e custos
Para monitorar os custos associados ao seu ambiente RStudio, você pode usar oAWS Billing and Cost
ManagementServiço.AWS Billing and Cost ManagementO fornece ferramentas úteis para ajudar você a
coletar informações relacionadas ao seu custo e uso, analisar o que eleva seus custos e as tendências
de uso, e adotar medidas para controlar seus gastos. Para obter mais informações, consulte:O que é
oAWSBilling and Cost Management?.
A seguir, são descritos os componentes necessários para executar o RStudio na Amazon SageMaker e
como cada componente influencia na cobrança de sua instância do RStudio.
• Licença RStudio: não há sobretaxa para uso da sua licença do RStudio com a Amazon SageMaker. Para
obter mais informações sobre sua licença do RStudio, consulteLicença do RStudio (p. 191).
• RSession - Essas são sessões de trabalho do RStudio lançadas por usuários finais. Você é cobrado
enquanto a RSession está em execução.
• Servidor RStudio - Um servidor multilocatário gerencia todas as RSessions. Você pode escolher o tipo
de instância na qual executar o RStudio Server e pagar os custos relacionados. A instância padrão,
“system”, é gratuita, mas você pode optar por pagar por níveis mais altos. Para obter mais informações
sobre os tipos de instâncias disponíveis para o seu RStudio Server, consulteRStudioServerPro Tipo de
instância (p. 193).
Acompanhamento do faturamento no nível do usuário
Para rastrear o faturamento no nível do usuário usando tags de alocação de custos, consulteUsar tags de
alocação de custos.

Diagnostique problemas e obtenha suporte
As seções a seguir descrevem como diagnosticar problemas com o RStudio na Amazon SageMaker. Para
obter suporte para o RStudio na Amazon SageMaker, entre em contato com Amazon SageMaker Suporte.
Para obter ajuda na compra de uma licença RStudio ou na modificação do número de licenças, entre em
contato comsales@rstudio.com.

Exibir métricas e logs
Você pode monitorar o desempenho do seu fluxo de trabalho ao usar o RStudio na Amazon SageMaker.
Visualize registros de dados e informações sobre métricas com o painel administrativo do RStudio ou com
a Amazon CloudWatch.

Visualize seus registros do RStudio no painel administrativo do RStudio
Você pode visualizar métricas e registros diretamente do painel administrativo do RStudio.
1.
2.

Faça login naAmazônia SageMaker Domínio.
Navegue até o painel administrativo do RStudio seguindo as etapas emPainel administrativo do
RStudio (p. 215).

3.

Selecione oLogsGuia.

Visualize seus registros do RStudio da Amazon CloudWatch Logs
Amazônia CloudWatch monitora asAWSrecursos e as aplicações que você executa naAWSem tempo
real. Você pode usar a Amazon CloudWatch para coletar e monitorar métricas, que são as variáveis que
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é possível medir para avaliar seus recursos e suas aplicações. Para garantir que seus aplicativos RStudio
tenham permissões para a Amazon CloudWatch, você deve incluir as permissões descritas emIntegração
na Amazon SageMaker Domínio (p. 37). Não será necessário fazer nenhuma configuração para reunir a
Amazon CloudWatch Registros.
As etapas a seguir mostram como visualizar a Amazon CloudWatch Registros para sua rSession.
Esses registros podem ser encontrados na/aws/sagemaker/studiofluxo de log doAWS CloudWatch
Console do.
1.

Abra o CloudWatch Console dohttps://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.

2.

SelectLogsdo lado esquerdo. No menu suspenso, selecioneLog groups.

3.

NoLog groupstela, procureaws/sagemaker/studio. Selecione o grupo Log.

4.

Noaws/sagemaker/studio Log grouptela, navegue até aLog streamsGuia.

5.

Para encontrar os registros do seu domínio, pesquiseLog streamsusando o seguinte formato:
<DomainId>/domain-shared/rstudioserverpro/default

Use o RStudio na Amazon SageMaker
Com o suporte do RStudio na Amazon SageMaker, você pode implementar seus fluxos de trabalho de
produção e aproveitar SageMaker recursos:. Os tópicos a seguir mostram como iniciar uma sessão do
RStudio e concluir os principais fluxos de trabalho. Para obter informações sobre o gerenciamento do
RStudio no SageMaker, consulteGerencie o RStudio na Amazon SageMaker (p. 191).
Para obter informações sobre as etapas de integração para criar uma Amazon SageMaker Domínio com o
RStudio ativado, consulteIntegração na Amazon SageMaker Domínio (p. 37).
Para obter informações sobre oAWSRegiões nas quais o RStudio SageMaker é suportado em,
consulteRegiões e cotas compatíveis (p. 33).
Tópicos
• Colabore no RStudio (p. 218)
• Imagem R básica (p. 218)
• Abra o RStudio Launcher e inicie o RSessions (p. 219)
• Publicar no RStudio Connect (p. 220)
• Acessar a Amazon SageMaker recursos com o RStudio na Amazon SageMaker (p. 220)

Colabore no RStudio
Para compartilhar seu projeto RStudio, você pode conectar o RStudio ao seu repositório Git. Para obter
informações sobre como configurar isso, consulteControle de versão com Git e SVN.
Observação: Atualmente, o compartilhamento de projetos e a colaboração em tempo real não são
suportados ao usar o RStudio na Amazon SageMaker.

Imagem R básica
Ao iniciar sua instância do RStudio, a imagem Base R serve como base para sua instância. Esta imagem
estende or-session-completeImagem do Docker:
Essa imagem do Base R inclui o seguinte:
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• R v4.0 ou superior
• awscli,sagemaker, eboto3Pacotes Python
• Reticularpacote para integração com o R SDK

Abra o RStudio Launcher e inicie o RSessions
Os tópicos a seguir mostram como usar o RStudio Launcher para iniciar o RSession.

Open RStudio Launcher
Abra o RStudio Launcher da Amazon SageMakerConsole do
1.

Abra a Amazon SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2.

Navegar atéPainel de controle.

3.

Depois que seu usuário for criado, selecioneExecutar aplicação.

4.

Selecione umEstúdioouEstúdio Rpara lançar um novo aplicativo desse tipo.

Abra o RStudio Launcher a partir doAWS CLI
O procedimento para abrir o RStudio Launcher usando oAWS CLIvaria de acordo com o método usado
para gerenciar seus usuários.
IAM Identity Center
1.

Usar oAWSportal de acesso para abrir sua Amazon SageMaker Domínio.

2.

Modifique o caminho do URL para “/rstudio/default” da seguinte forma.
#Studio URL
https://<domain-id>.studio.<region>.sagemaker.aws/jupyter/default/lab
#modified URL
https://<domain-id>.studio.<region>.sagemaker.aws/rstudio/default

IAM
Para abrir o RStudio Launcher a partir doAWS CLIno modo IAM, realize a procedimento a seguir.
1.

Crie um URL pré-assinado usando o seguinte comando.
aws sagemaker create-presigned-domain-url --region <REGION> \
--domain-id <DOMAIN-ID> \
--user-profile-name <USER-PROFILE-NAME>

2.

Anexar&redirect=RStudioServerPropara o URL gerado.

3.

Navegue até a URL atualizada.

Executar sessões
Depois de iniciar o RStudio Launcher, você pode criar uma nova RSession.
1.

SelectNova sessão.

2.

Digite umNome de sessão.
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3.

Selecione um tipo de instância em que sua RSession é executada. Isso é padronizado como
ml.t3.medium.

4.

Selecione uma imagem que sua RSession usa como kernel.

5.

Selecione Iniciar sessão.

6.

Depois de criar a sessão, você pode iniciá-la selecionando o nome.

Suspender suas Ressões
1.

No Inicializador do RStudio, identifique a RSession que você deseja suspender.

2.

SelectSuspender opara a sessão.

Excluir as Ressões
1.

No Executar o RStudio Launcher, identifique a RSession que você deseja excluir.

2.

SelectSairpara a sessão. Isso abre um novoSessão de sessãojanela.

3.

DoSessão de sessãojanela, selecioneForçar desativação, para finalizar todos os processos
secundários na sessão.

4.

SelectSessão de sessãopara confirmar a exclusão da sessão.

Publicar no RStudio Connect
O RStudio Connect permite que cientistas de dados publiquem insights, painéis e aplicativos web do
RStudio na Amazon SageMaker. Para obter mais informações, consulte:Hospede o RStudio Connect e o
Package Manager para desenvolvimento de ML no RStudio na Amazon SageMaker.
Para obter mais informações sobre o RStudio Connect, consulte oGuia do usuário do RStudio Connect.

Acessar a Amazon SageMaker recursos com o RStudio na
Amazon SageMaker
Um dos benefícios de usar o RStudio na Amazon SageMaker é a integração da Amazon SageMaker
recursos. Isso inclui a integração com a Amazon SageMaker Estúdio e reticulate.
Usar a Amazon SageMaker Estúdio JupyterLab e RStudio na Amazon SageMaker
Sua Amazon SageMaker Estúdio JupyterLab e as instâncias do RStudio compartilham o mesmo sistema
de arquivos do Amazon EFS. Isso significa que os arquivos que você importa e cria usando JupyterLab
pode ser acessado usando o RStudio e vice-versa. Isso permite que você trabalhe nos mesmos arquivos
usando os dois JupyterLab e o RStudio sem precisar mover seus arquivos entre os dois. Para obter mais
informações sobre esse fluxo de trabalho, consulte aAnunciando o RStudio totalmente gerenciado na
Amazon SageMaker para cientistas de dadosblogue.
Usar a Amazon SageMaker SDK com reticulate
Oreticularo pacote é usado como uma interface R paraAmazônia SageMaker SDK do Pythonpara fazer
chamadas de API para a Amazon SageMaker. O pacote reticulate traduz entre objetos R e Python e
Amazon SageMaker fornece um ambiente de ciência de dados sem servidor para treinar e implantar
modelos Machine Learning (ML) em grande escala. Para obter informações gerais sobre a embalagem
reticulada, consulteInterface R para Python.
Para um blog que descreve como usar o pacote reticulado com a Amazon SageMaker, consulteUsando R
com a Amazon SageMaker.
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Os exemplos a seguir mostram como usar o reticulate para casos de uso específicos.
• Para um caderno que descreve como usar o reticulado para fazer a transformação em lote e fazer
previsões, consulteTransformação Batch usando R com a Amazon SageMaker.
• Para um notebook que descreve como usar o reticulate para realizar o ajuste de hiperparâmetros e gerar
previsões, consulteOtimização de hiperparâmetros usando R com Amazon SageMaker.

Amazônia SageMaker tela
Amazônia SageMaker O Canvas oferece a capacidade de usar o aprendizado de máquina para gerar
previsões sem precisar codificar. Veja a seguir alguns casos de uso em que você pode usar SageMaker de
tela
• Redução de rotatividade de funcionários
• Detectar fraudes
• Previsão de vendas
• Otimização de inventário
Em SageMaker Canvas, você faz o seguinte:
1. Importe seus dados de uma ou mais fontes de dados.
2. Crie um modelo preditivo.
3. Avalie o desempenho do modelo.
4. Importe mais dados.
5. Treine outro modelo.
Você usa o SageMaker UI do Canvas para importar seus dados e realizar análises. Você também pode
usá-lo para importar seus modelos para a Amazon. SageMaker, permitindo que você colabore com
cientistas de dados.
Para saber mais sobre preços, consulte oSageMaker Página de preços da tela.
SageMaker No momento, o Canvas está disponível nas seguintes regiões: Leste dos EUA (Norte da
Virgínia), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Oeste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Singapura),
Ásia-Pacífico (Singapura), Ásia-Pacífico (Singapura), Ásia-Pacífico (Irlanda).
Tópicos
• Você é uma primeira vez SageMaker Usuário do Canvas? (p. 222)
• Conceitos básicos da Amazon SageMaker tela (p. 222)
• Configurando e gerenciando a Amazon SageMaker Canvas (para administradores de TI) (p. 234)
• Como importar dados na Amazon SageMaker tela (p. 255)
• Crie um modelo (p. 265)
• Avaliando o desempenho do seu modelo na Amazon SageMaker tela (p. 286)
• Fazendo previsões sobre seus dados (p. 292)
• Sair da Amazon SageMaker tela (p. 292)
• Previsões de séries temporais na Amazon SageMaker tela (p. 292)
• Atualizar um modelo na Amazon SageMaker tela (p. 297)
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• Compartilhe seus modelos com cientistas de dados (p. 298)

Você é uma primeira vez SageMaker Usuário do
Canvas?
Se você estiver usando o pela primeira vez SageMaker Canvas, recomendamos que você comece lendo
as seguintes seções:
• Para administradores de TI —Configurando e gerenciando a Amazon SageMaker Canvas (para
administradores de TI) (p. 234)
• Para analistas e usuários individuais —Conceitos básicos da Amazon SageMaker tela (p. 222)

Conceitos básicos da Amazon SageMaker tela
Este guia mostra como começar a usar o SageMaker de tela Se você for um administrador de
TI, consulteConfigurando e gerenciando a Amazon SageMaker Canvas (para administradores de
TI) (p. 234)para configurar o SageMaker Canvas para seus usuários.
Se você for um usuário comercial ou analista, leia as seções a seguir.
Tópicos
• Pré-requisitos para configurar a Amazon SageMaker tela (p. 222)
• Etapa 1: Faça login na Amazon SageMaker Canvas como usuário corporativo (p. 225)
• Etapa 2: Importar e gerenciar dados (p. 226)
• Etapa 3: Crie um modelo (p. 228)
• Etapa 4: Avaliar seu modelo (p. 231)
• Etapa 5: Faça previsões (p. 232)

Pré-requisitos para configurar a Amazon SageMaker tela
Para configurar a Amazon SageMaker Canvas, entre em contato com seu administrador ou faça o
seguinte:
• Configurar uma Amazon SageMaker Domínio
• Optional: Permita que você mesmo faça upload de arquivos locais
• Optional: Dê a si mesmo permissões para fazer previsões de séries temporais
• Optional: Dê a si mesmo permissões para importar dados do Amazon Redshift

Important
Para você configurar a Amazon SageMaker Canvas, sua versão da Amazon SageMaker O Studio
deve ser 3.19.0 ou superior. Para obter informações sobre como atualizar a Amazon SageMaker
Studio, vejaEncerrar e atualizar SageMaker Estúdio (p. 187).

Para fazer a integração ao domínio usando o IAM Identity Center
1.

Abra o console do SageMaker .

2.

EscolhaPainel de controleno canto superior esquerdo da página.

222

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Começar a usar

3.

NoPainel de controlepágina, abaixoEscolha o método de configuração, escolhaConfiguração padrão.

4.

Selecione Configure (Configurar).

Use o procedimento a seguir para definir as configurações gerais.
1.

SobPermissão, paraIAM role (Função do IAM), escolha uma opção no seletor de funções.
Se você escolherInsira um ARN de função do IAM, a função deve ter, no mínimo, uma política de
confiança anexada que conceda SageMaker permissão para assumir a função. Para obter mais
informações, consulteSageMaker Funções (p. 3583)
Se você escolher Create a new role (Criar uma função), a caixa de diálogo Create an IAM role (Criar
uma função do IAM) será aberta:
•

2.

EscolhaCriar função. SageMaker cria um novo IAMAmazonSageMakerExecutionPolicyFunção do com aAmazonSageMakerFullAccesspolítica anexada.

SobRede e armazenamento, especifique o seguinte:
• Suas informações da VPC — Para obter mais informações, consulteChoose a
VPC (p. 45)eConfigurar a Amazon SageMaker Canvas em um VPC sem acesso à
internet (p. 252).
• (Opcional)Chave de criptografia– SageMaker usa umAWS KMS keypara criptografar seus sistemas
de arquivos Amazon Elastic File System (Amazon EFS) e os sistemas de arquivos Amazon Elastic
Block Store (Amazon EBS). Por padrão, ele usa umChave gerenciada pela AWS. Para usar uma
chave gerenciada pelo cliente, insira o nome da chave ou o nome do recurso da Amazon (ARN).
Para obter mais informações, consulteProteção de dados em repouso usando criptografia (p. 3541)

Note
A criptografia em trânsito só está disponível para a Amazon SageMaker Studio
3.

Selecione Next (Próximo).

Siga o procedimento a seguir para configurar a Amazon SageMaker Studio
1.

SobConfiguração do compartilhamento do notebook, ative o compartilhamento de cadernos.

2.

Selecione Next (Próximo).

Use o procedimento a seguir para configurar o SageMaker Configurações do Canvas.
1.

Para oConfiguração de permissões básicas do Canvas, sair doAtivar permissões básicas do
Canvasopção ativada (é ativada). Isso estabelece as permissões mínimas necessárias para usar o
SageMaker Aplicação Canvas.

2.

(Opcional) Para oConfiguração de previsão de séries temporais, sair doHabilitar a previsão de séries
temporaisopção ativada para dar aos usuários permissões para fazer previsões de séries temporais
no SageMaker Tela (é ativada por padrão).

3.

(Opcional) Se você saiuHabilitar a previsão de séries temporaisativado, selecioneCrie e use uma nova
função de execução, ou selecioneUse uma função de execução existentese você já tiver uma função
do IAM com as permissões necessárias do Amazon Forecast anexadas (para obter mais informações,
consulte oMétodo de configuração de função do IAM (p. 247)).

4.

Conclua as outras alterações na configuração do seu domínio e, em seguida, escolhaEnviar.

Se você encontrar um erro durante a análise pós-construção que solicite que você aumente sua cota
paraml.m5.2xlargeinstâncias, use as informações a seguir para resolver o. Permitir SageMaker
Canvas para concluir a análise pós-construção dos modelos, você deve aumentar o SageMaker Limite
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de endpoints de hospedagem para oml.m5.2xlargetipo de instância para um valor diferente de zero
em seuAWSConta da. Depois de construir um modelo, SageMaker O Canvas hospeda o modelo em um
SageMaker Hospedando o endpoint e usa o endpoint para gerar a análise pós-construção. Se você não
aumentar o limite padrão da conta de 0 paraml.m5.2xlargeinstâncias, SageMaker O Canvas não pode
concluir essa etapa e gera um erro durante a análise pós-construção.
Use o procedimento a seguir para solicitar um aumento de limite para a sua conta.
1.

Abra oAWSConsole do Support Center.

2.

NoAWSCentral de Suportepágina, escolhaCriar um casoe.Aumento do limite de serviço.

3.

NoClassificação de casospainel abaixoTipo de limite, pesquisar por SageMaker.

4.

No painel Request (Solicitação) escolha a Region (Região) na qual você está trabalhando. ParaTipo
de recurso, escolhaSageMakerHosting.

5.

ParaLimit, escolhaml.m 5,2 x grandeinstâncias.

6.
7.

ParaNovo valor limite, verifique se o valor é pelo menos1.
Em Case description (Descrição do caso), forneça uma breve explicação sobre por que o Service limit
increase (Aumento do limite de serviço) é necessário. Por exemplo,”SageMaker O Canvas usa esse
tipo de instância para análise de modelos.”

8.

EmOpções de contato, forneça alguns detalhes sobre como você gostaria de ser contatado
peloAWSequipe de suporte de serviço sobre o status do seuAumento do limite de serviçoSolicitação.
Selecione Enviar.

9.

Agora é possível acessar SageMaker Analise fazendo o seguinte:
1.

Navegue até o console do SageMaker .

2.
3.

SobPainel de controle, escolhatela.
EscolhaIniciar aplicações.

4.

Escolhatela.

SageMaker O Canvas cria um bucket do Amazon S3 com um nome que usa o seguinte
padrão:sagemaker-Region-your-account-id.
Se você quiser ter a capacidade de fazer upload de arquivos da sua máquina local para SageMaker
Canvas, você anexa uma política de CORS a ele.
Para anexar uma política do CORS, use o procedimento a seguir.
1.

Faça login nohttps://console.aws.amazon.com/s3/.

2.
3.

Escolha o bucket com o nome que usa o seguinte padrão:sagemaker-AWS-Region-AWS-accountid.
Escolha Permissions (Permissões).

4.

Navegue atéCompartilhamento de recursos de origem cruzada (CORS).

5.
6.

Escolha Edit (Editar).
Adicione a seguinte política de CORS:
[

{

"AllowedHeaders": [
"*"
],
"AllowedMethods": [
"POST"
],
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]

7.

}

"AllowedOrigins": [
"*"
],
"ExposeHeaders": []

Escolha Save changes (Salvar alterações).

Depois de atualizar a política do CORS, talvez você ainda não consiga fazer o upload de seus arquivos.
O navegador pode estar armazenando em cache as configurações do CORS de uma tentativa anterior de
upload. Se você tiver problemas, limpe o cache do navegador e tente novamente.
Talvez você queira ter a capacidade de realizar previsões em dados de séries temporais. Você
pode adicionar permissões de previsão de séries temporais ao configurar seu domínio ou editar
as permissões de um perfil de usuário depois de criar seu domínio. As permissões necessárias
sãoAmazonSageMakerCanvasForecastAccesspolítica gerenciada e uma relação de confiança com
a Amazon Forecast com oAWSFunção do IAM que você escolheu ao configurar o perfil do usuário. Para
obter instruções sobre como adicionar essas permissões à sua função do IAM, consulteDê aos seus
usuários permissões para realizar previsões de séries temporais (p. 244).
Se você quiser importar dados do Amazon Redshift, você deve dar a si mesmo permissões adicionais.
Você deve adicionar aAmazonRedshiftFullAccessPolítica gerenciada pela para oAWSFunção do IAM
que você escolheu ao configurar o perfil do usuário. Para obter instruções sobre como adicionar a política
à função, consulteConceda aos usuários permissões para importar dados do Amazon Redshift (p. 250).

Etapa 1: Faça login na Amazon SageMaker Canvas como
usuário corporativo
Entre em contato com o administrador para orientá-lo pelo processo de configuração da Amazon
SageMaker de tela Quando você faz login SageMaker Canvas, pela primeira vez, há uma mensagem de
boas-vindas com tutoriais de introdução rápida que você pode seguir para obter um passo a passo do
SageMaker Aplicação de tela.
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Você pode seguir oComece a usar o Canvastutorial para uma visão geral de alto nível do SageMaker
Aplicação de tela. Também existem tutoriais mais curtos que orientam você nas etapas individuais de
uso SageMaker de tela Esses tutoriais mostram como importar um conjunto de dados, criar um modelo,
analisar os resultados de um modelo construído e gerar previsões com seu modelo. Você pode revisitar os
tutoriais a qualquer momento escolhendo oSocorrobotão e depois escolhendoTutoriais rápidosna barra de
navegação esquerda dentro do SageMaker Aplicação de tela.

Etapa 2: Importar e gerenciar dados
Formate seus dados para que você possa analisá-los na Amazon SageMaker Canvas importando-o para
um conjunto de dados. Você importa dados de várias fontes em um único conjunto de dados.
É possível importar dados das seguintes fontes:
• Arquivos locais
• Amazon S3
• Amazon Redshift
• Snowflake
Use o procedimento a seguir para importar um conjunto de dados.
Para importar seus dados, faça o seguinte.
1.

No painel de navegação esquerdo, escolhaConjuntos de dados.

2.

EscolhaDados de importação.

3.

Optional: Adicione uma conexão a uma fonte de dados externa, como um bucket externo do Amazon
S3, Amazon Redshift ou Snowflake. Para obter mais informações sobre a importação de dados,
consulteUse o Snowflake com a Amazon SageMaker tela (p. 258).

4.

Selecione um ou mais arquivos do bucket do Amazon S3 ou da sua pasta local. Seus dados devem
atender aos seguintes requisitos:
• Seu arquivo não pode exceder 5 GB.
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• Atualmente, seu arquivo deve estar no formato .csv. Seus valores devem ser delimitados por vírgula
e não devem ter caracteres de nova linha, exceto ao indicar uma nova linha.
• Seus dados não podem ter mais de 1000 colunas.
5.

Optional: Para visualizar os conjuntos de dados que você carregou e revisar os cabeçalhos, navegue
até a seção após os conjuntos de dados que você está carregando.

6.

Escolha Import.

As imagens a seguir mostram como SageMaker O Canvas pré-visualiza os arquivos que você carregou
localmente, escolhendoprévia.

227

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Começar a usar

A imagem a seguir mostra a página de importação dos conjuntos de dados armazenados no Amazon S3.

As informações anteriores explicam como importar os dados. Para obter mais informações, consulte Como
importar dados na Amazon SageMaker tela (p. 255)

Etapa 3: Crie um modelo
Crie um modelo que você possa usar para fazer previsões sobre novos dados. Para criar um modelo, você
escolhe oColuna de destinoem seu conjunto de dados para o qual você deseja fazer previsões. Amazônia
SageMaker O Canvas analisa os dados na coluna e faz recomendações para os tipos de modelos que
você pode treinar. Escolha o tipo de modelo que funciona melhor para o seu caso de uso.
Você pode escolherVersão de visualizaçãoantes de criar o modelo para ter uma ideia de quão bem o
modelo pode fazer previsões. A precisão da previsão paraVersão de visualizaçãogeralmente é menor do
que a precisão real da previsão do modelo que você construiu. No entanto, geralmente é semelhante ao
valor do modelo.
As informações a seguir mostram como criar um modelo e fornecem informações contextuais. Para obter
mais informações sobre a construção de modelo, consulteCrie um modelo (p. 265).
Use o procedimento a seguir para criar um modelo.
1.

No painel de navegação, selecione Models (Modelos).

2.

EscolhaNovo modeloe especifique um nome para o modelo.

3.

Escolha os dados que você deseja usar para criar um modelo. Se você ainda não importou os dados,
poderá escolherDados de importação.

4.

Selecione o alvo que você gostaria de prever a partir das colunas na lista suspensa. SageMaker O
Canvas escolhe automaticamente o tipo de problema para você.

5.

Optional: Escolha as caixas de seleção ao lado dos nomes das colunas para retirá-las do conjunto de
dados.

6.

Optional: EscolhaAnalisar dadospara ter uma ideia geral do desempenho do modelo antes de
construí-lo.

7.

Escolha a seta para baixo ao lado deConstrução rápida.
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8.

EscolhaConstrução rápidaouCompilação padrão.

A imagem a seguir mostra oConstrução rápidaeCompilação padrãoopções.

A imagem a seguir mostra os dados em uma exibição de tabela. A escolha de uma coluna abre estatísticas
descritivas e visualizações para a coluna.

A imagem a seguir mostra as colunas em um conjunto de dados. As caixas de seleção que estão
acinzentadas indicam que elas não serão usadas para criar o modelo. Você pode ver que as caixas não
selecionadas aparecem naModelo de receita. A receita do modelo lista as alterações que você fez no
conjunto de dados que você forneceu.
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A imagem a seguir mostra como escolherVersão de visualizaçãocria rapidamente uma análise de quão
bem um modelo totalmente construído pode funcionar e quais colunas tiveram o maior impacto nas
previsões do modelo.

Depois de começar a construção de modelos, a Amazon SageMaker O Canvas limpa e pré-processa
automaticamente seus dados. Ele constrói até 250 modelos e escolhe o que é mais preciso. O tempo
necessário para a Amazon SageMaker O Canvas para criar um modelo depende se você está fazendo
umConstrução rápidaou umCompilação padrãoe o tamanho do conjunto de dados. UMAConstrução
rápidageralmente leva de 2 a 20 minutos para ser construído, enquanto umCompilação padrãogeralmente
leva de 2 a 4 horas para ser construído. Você pode sair com segurança da página de construção do
modelo e voltar a ela quando SageMaker O Canvas termina de construir seu modelo.
A imagem a seguir mostra o processo de construção do modelo.
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Etapa 4: Avaliar seu modelo
Antes de usar seu modelo para fazer previsões sobre novos dados, você pode avaliar o desempenho dele.
Você pode usar informações como o impacto que cada coluna teve nas previsões. A imagem a seguir
mostra um exemplo de página de avaliação com uma explicação da pontuação e do impacto da coluna.

Você pode usar oMarcarguia para obter visualizações e métricas sobre a capacidade do seu modelo de
fazer previsões.
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Etapa 5: Faça previsões
É possível fazer um dos tipos de previsões a seguir.
• Batch — Previsões para um conjunto de dados inteiro.
• Único — Previsões para um único valor que você especifica.
Para cada conjunto de previsões, SageMaker O Canvas retorna o seguinte:
• Os valores previstos
• A probabilidade de o valor previsto estar correto
• O conjunto de dados que você especificou para gerar previsões
Use o procedimento a seguir para fazer uma única previsão com o modelo.
1.

EscolhaPrevisão única.

2.

Altere os valores de entrada para ver como o valor previsto muda em relação à previsão média.

3.

EscolhaAtualizaçãopara obter a nova previsão.
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Para fazer previsões em lote, escolha um conjunto de dados e use o procedimento a seguir para gerar
previsões em lote.
1.

EscolhaPrevisão de Batch.

2.

EscolhaSelecionar conjunto de dados.

3.

Escolha o conjunto de dados.

4.

EscolhaGere previsões.

As imagens a seguir visualizam o procedimento anterior.
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Para previsões em lote, você pode baixar as previsões do modelo como um arquivo .csv. Quando
oStatusda saída das previsões éPronto, é possível fazer download do arquivo escolhendo oMais
opçõesícone ( ) e depois escolhendoBaixar. Se você derrubou alguma coluna ao criar seu modelo,
SageMaker O Canvas adiciona as colunas descartadas de volta às previsões em lote.

Note
SageMaker O Canvas não adiciona as colunas descartadas às suas previsões em lote para
modelos de séries temporais.
Talvez você não consiga fazer previsões em alguns conjuntos de dados porque eles podem ter esquemas
incompatíveis. Um esquema é a estrutura organizacional. Para um conjunto de dados, são os nomes das
colunas e o tipo de dados das colunas.
Um esquema incompatível pode ocorrer por um dos seguintes motivos:
• O conjunto de dados que você está usando para fazer previsões tem menos colunas do que o conjunto
de dados que você está usando para criar o modelo.
• Os tipos de dados nas colunas que você usou para criar o conjunto de dados podem ser diferentes dos
tipos de dados no conjunto de dados que você está usando para fazer previsões.
• O conjunto de dados que você está usando para fazer previsões e o conjunto de dados que você usou
para criar o modelo têm nomes de colunas que não coincidem. Os nomes das colunas diferenciam letras
maiúsculas de min “Coluna1" não é o mesmo que “coluna1".

Configurando e gerenciando a Amazon SageMaker
Canvas (para administradores de TI)
É possível usar as informações desta seção para ajudar seus usuários a fazer o seguinte:
• Optional: Dê aos seus usuários permissões para fazer upload de seus arquivos localmente.
• Configure o Okta SSO para seus usuários.
• Atualização SageMaker de tela
• Limpe ou exclua a instalação do SageMaker de tela
• Optional: Configure o Amazon Forecast para que os usuários possam fazer previsões de séries
temporais.
• Optional: Configurar uma Amazon Virtual Private Cloud.
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• Optional: Criptografar dados usandoAWS Key Management Service.
• Optional: Dê aos seus usuários permissões para importar dados do Redshift.
Você também pode configurar SageMaker Canvas para seus usuários comAWS CloudFormation. Para
obter mais informações, consulteAWS::SageMaker:: AplicaçãonaAWS CloudFormationGuia do usuário do.
Tópicos
• Dê aos seus usuários permissões para fazer upload de arquivos locais (p. 235)
• Configurar SageMaker Canvas para seus usuários (p. 237)
• Criptografe seu SageMaker Canvas Data comAWS KMS (p. 241)
• Dê aos seus usuários permissões para realizar previsões de séries temporais (p. 244)
• Atualização SageMaker Canvas para seus usuários (p. 249)
• Solicitar um aumento da cota (p. 250)
• Conceda aos usuários permissões para importar dados do Amazon Redshift (p. 250)
• Gerenciar aplicações (p. 251)
• Configurar a Amazon SageMaker Canvas em um VPC sem acesso à internet (p. 252)

Dê aos seus usuários permissões para fazer upload de arquivos
locais
Se seus usuários estiverem fazendo upload de arquivos de suas máquinas locais para SageMaker
Canvas, você deve anexar uma configuração de CORS ao bucket do Amazon S3 que eles estão usando.
Quando um de seus usuários acessa pela primeira vez SageMaker de tela SageMaker cria um bucket
do Amazon S3 com um nome que usa o seguinte padrão: sagemaker-{region}-{account-ID}.
SageMaker O Canvas adiciona os dados dos usuários ao bucket sempre que eles fazem upload de um
arquivo.
Para conceder aos usuários permissões para fazer upload de arquivos locais para o bucket, você pode
anexar uma configuração de CORS a ele usando qualquer um dos procedimentos a seguir. Você pode
usar o primeiro método ao configurar seu domínio ou editar as configurações de domínio existentes, onde
você opta por permitir SageMaker para anexar a configuração do CORS ao bucket padrão para você.
O segundo método é o método manual, no qual você mesmo pode anexar a configuração do CORS ao
bucket.

Método de configuração de domínio
Para dar aos usuários permissões para fazer upload de arquivos locais, você pode escolherAtivar
permissões do Canvasao configurar seu domínio. Isso anexa uma configuração CORS à SageMaker
O bucket Amazon S3 foi criado para sua conta e dá a todos os usuários do domínio permissão para
fazer upload de arquivos locais para SageMaker de tela Por padrão, a opção de permissões está ativada
quando você configura um domínio, mas você pode desativar essa opção se não quiser dar permissão aos
usuários para fazer upload de arquivos.

Note
Se você tiver uma configuração CORS existente no SageMaker Bucket do Amazon S3,
ativadoAtivar permissões do Canvassobrescreve a configuração existente pela nova configuração.
O procedimento a seguir mostra como você pode ativar essa opção ao fazer umaInstalação rápidapara o
seu domínio no console.
1.

NoPerfil do usuárioseção, insira umaName (Nome)para o usuário.
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2.

Saída de seleçãoFunção de execuçãopara o usuário.

3.

AtivarHabilitar o SageMaker Permissões da tela(por padrão, essa opção está ativada).

4.

Concluir a configuração do domínio.

Se você estiver fazendo umConfiguração padrãopara o seu domínio, em seguida, use o procedimento a
seguir para oConfigurações do Canvasseção para ativar o upload de arquivos locais.
1.

ParaAtivar e configurar as permissões do Canvas, SELECTUpload de arquivo local(já está marcado
por padrão).

2.

Escolha Next (Próximo).

3.

Concluir a configuração do domínio.

Seus usuários agora podem fazer upload de arquivos locais em seus SageMaker Aplicação de tela.
Você também pode ativar ou desativar as permissões de upload local para um domínio existente usando o
procedimento a seguir.
1.

Acesse oAmazônia SageMaker console.

2.

NoPainel de controle, escolhaEditar configurações de domínio.

3.

AcesseConfigurações do Canvas.

4.

Marcar ou desmarcarUpload de arquivo local.

5.

Conclua quaisquer outras modificações que você queira fazer no domínio e, em seguida,Enviarsuas
mudanças.

Método de bucket do Amazon S3
Se você quiser anexar manualmente a configuração do CORS ao SageMaker Bucket do Amazon S3, use o
procedimento a seguir.
1.

Faça login nohttps://console.aws.amazon.com/s3/.

2.

Escolha o bucket com o nome que usa o seguinte padrão:sagemaker-{region}-{account-ID}.

3.

Escolha Permissions (Permissões).

4.

Navegue atéCompartilhamento de recursos de origem cruzada (CORS).

5.

Escolha Edit (Editar).

6.

Adicione a seguinte política de CORS:

[

]

7.

{

}

"AllowedHeaders": [
"*"
],
"AllowedMethods": [
"POST"
],
"AllowedOrigins": [
"*"
],
"ExposeHeaders": []

Escolha Save changes (Salvar alterações).
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No procedimento anterior, a política CORS deve ter"POST"listado emAllowedMethods.
Depois de passar pelo procedimento, você deve ter:
• Uma função do IAM atribuída a cada um dos seus usuários.
• Amazônia SageMaker Permissões de tempo de execução do Studio para cada um dos seus usuários.
SageMaker O Canvas usa o Studio para executar os comandos dos seus usuários.
• Se os usuários estiverem fazendo upload de arquivos de suas máquinas locais, uma política de CORS
anexada ao bucket do Amazon S3.
Se seus usuários ainda não conseguirem carregar os arquivos locais após a atualização da política do
CORS, o navegador pode estar armazenando em cache as configurações do CORS de uma tentativa
anterior de upload. Se eles estiverem tendo problemas, instrua-os a limpar o cache do navegador e tentar
novamente.

Configurar SageMaker Canvas para seus usuários
Para configurar a Amazon SageMaker Canvas, faça o seguinte:
• Crie uma Amazon SageMaker Domínio do.
• Crie perfis de usuário para o domínio
• Configure o Okta Single Sign On (Okta SSO) para seus usuários.
• Ative o compartilhamento de links para modelos.
Use o Okta Single-Sign On (Okta SSO) para dar aos seus usuários acesso à Amazon SageMaker de tela
SageMaker O Canvas é compatível com métodos SAML 2.0 SSO. As seções a seguir orientam você pelos
procedimentos para configurar o Okta SSO.
Para configurar um domínio, consulteIntegração do Amazon SageMaker Studio usando IAM. É possível
usar as seguintes informações para ajudar a concluir o procedimento na seção:
• Você pode ignorar a etapa de criação de projetos.
• Você não precisa fornecer acesso a balcões adicionais do Amazon S3. Seus usuários podem usar o
bucket padrão que fornecemos quando criamos uma função.
• Para dar aos usuários acesso para compartilhar seus notebooks com cientistas de dados,
ativeConfiguração de compartilhamento de cader.
• Usar a Amazon Amazon SageMaker Studio versão 3.19.0 ou posterior. Para obter informações sobre
como atualizar a Amazon SageMaker Studio, vejaEncerrar e atualizar SageMaker Estúdio (p. 187).
Use o procedimento a seguir para configurar o Okta. Para todos os procedimentos a seguir, você
especifica a mesma função do IAM paraIAM-role.

Adicionar o SageMaker Aplicação Canvas para Okta
Configure o método de login para o Okta.
1.

Faça login no painel do Okta Admin.

2.

EscolhaAdicionar aplicação. Pesquisar porAWSFederação de contas.

3.

Escolha Add (Adicionar).

4.

Optional: Altere o nome paraAmazônia SageMaker tela.

5.

Escolha Next (Próximo).

6.

EscolhaSAML 2.0como oIngressarMétodo do.
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7.

EscolhaMetadadospara abrir o arquivo XML de metadados. Salve o arquivo localmente.

8.

Escolha Done (Concluído).

Configurar federação de ID no IAM
AWS Identity and Access Management(IAM)AWSserviço que você usa para obter acesso ao
seuAWSConta da. Você obtém acesso aAWSpor meio de uma conta do IAM.
1.

Faça login no console do AWS.

2.

EscolhaAWS Identity and Access Management(MENU JANELA).

3.

EscolhaProvedor de identidade.

4.

EscolhaCriar provedor.

5.

ParaConfigurar provedor, especifique o seguinte:
• Type de provedor— No menu suspenso, escolhaSAML.
• Nome do provedor— EspecifiqueOkta.
• documento de metadados— Faça o upload do documento XML que você salvou localmente a partir
da etapa 7 doAdicionar o SageMaker Aplicação Canvas para Okta (p. 237).

6.

Encontre seu provedor de identidade emProvedores de. Copiar seuARN do provedorvalue.

7.

ParaFunções, escolha a função do IAM que você está usando para acessar o Okta SSO.

8.

SobRelação de confiançapara a função do IAM, selecioneEditar relacionamento de confiança.

9.

Modifique a política de relacionamento de confiança do IAM especificando oARN do provedorvalor que
você copiou e adiciona a seguinte política:

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Federated": "arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/Okta"
},
"Action": [
"sts:AssumeRoleWithSAML",
"sts:SetSourceIdentity",
"sts:TagSession"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"SAML:aud": "https://signin.aws.amazon.com/saml"
}
}
}
]

10. ParaPermissões, adicione a seguinte política:

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AmazonSageMakerPresignedUrlPolicy",
"Effect": "Allow",
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}

]

}

"Action": [
"sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
"sagemaker:CreatePresignedDomainUrlWithPrincipalTag"
],
"Resource": "*"

Configure SageMaker Tela em Okta
O procedimento a seguir permite que você configure a Amazon SageMaker Tela em Okta.
Para configurar o Amazon SageMaker Canvas para usar o Okta, siga as etapas nesta seção. Você deve
especificar nomes de usuário exclusivos para cadaSageMakerStudioProfileNamecampo. Por exemplo,
você pode usaruser.logincomo valor. Se o nome de usuário for diferente do SageMaker Nome do
perfil do Canvas, escolha um atributo de identificação exclusivo diferente. Por exemplo, você pode usar o
número de identificação de um funcionário como nome do perfil.
Para ver um exemplo de valores que você pode definir paraAtributos., veja o código seguindo o
procedimento.
1.

SobDiretório, escolhaGrupos.

2.

Adicione um grupo com o seguinte padrão:sagemaker#canvas#IAM-role#AWS-account-id

3.

Em Okta, abra oAWSFederação de contasconfiguração de integração de aplicativos.

4.

SelectIniciar sessãopara oAWSAplicativo de federação de contas.

5.

EscolhaEditare especifique o seguinte:
• SAML 2.0
• Estado padrão do retransmissor— https://Região.console.aws.amazon.com/sagemaker/
home? região=Região#/estúdio/tela/aberto/StudioId. Você pode encontrar o ID do estúdio no
console:https://console.aws.amazon.com/sagemaker/

6.

EscolhaAtributos..

7.

Para oSageMakerStudioProfileNamecampos, especifique valores exclusivos para cada nome
de usuário. Os nomes de usuário devem corresponder aos nomes de usuário que você criou
noAWSConsole do.

Attribute 1:
Name: https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/
PrincipalTag:SageMakerStudioUserProfileName
Value: ${user.login}
Attribute 2:
Name: https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/TransitiveTagKeys
Value: {"SageMakerStudioUserProfileName"}

8.

SelectTipo de ambiente. EscolhaNormalAWS.
•

9.

Se o tipo de ambiente não estiver listado, você poderá definir o URL do ACS naACS URLcampo.
Se o tipo de ambiente estiver listado, você não precisará inserir o URL do ACS

ParaARN do provedor de identidade, especifique o ARN usado na etapa 6 do procedimento anterior.

10. Especifique umDuração da sessão.
11. EscolhaUnir todas as funções.
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12. AtivarUse o mapeamento de gruposespecificando os seguintes campos:
• Guia de aplicações–okta
• Filtro de grupo–^aws\#\S+\#(?IAM-role[\w\-]+)\#(?accountid\d+)$
• Padrão de valor da função–arn:aws:iam::$accountid:saml-provider/
Okta,arn:aws:iam::$accountid:role/IAM-role
13. EscolhaSalvar/Next.
14. SobAtribuições, atribua o aplicativo ao grupo que você criou.

Adicione políticas opcionais sobre controle de acesso no IAM
No IAM, você pode aplicar a seguinte política ao usuário administrador que cria os perfis de usuário.

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "CreateSageMakerStudioUserProfilePolicy",
"Effect": "Allow",
"Action": "sagemaker:CreateUserProfile",
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAnyValue:StringEquals": {
"aws:TagKeys": [
"studiouserid"
]
}
}
}
]

Se você optar por adicionar a política anterior ao usuário administrador, deverá usar as seguintes
permissões doConfigurar federação de ID no IAM (p. 238).

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AmazonSageMakerPresignedUrlPolicy",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
"sagemaker:CreatePresignedDomainUrlWithPrincipalTag"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"sagemaker:ResourceTag/studiouserid": "${aws:PrincipalTag/
SageMakerStudioUserProfileName}"
}
}
}
]
}
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Ativar o compartilhamento de links para modelos
Para criar links compartilháveis para importação SageMaker Modelos de Canvas na Amazon SageMaker
Studio, a Amazônia SageMaker O domínio deve ativar a opção de compartilhamento de recursos
do notebook e ter um local de compartilhamento válido do Amazon S3. Se você excluir o local de
compartilhamento do Amazon S3 especificado em seu domínio ou especificar um local inexistente do
Amazon S3, não poderá criar links compartilháveis para SageMaker Modelos de tela.
Se você escolher aInstalação rápidaao criar seu domínio, SageMakerfornece uma localização padrão do
Amazon S3 para compartilhamento de recursos e ativa automaticamente o compartilhamento de recursos
do notebook.
Se você escolher aConfiguração padrãoao criar seu domínio, configure as seguintes opções ao configurar
oConfiguração do compartilhamento do notebook:
1.

ParaRecursos compartilháveis de cadernoAtivar)Ativar compartilhamento de recursos do notebook.

2.

ParaLocalização do S3 para recursos de notebook compartilháveis, insira o bucket padrão já fornecido
ou um caminho válido do Amazon S3 de sua escolha.

OConfiguração do compartilhamento do notebookpara seu domínio deve ser como na captura de tela a
seguir, comAtivar compartilhamento de recursos do notebookativado e um caminho do Amazon S3 foi
inserido para oLocalização do S3 para recursos de notebook compartilháveiscampo.

Criptografe seu SageMaker Canvas Data comAWS KMS
Você pode ter dados que deseja criptografar ao usar a Amazon SageMaker Canvas, como informações
privadas da sua empresa ou dados de clientes. SageMaker Usos da telaAWS Key Management
Servicepara proteger seus dados.AWS KMSé um serviço que você pode usar para criar e gerenciar
chaves criptográficas para criptografar seus dados. Para obter mais informações sobre as AWS KMS,
consulte AWS Key Management Service no Guia do desenvolvedor do AWS KMS.
Amazônia SageMaker O Canvas oferece várias opções para criptografar seus dados. SageMaker O
Canvas fornece criptografia padrão no aplicativo para tarefas como criar seu modelo e gerar insights. Você
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também pode optar por criptografar dados armazenados no Amazon S3 para proteger seus dados em
repouso. SageMaker O Canvas suporta a importação de conjuntos de dados criptografados, para que você
possa estabelecer uma criptografia end-to-end fluxo de trabalho. As seções a seguir descrevem como você
pode usar:AWS KMScriptografia para proteger seus dados enquanto cria modelos com SageMaker tela.

Criptografar os dados em SageMaker tela
com SageMaker Canvas, você pode usar dois diferentesAWS KMSchaves de criptografia para criptografar
seus dados em SageMaker Tela, que você pode especificar quandoconfiguração de um domínio. Essas
duas chaves podem ser iguais ou diferentes. SageMaker O Canvas usa uma chave para armazenamento
temporário de aplicativos, visualizações ou fins de computação (como criar modelos). Você pode usar o
padrãoAWS-chave gerenciada ou especifique a sua própria. Você também pode especificar uma chave
opcional que SageMaker O Canvas usa para armazenamento de longo prazo de objetos de modelo e
conjuntos de dados, que são armazenados no padrão da região SageMakerBucket S3 para sua conta.

Pré-requisitos
Para usar sua própria chave KMS para qualquer uma das finalidades descritas anteriormente, primeiro
você deve dar permissão à função do IAM do usuário para usar a chave. Em seguida, você pode
especificar a chave KMS ao configurar seu domínio.
A maneira mais simples de permitir que sua função use a chave é modificar a política de chaves. Use o
procedimento a seguir para conceder à sua função as permissões necessárias.
1.

Abra o console do AWS KMS.

2.

Na seção Key Policy (Política de chaves), selecione Switch to policy view (Alternar para visualização
de política).

3.

Modifique a política da chave para conceder permissões para
okms:GenerateDataKeyekms:Decryptações para a função do IAM. É possível adicionar uma
instrução semelhante à seguinte:
{

}

4.

"Sid": "ExampleStmt",
"Action": [
"kms:Decrypt",
"kms:GenerateDataKey"
],
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "<arn:aws:iam::111122223333:role/Jane>"
},
"Resource": "*"

Escolha Save changes (Salvar alterações).

O método menos preferido é modificar a função do IAM do usuário para dar ao usuário permissões para
usar ou gerenciar a chave KMS. Se você usar esse método, a política da chave KMS também deverá
permitir o gerenciamento de acesso por meio do IAM. Para saber como dar permissão a uma chave KMS
por meio da função IAM do usuário, consulteEspecificando chaves do KMS em instruções de políticas do
IAMnaAWS KMSGuia do desenvolvedor do.

Criptografe seus dados no SageMaker Aplicação de tela
A primeira chave KMS que você pode usar no SageMaker O Canvas é usado para criptografar dados
de aplicativos armazenados nos volumes do Amazon Elastic Block Store (EBS) e no Amazon Elastic
File System que SageMaker cria em seu domínio. SageMaker O Canvas criptografa seus dados com
essa chave no aplicativo subjacente e nos sistemas de armazenamento temporário criados ao usar
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instâncias de computação para criar modelos e gerar insights. SageMaker O Canvas passa a chave para
outroAWSserviços, como o piloto automático, sempre que SageMaker O Canvas inicia trabalhos com eles
para processar seus dados.

Note
Para modelos de previsão de séries temporais, SageMaker O tela usa umaAWSchave KMS
gerenciada em vez de uma chave que você especifica.
Você pode especificar essa chave definindo aKmsKeyIDnaCreateDomainChamada de API ou durante a
configuração do domínio padrão no console. Se você não especificar sua própria chave KMS, SageMaker
usa um padrãoAWSchave KMS gerenciada para criptografar seus dados na SageMaker Aplicação de tela.
Para especificar sua própria chave KMS para uso na SageMaker Aplicativo Canvas através do console,
primeiro configure sua Amazon SageMaker Domínio usando oConfiguração padrão. Use o procedimento a
seguir para concluir oSeção de rede e armazenamentopara o domínio.
1.

Preencha as configurações desejadas do Amazon VPC.

2.

ParaChave de criptografia, escolhaInsira um ARN da chave do KMS.

3.

ParaKMS ARN, insira o ARN da chave do KMS, que deve ter
um formato semelhante ao seguinte:arn:aws:kms:exampleregion-1:123456789098:key/111aa2bb-333c-4d44-5555-a111bb2c33dd

Criptografar o SageMaker Dados do Canvas salvos no Amazon S3
A segunda chave KMS que você pode especificar é usada para dados que SageMaker O Canvas é
armazenado no Amazon S3. SageMaker O Canvas salva duplicatas de seus conjuntos de dados de
entrada, dados de aplicativos e modelos e dados de saída no padrão da Região SageMaker Bucket S3
para sua conta. O padrão de nomenclatura para esse bucket ésagemaker-{region}-{account-ID}, e
SageMaker O Canvas armazena dados noCanvas/pasta.

1.

AtivarAtivar compartilhamento de recursos do notebook.

2.

ParaLocalização do S3 para recursos de notebook compartilháveis, deixe o caminho padrão do
Amazon S3. Observe que SageMaker O Canvas não usa esse caminho do S3; esse caminho do S3 é
usado para notebooks do Studio.

3.

ParaChave de criptografia, escolhaInsira um ARN da chave do KMS.

4.

ParaKMS ARN, insira o ARN da sua chave do KMS, que deve ter
um formato semelhante ao seguinte:arn:aws:kms:exampleregion-1:123456789098:key/111aa2bb-333c-4d44-5555-a111bb2c33dd

Importar conjuntos de dados criptografados do Amazon S3
Seus usuários podem ter conjuntos de dados criptografados com uma chave KMS. Enquanto a seção
anterior mostra como criptografar dados no SageMaker Canvas e dados armazenados no Amazon S3,
você deve conceder permissões adicionais à função IAM do seu usuário se quiser importar dados do
Amazon S3 que já estejam criptografados comAWS KMS.
Para conceder ao usuário permissões para importar conjuntos de dados criptografados do Amazon S3
para o SageMaker Canvas, adicione as seguintes permissões à função de execução do IAM que você
usou para o perfil do usuário.

"kms:Encrypt",
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"kms:Decrypt",
"kms:ReEncrypt*",
"kms:GenerateDataKey*",
"kms:DescribeKey"

Para saber como editar as permissões do IAM para uma função, consulteAdicionar e remover permissões
de identidade do IAMnaManual do usuário do IAM. Para obter mais informações sobre chaves do KMS,
consultePolíticas de chaves emAWS Key Management ServicenaAWS KMSGuia do desenvolvedor do.

Perguntas frequentes
Consulte os seguintes itens de perguntas frequentes para obter respostas às perguntas mais frequentes
sobre SageMaker telaAWS KMSSuporte do.

P: Faz SageMaker O Canvas retém minha chave KMS?
A: Não. SageMaker O Canvas pode armazenar temporariamente sua chave em cache ou passá-la para
outrosAWSserviços (como o piloto automático), mas SageMaker O Canvas não retém a sua chave do
KMS.

P: Eu especifiquei uma chave KMS ao configurar meu domínio. Por que meu conjunto de dados
falhou ao importar em SageMaker Tela?
A: A função do IAM do seu usuário pode não ter permissões para usar essa chave KMS. Para conceder
permissões ao usuário, consulte oPré-requisitos (p. 242). Outro possível erro é que você tem uma
política de bucket no seu bucket do Amazon S3 que exige o uso de uma chave KMS específica que não
corresponde à chave KMS que você especificou em seu domínio. Certifique-se de especificar a mesma
chave KMS para seu bucket do Amazon S3 e seu domínio.

P: Como faço para encontrar o padrão da região SageMaker Bucket S3 para minha conta?
A: O bucket padrão do S3 segue o padrão de nomenclaturasagemaker-{region}-{account-ID}.
OCanvas/a pasta neste balde armazena seu SageMaker Dados do aplicativo Canvas.

P: Posso alterar o padrão SageMaker Balde S3 usado para armazenar SageMaker Dados do
Canvas?
A: Não, SageMaker cria esse bucket para você.

P: O que faz SageMaker Loja Canvas no padrão SageMaker Bucket do S3
UM: SageMaker O Canvas usa o padrão SageMaker Bucket S3 para armazenar duplicatas de seus
conjuntos de dados de entrada, artefatos do modelo e saídas do modelo.

P: Quais casos de uso são compatíveis com o uso de chaves do KMS com SageMaker Tela?
A: com SageMaker Canvas, você pode usar suas próprias chaves de criptografia comAWS KMSpara
modelos de regressão, classificação multiclasse e classificação binária, bem como inferência em lote para
esses modelos. SageMaker Atualmente, o Canvas não oferece suporte ao uso de chaves de criptografia
gerenciadas pelo cliente para modelos de previsão de séries temporais.

Dê aos seus usuários permissões para realizar previsões de
séries temporais
Para realizar previsões de séries temporais na Amazon SageMaker Canvas, seus usuários devem ter
as permissões necessárias. O método preferido para conceder essas permissões a seus usuários é
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ativar a opção de previsão de séries temporais ao configurar a Amazon SageMaker Domínio ou ao
editar as configurações de um perfil de usuário específico. Você também pode usar o método manual
de anexar uma política e uma relação de confiança do Amazon Forecast aoAWS Identity and Access
ManagementFunção (IAM).

Método de configuração de domínio
SageMaker oferece a opção de conceder permissões de previsão de séries temporais aos usuários por
meio das configurações de domínio. Você pode alternar as permissões para todos os usuários do seu
domínio e SageMaker gerencia a anexação da política do IAM e relacionamento de confiança para você.
Se você estiver configurando sua Amazon SageMaker Domínio pela primeira vez e deseja ativar as
permissões de previsão de séries temporais para todos os usuários do domínio e, em seguida, use os
procedimentos a seguir.
Quick setup
Siga o procedimento abaixo para ativar a SageMaker Permissões de previsão de séries temporais do
Canvas ao fazer uma configuração rápida para seu domínio.
1.

Na Amazônia SageMaker Configuração rápida do domínio, preencha oName (Nome)eFunção de
execução padrãocampos naPerfil do usuárioseção.

2.

Sair doHabilitar o SageMaker Permissões da telaopção ativada (é ativada).

3.

EscolhaEnviarpara concluir a configuração do seu domínio.

Standard setup
Siga o procedimento abaixo para ativar a SageMaker Permissões de previsão de séries temporais do
Canvas ao fazer uma configuração padrão para seu domínio.
1.

Na Amazônia SageMaker Configuração padrão de domínio, preencha oConfigurações
gerais,Configurações do Studio, eConfigurações do RStudiopáginas.

2.

Escolha oConfigurações da telapágina.

3.

Para oConfiguração de permissões básicas do Canvas, sai doAtivar permissões básicas do
Canvasopção ativada (é ativada). Essas permissões são necessárias para ativar as permissões
de previsão de séries temporais.

4.

Para oConfiguração de previsão de séries temporais, sai doHabilitar a previsão de séries
temporaisopção ativada (é ativada).

5.

SelectCrie e use uma nova função de execução, ou selectUse uma função de execução
existentese você já tiver uma função do IAM com as permissões necessárias do Amazon Forecast
anexadas (para obter mais informações, consulte oMétodo de configuração de função do
IAM (p. 247)).

6.

Conclua as outras alterações na configuração do seu domínio e, em seguida, escolhaEnviar.

Agora seus usuários devem ter as permissões necessárias para realizar a previsão de séries temporais no
SageMaker tela.

Método de configuração do usuário
Você pode configurar permissões de previsão de séries temporais para usuários individuais em um
domínio existente. As configurações do perfil do usuário substituem as configurações gerais do domínio,
para que você possa conceder permissões a usuários específicos sem conceder permissões a todos os
seus usuários. Para conceder permissões de previsão de séries temporais a um usuário específico que
ainda não tem permissões, use o procedimento a seguir.
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1.

Open the SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2.

NoPainel de controle, naUsuáriospainel, selecione o nome do usuário cujas permissões você deseja
editar.

3.

NoDetalhes do usuáriopágina, escolhaEditar.

4.

Escolha oConfigurações da telapágina.

5.

AtivarAtivar permissões básicas do Canvas. Essas permissões são necessárias para ativar as
permissões de previsão de séries temporais.

6.

Ligar oHabilitar a previsão de séries temporaisopção.

7.

Se você quiser usar uma função de execução diferente para o usuário da função especificada no
Domínio, selecioneCrie e use uma nova função de execução, ouUse uma função de execução
existentese você já tiver uma função do IAM pronta para ser usada.

Note
Se você quiser usar uma função existente do IAM, certifique-se de que ela tenha a política do
IAMAmazonSageMakerCanvasForecastAccessvinculado e tem uma relação de confiança
que estabelece o Amazon Forecast como principal de serviços. Para obter mais informações,
consulte a seção Método de configuração de função do IAM (p. 247).
8.

OConfigurações da telaa página deve ser semelhante à seguinte captura de tela. Conclua as outras
alterações em seu perfil de usuário e escolhaEnviarpara salvar as alterações.
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Agora, seu usuário deve ter permissão para fazer previsões de séries temporais no SageMaker tela.
Você também pode remover as permissões de um usuário usando o procedimento anterior e desativando
aHabilitar a previsão de séries temporaisopção.

Método de configuração de função do IAM
Você pode conceder manualmente aos seus usuários permissões para realizar previsões de séries
temporais na Amazon SageMaker Canvas adicionando permissões adicionais aoAWS Identity and Access
ManagementFunção (IAM) especificada para o perfil do usuário. A função do IAM precisa ter uma relação
de confiança com o Amazon Forecast e uma política anexada que dê permissões ao Forecast.
A seção a seguir mostra como criar a relação de confiança e anexar
oAmazonSageMakerCanvasForecastAccesspolítica gerenciada para sua função do IAM, que concede
as permissões mínimas necessárias para que a previsão de séries temporais funcione SageMaker tela.
Para configurar uma função do IAM com o método manual, use o procedimento a seguir.
1.

Open the SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/e escolhaPainel de
controle.

2.

Da lista deUsuários, selecione o perfil do usuário ao qual você deseja conceder permissões de
previsão de séries temporais.

3.

SobDetalhes, copiar ou anotar o nome do usuárioFunção de execução. O nome da função do IAM
deve ser semelhante ao seguinte:AmazonSageMaker-ExecutionRole-111122223333444.

4.

Depois de ter o nome da função do usuário no IAM, acesse oConsole do IAM.

5.

Escolha Roles.

6.

Pesquise a função do usuário no IAM por nome na lista de funções e selecione-a.

7.

SobPermissões, escolhaAdd permissions.

8.

Escolha Attach policies (Anexar políticas).
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9.

Pesquise oAmazonSageMakerCanvasForecastAccesspolítica gerenciada e selecione-a.
EscolhaAnexar políticaspara anexar a política à função.
Depois de anexar a política, a funçãoPermissõesa seção agora deve
incluirAmazonSageMakerCanvasForecastAccess.

10. Retorne à página da função do IAM e emRelações de confiança, escolhaEditar política de confiança.
11. NoEditar política de confiançaeditor, atualize a política de confiança para adicionar o Forecast como
principal de serviço. A política deve ser semelhante ao exemplo a seguir.

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"sagemaker.amazonaws.com",
"forecast.amazonaws.com"
]
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

12. Depois de editar a política de confiança, escolhaAtualizar política.
Agora você deve ter uma função do IAM que tenha a
políticaAmazonSageMakerCanvasForecastAccessanexado a ele e a uma relação de confiança
estabelecida com o Amazon Forecast, dando aos usuários permissão para realizar previsões de
séries temporais em SageMaker tela. Para obter informações sobre oAWSPolíticas gerenciadas,
consultePolíticas gerenciadas e em linha.
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Atualização SageMaker Canvas para seus usuários
Você pode atualizar para a versão mais recente da Amazon SageMaker Canvas como usuário ou
administrador de TI. Você pode atualizá-la SageMaker Canvas para um único usuário por vez.
Para atualizar o Amazon SageMaker Aplicativo Canvas, você deve excluir a versão anterior.

Important
Exclua a versão anterior da Amazon SageMaker O Canvas não exclui os dados ou modelos que
os usuários criaram.
Siga o procedimento abaixo para fazer login noAWS, abrir Amazon SageMaker Domine e atualize a
Amazon SageMaker tela. Os usuários podem começar a usar o SageMaker Aplicação Canvas quando eles
fazem login novamente.
1.

Faça login na Amazon SageMaker Console doAmazônia SageMaker.

2.

No painel de navegação, selecionePainel de controle.

3.

ParaUsuários, selecione um nome de usuário.

4.

EscolhaAplicação.

5.

Preencha a caixa de diálogo e escolhaConfirmar ação.

As imagens a seguir mostram o fluxo de trabalho do procedimento anterior.

249

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Configurando e gerenciando a Amazon
SageMaker Canvas (para administradores de TI)

Solicitar um aumento da cota
Seus usuários podem usarAWSrecursos em quantidades que excedam as especificadas por suas cotas.
Se seus usuários tiverem recursos limitados, será possível solicitar um aumento de cota para eles.
Amazônia SageMaker O Canvas usa os seguintes serviços para processar as solicitações de seus
usuários:
• Amazônia SageMaker Piloto automático
• Amazônia SageMaker Domínio do estúdio
• Amazon Forecast
Para obter informações sobre o aumento das cotas para SageMaker Operações do Canvas que não são
usadas para prever dados de séries temporais, consulteAmazônia SageMaker endpoint e cotas.
Para obter informações sobre o aumento das cotas para SageMaker Operações do Canvas que são
usadas para prever dados de séries temporais, consultePontos finais e cotas do Amazon Forecast.

Conceda aos usuários permissões para importar dados do
Amazon Redshift
Seus usuários podem ter conjuntos de dados armazenados no Amazon Redshift. Antes que os
usuários possam importar dados do Amazon Redshift para SageMaker Canvas, você deve adicionar
oAmazonRedshiftFullAccesspolítica gerenciada para a função de execução do IAM que você usou
para o perfil do usuário.
Para adicionar oAmazonRedshiftFullAccesspolítica para a função IAM do usuário, faça o seguinte.
1.

Acesse o console do IAM.

2.

Escolha Roles.

3.

Na caixa de pesquisa, pesquise a função do usuário no IAM por nome e selecione-a.

4.

Na página da função do usuário, emPermissões, escolhaAdd permissions.

5.

Escolha Attach policies (Anexar políticas).

6.

Pesquise oAmazonRedshiftFullAccesspolítica gerenciada e selecione-a.

7.

EscolhaAnexar políticaspara anexar a política à função.
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Para obter mais informações sobreAWSPolíticas gerenciadas, consultePolíticas gerenciadas e em
linhanaAWSManual do usuário do IAM.

Gerenciar aplicações
As seções a seguir descrevem como você pode gerenciar sua SageMaker Aplicações de tela. Você pode
visualizar, excluir ou reiniciar seus aplicativos a partir doPainel de controlena SageMaker Console do.

Verifique se há aplicativos ativos
Para verificar se você tem algum em execução ativa SageMaker Para aplicativos Canvas, use o
procedimento a seguir.
1.

Abra o console do SageMaker .

2.

No painel de navegação, selecionePainel de controle.

3.

SobUsuários, selecione o nome do perfil do usuário para o SageMaker Aplicativo Canvas que deseja
visualizar.

4.

SobAplicações, encontre o aplicativo que diztelanaTipo de aplicaçãocoluna.

OStatuscoluna exibe o status do aplicativo, comoPronto,Pendentes, ouDeleted (Excluído). Se a aplicação
forPronto, então seu SageMaker A sessão Canvas está ativa. Você pode excluir o aplicativo do console ou
sair do SageMaker Interface Canvas para interromper a sessão.

Aplicação
Se você quiser terminar seu SageMaker Sessão Canvas, você pode sair do SageMaker Aplicativo Canvas
ou exclua seu aplicativo do SageMaker Console do. UMAsessãoé o período de tempo a partir do qual você
começa a usar SageMaker Passe a tela até o ponto em que você parar de usá-la. A exclusão do aplicativo
só encerra a sessão. Modelos e conjuntos de dados não são afetados, mas as tarefas de criação rápida
são canceladas. A cobrança da sessão também é interrompida.
Use o procedimento a seguir para excluir o SageMaker Aplicação de tela.
1.

Abra o console do SageMaker .

2.

No painel de navegação, selecionePainel de controle.

3.

SobUsuários, selecione o nome do perfil do usuário para o SageMaker Aplicativo Canvas que deseja
visualizar.

4.

SobAplicações, encontre o aplicativo que diztelanaTipo de aplicaçãocoluna.

5.

NoAçãocoluna, escolhaAplicação.

6.

NoAplicaçãocaixa de diálogo, selecione oSim, excluir o aplicativoprompt, confirme a exclusão
digitandodeletee, em seguida, escolhaExcluir.

Depois de excluir o aplicativo com sucesso, oStatuscolumn dizDeleted (Excluído). Caso contrário, seu
aplicativo ainda estará ativo.
Você também pode encerrar a sessãosair (p. 292)de dentro do SageMaker Aplicação de tela.

Reiniciar aplicação
Se você excluir ou sair do seu SageMaker Aplicativo Canvas e se quiser reiniciar o aplicativo, use o
procedimento a seguir.
1.

Abra o console do SageMaker .

2.

No painel de navegação, selecionePainel de controle.
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3.

SobUsuários, selecione o nome do perfil do usuário para o SageMaker Aplicativo Canvas que deseja
visualizar.

4.

EscolhaAplicaçãoe SELECTtelada lista suspensa.

SageMaker O Canvas começa a lançar o aplicativo.

Configurar a Amazon SageMaker Canvas em um VPC sem
acesso à internet
A Amazônia SageMaker O aplicativo Canvas é executado em um contêiner em umAWSgerenciou a
Amazon Virtual Private Cloud (VPC). Se você quiser controlar ainda o acesso aos recursos ou executar
SageMaker Canvas sem acesso público à internet, você pode configurar sua Amazon SageMaker
Configurações de domínio e VPC. Em sua própria VPC, você pode definir configurações como grupos de
segurança (firewalls virtuais que controlam o tráfego de entrada e saída de instâncias do Amazon EC2) e
sub-redes (intervalos de endereços IP em sua VPC). Para saber mais sobre VPCs, consulteComo funciona
a Amazon VPC.
Quando o SageMaker O aplicativo Canvas está em execução noAWSVPC gerenciado, ele pode interagir
com outrosAWSserviços usando uma conexão com a Internet ou por meio de endpoints VPC criados em
uma VPC gerenciada pelo cliente (sem acesso público à Internet). SageMaker Os aplicativos Canvas
podem acessar esses VPC endpoints por meio de uma interface de rede criada pelo Studio que fornece
conectividade à VPC gerenciada pelo cliente. O comportamento padrão do SageMaker O aplicativo
Canvas é para ter acesso à Internet. Ao usar uma conexão com a Internet, os contêineres dos trabalhos
anteriores acessamAWSrecursos pela Internet, como os buckets do Amazon S3, onde você armazena
dados de treinamento e artefatos de modelo.
No entanto, se você tiver requisitos de segurança para controlar o acesso aos seus dados e contêineres
de trabalho, recomendamos que você configure SageMaker Canvas e sua VPC para que seus dados e
contêineres não possam ser acessados pela Internet. SageMaker usa as configurações da VPC que você
especifica ao configurar seu domínio para SageMaker tela.
Se você quiser configurar seu SageMaker Aplicativo Canvas sem acesso à Internet, você deve definir suas
configurações de VPC ao se conectar aoAmazônia SageMaker Domínio (p. 37), configure endpoints VPC
e conceda o necessárioAWS Identity and Access ManagementPermissões. Para obter mais informações
sobre a configuração de uma VPC na Amazon SageMaker, consulteChoose a VPC (p. 45). As seções a
seguir descrevem como executar SageMaker Canvas em uma VPC sem acesso público à Internet.

Configurar a Amazon SageMaker Canvas em um VPC sem acesso à internet
Você pode enviar tráfego de SageMaker Tela para outraAWSserviços por meio de sua própria VPC. Se
sua própria VPC não tiver acesso público à Internet e você tiver configurado seu domínio no(Opcional)
Em Request conditions (Condições da solicitação), selecione Add condition (Adicionar condição).Modo,
então SageMaker O Canvas também não terá acesso público à Internet. Isso inclui todas as solicitações,
como acessar conjuntos de dados no Amazon S3 ou trabalhos de treinamento para compilações padrão,
e as solicitações passam por endpoints de VPC em sua VPC em vez da Internet pública. Quando você
se integra ao Domain eChoose a VPC (p. 45), você pode especificar sua própria VPC como a VPC
padrão para o domínio, junto com as configurações desejadas de grupo de segurança e sub-rede. Então,
SageMakercria uma interface de rede em sua VPC que SageMaker O Canvas usa para acessar endpoints
de VPC em sua VPC. Observe que as configurações do grupo de segurança e da sub-rede são definidas
após a conclusão da integração ao Domínio.
Ao fazer a integração com o Domínio, se você escolherSomente internet públicacomo o tipo de acesso à
rede, o VPC é SageMaker gerenciado e permite acesso à internet.
Você pode alterar esse comportamento escolhendo(Opcional) Em Request conditions (Condições da
solicitação), selecione Add condition (Adicionar condição).de modo que SageMakerenvia todo o tráfego
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para uma interface de rede que SageMaker cria em sua VPC especificada. Ao escolher essa opção,
você deve fornecer as sub-redes, os grupos de segurança e os endpoints de VPC necessários para se
comunicar com o SageMaker API e SageMaker Tempo de execução e váriosAWSserviços, como Amazon
S3 e Amazon CloudWatch, que são usados por SageMaker tela. Observe que você só pode importar
dados de buckets do Amazon S3 localizados na mesma região da sua VPC.
Os procedimentos a seguir mostram como definir essas configurações para usar o SageMaker Canvas
sem a internet.

Etapa 1: Integração do Amazon SageMaker Domínio
Para enviar SageMaker Canalize o tráfego para uma interface de rede em sua própria VPC em vez de
pela Internet, especifique a VPC que você deseja usar ao fazer a integração comAmazônia SageMaker
Domínio (p. 37). EscolhaConfiguração padrãoe execute o procedimento a seguir ao configurar oSeção de
rede e armazenamentopara o domínio.
1.

Selecione o desejadoVPC.

2.

Escolha uma ou maisSub-redes. Se você não especificar uma sub-rede, SageMaker usa todas as subredes.

3.

Escolha uma ou maisGrupo (s) de segurança.

4.

EscolhaSomente VPCpara desativar o acesso direto à Internet noAWSVPC gerenciada em que
SageMaker O Canvas está hospedado.

Depois de desativar o acesso à Internet, conclua o processo de integração para configurar seu domínio.
Para obter mais informações sobre as configurações da VPC da Amazon SageMaker Domínio,
consulteChoose a VPC (p. 45).

Etapa 2: Configurar VPC endpoints
SageMaker O Canvas só acessa outrosAWSserviços para gerenciar e armazenar dados para sua
funcionalidade. Por exemplo, ele se conecta ao Amazon Redshift se seus usuários acessarem um banco
de dados do Amazon Redshift. Ele pode se conectar a umAWSserviço como o Amazon Redshift usando
uma conexão com a Internet ou um endpoint VPC. Use VPC endpoints se quiser configurar conexões da
sua VPC paraAWSserviços que não usam a internet pública.
Um VPC endpoint cria uma conexão privada com umAWSserviço que usa um caminho de rede isolado
da Internet pública. Por exemplo, se você configurar o acesso ao Amazon S3 usando um VPC endpoint a
partir de sua própria VPC, então o SageMaker O aplicativo Canvas pode acessar o Amazon S3 passando
pela interface de rede em sua VPC e, em seguida, pelo VPC endpoint que se conecta ao Amazon S3. A
comunicação entre SageMaker O Canvas e o Amazon S3 são privados.
Para obter mais informações sobre como configurar VPC endpoints para sua VPC, consulteAWS
PrivateLink.
A seguir estão os endpoints de VPC para cada serviço que você pode usar com SageMaker tela:
Serviço

Endpoint

Endpoint type

Amazon Athena

com.amazonaws.Região.athena

Interface

Amazônia SageMaker

Interface
com.amazonaws.Região.sagemaker.api
com.amazonaws.Região.sagemaker.tempo
de execução
com.amazonaws.Região.Notebook
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Serviço

Endpoint

Endpoint type

AWS Security Token Service

com.amazonaws.Região.sts

Interface

Amazon Elastic Container
Registry (Amazon ECR)

com.amazonaws.Região.ecr.api

Interface

Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2)

com.amazonaws.Região.ec2

Interface

Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3)

com.amazonaws.Região.s3

Gateway

Amazon Redshift

com.amazonaws.Região.redshift- Interface
data

AWS Secrets Manager

com.amazonaws.Região.
secretsManager

Interface

AWS Systems Manager

com.amazonaws.Região.ssm

Interface

Amazônia CloudWatch

Interface
com.amazonaws.Região.monitoramento

Amazônia CloudWatch Logs

com.amazonaws.Região.registros Interface

Amazon Forecast

com.amazonaws.Região.previsão Interface

com.amazonaws.Região.ecr.dk

com.amazonaws.Região.
consulta de previsão

Etapa 3: Conceder permissões do IAM
O SageMaker O usuário do Canvas deve ter o necessárioAWS Identity and Access
Managementpermissões para permitir a conexão com os endpoints da VPC. A função do IAM para a
qual você concede permissões deve ser a mesma que você usou ao se conectar à Amazon SageMaker
Domain. Você pode anexar a SageMaker gerenciadoAmazonSageMakerFullAccesspolítica para a
função do IAM para que o usuário conceda ao usuário as permissões necessárias. Se você precisar
de permissões de IAM mais restritivas e usar políticas personalizadas em vez disso, atribua à função
do usuário aec2:DescribeVpcEndpointServicesPermissão. SageMaker O Canvas exige essas
permissões para verificar a existência dos endpoints VPC necessários para trabalhos de compilação
padrão. Se ele detectar esses endpoints de VPC, os trabalhos de compilação padrão serão executados por
padrão em sua VPC. Caso contrário, eles serão executados no padrãoAWSVPC gerenciada.
Para obter instruções sobre como conectar oAmazonSageMakerFullAccessPolítica de IAM para a
função IAM do seu usuário, consulteAdicionar e remover permissões de identidade do IAM.
Para conceder ao seu usuário a função de IAM
granularec2:DescribeVpcEndpointServicespermissão, use o procedimento a seguir.
1.

Faça login noAWS Management Consoleabrir oConsole do IAM.

2.

No painel de navegação, escolha Roles.

3.

Na lista, escolha o nome da função à qual você deseja conceder permissões.

4.

Escolha a guia Permissions (Permissões).

5.

EscolhaAdd permissionse.Crie uma política em linha.

6.

Escolha oJSONe insira a seguinte política, que concede
aec2:DescribeVpcEndpointServicesPermissão:

254

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Como importar dados na Amazon SageMaker tela

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:DescribeVpcEndpointServices",
"Resource": "*"
}
]

7.

EscolhaReview policye, em seguida, insira umName (Nome)para a política (por
exemplo,VPCEndpointPermissions).

8.

Escolha Create policy (Criar política).

A função IAM do usuário agora deve ter permissões para acessar os endpoints da VPC configurados em
sua VPC.

(Opcional) Etapa 4: Substituir as configurações do grupo de segurança para usuários específicos
Se você for administrador, talvez queira que usuários diferentes tenham configurações de VPC diferentes
ou configurações de VPC específicas do usuário. Quando você substitui as configurações padrão do grupo
de segurança da VPC para um usuário específico, essas configurações são passadas para o SageMaker
Aplicativo Canvas para esse usuário.
Você pode substituir os grupos de segurança aos quais um usuário específico tem acesso na sua VPC ao
configurar um novo perfil de usuário no Studio. Você pode usar oCreateUserProfile SageMaker Chamada
de API (oucreate_user_profilecom oAWS CLI) e, em seguida, noUserSettings, é possível especificar
oSecurityGroupspara o usuário.

Como importar dados na Amazon SageMaker tela
Você pode importar dados de diferentes fontes de dados para a Amazon SageMaker tela. As fontes de
dados incluem o Amazon S3, sua máquina local e fontes de dados externas. Atualmente, você só pode
importar arquivos .csv delimitados por vírgula. Seus arquivos .csv não devem ter caracteres de nova linha,
exceto quando denotam uma nova linha. Você pode usar o conjunto de dados importado para criar um
modelo e fazer previsões em outros conjuntos de dados.
Você pode importar dados das seguintes fontes de dados externas:
• Um bucket do Amazon S3 de uma conta externa
• Um banco de dados do Amazon Redshift
• Snowflake
Você pode importar dados com os seguintes tipos de dados:
• Categóricos
• Numeric
• Texto
• Datetime
O Canvas tem os seguintes limites para importar dados e criar modelos.
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Recurso

Limite

Tamanho máximo do arquivo do conjunto de dados

5 GB

Número máximo de colunas em conjuntos de
dados

1000

Número máximo de linhas para compilações
rápidas

50.000

Tamanho máximo da amostra para amostragem
aleatória

40.000

Tamanho mínimo da amostra para amostragem
aleatória

500

Para importar dados de uma fonte de dados externa, crie uma conexão. Para obter mais informações,
consulteConnect a uma fonte de dados externa (p. 256)
Para importar dados de vários arquivos em sua máquina local ou em locais do Amazon S3, você importa
os dados de cada fonte de dados e os une em um único conjunto de dados. Para obter informações sobre
como unir conjuntos de dados, consulteJunte dados que você importou para SageMaker tela (p. 261).
SageMaker O Canvas fornece vários conjuntos de dados de exemplo em seu aplicativo para ajudar você a
começar. Para saber mais sobre o SageMaker- conjuntos de dados de amostra fornecidos que você pode
experimentar, consulteUsar conjuntos de dados de amostra (p. 263).

Connect a uma fonte de dados externa
Adicione uma conexão a uma fonte de dados externa para importar dados dela. As credenciais que você
especifica dependem da fonte de dados à qual você está se conectando. Para obter mais informações,
consulte as seções a seguir.

Connect a um banco de dados do Amazon Redshift
Você pode importar dados do Amazon Redshift, um armazém de dados onde sua organização mantém
seus dados. Antes de poder importar dados do Amazon Redshift, oAWSA função do IAM que você usa
deve ter aAmazonRedshiftFullAccesspolítica gerenciada anexada. Para obter instruções sobre
como anexar essa política, consulteConceda aos usuários permissões para importar dados do Amazon
Redshift (p. 250).
Para importar dados do Amazon Redshift, você faz o seguinte:
1. Crie uma conexão com o banco de dados do Amazon Redshift.
2. Escolha os dados que você está importando.
3. Importe os dados.
Você pode usar o editor Amazon Redshift para arrastar conjuntos de dados para o painel de importação
e importá-los para SageMaker tela. Para obter mais controle sobre os valores retornados no conjunto de
dados, use o seguinte:
• Consultas SQL
• Junções
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As consultas SQL permitem que você personalize a forma como você importa os valores no conjunto de
dados. Por exemplo, você pode especificar as colunas retornadas no conjunto de dados ou o intervalo de
valores de uma coluna.
Você pode usar uniões para combinar vários conjuntos de dados do Amazon Redshift em um único
conjunto de dados. Você pode arrastar seus conjuntos de dados do Amazon Redshift para o painel que
permite unir os conjuntos de dados.
Você pode usar o editor SQL para editar o conjunto de dados que você uniu e converter o conjunto de
dados unido em um único nó. Você pode unir outro conjunto de dados ao nó. Você pode importar os dados
que você selecionou para SageMaker tela.
Use o procedimento a seguir para importar dados do Amazon Redshift.
Você pode unir conjuntos de dados antes de importá-los para SageMaker Canvas usando SQL ou o
SageMaker Interface do Canvas. Você pode consolidar as uniões feitas em um único nó antes de juntá-las
a outro nó.
1.

Navegue até a tela de importação de dados.

2.

Escolha Add Connection (Adicionar conexão).

3.

EscolhaAmazon Redshift.

4.

Especifique suas credenciais do Amazon Redshift.

5.

Na guia que tem o nome da sua conexão, arraste o arquivo .csv que você está importando para
aArraste e solte a tabela para importarPainel.

6.

Optional: Arraste tabelas adicionais para o painel de importação. Você pode usar a GUI para unir as
tabelas. Para obter mais especificidade em suas junções, escolhaEditar no SQL.

7.

Optional: Se você estiver usando SQL para consultar os dados, você pode escolherContextopara
adicionar contexto à conexão especificando valores para o seguinte:
• Warehouse
• Database
• Esquema

8.

Escolha Import.

A imagem a seguir mostra um exemplo de campos especificados para uma conexão do Amazon Redshift.

A imagem a seguir mostra a página usada para unir conjuntos de dados no Amazon Redshift.
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A imagem a seguir mostra uma consulta SQL sendo usada para editar uma união no Amazon Redshift.

Use o Snowflake com a Amazon SageMaker tela
É possível importar dados da sua conta do Snowflake da seguinte maneira:
1. Crie uma conexão com o banco de dados Snowflake.
2. Escolha os dados que você está importando arrastando e soltando a tabela do menu de navegação
esquerdo no editor.
3. Importe os dados.
Você pode usar o editor Snowflake para arrastar conjuntos de dados para o painel de importação e
importá-los para SageMaker tela. Para obter mais controle sobre os valores retornados no conjunto de
dados, use o seguinte:
• Consultas SQL
• Junções
As consultas SQL permitem que você personalize a forma como você importa os valores no conjunto de
dados. Por exemplo, você pode especificar as colunas retornadas no conjunto de dados ou o intervalo de
valores de uma coluna.
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Você pode usar uniões para combinar vários conjuntos de dados do Snowflake em um único conjunto
de dados. Você pode arrastar seus conjuntos de dados do Snowflake para o painel que permite unir os
conjuntos de dados.
Você pode combinar os conjuntos de dados que você uniu em um único nó e unir os nós a um conjunto de
dados diferente do Snowflake. Você pode importar os dados que você selecionou para SageMaker tela.
Use o procedimento a seguir para importar dados do Snowflake para a Amazon SageMaker tela.
Você pode unir conjuntos de dados antes de importá-los para SageMaker Canvas usando SQL ou o
SageMaker Interface do Canvas. Você pode editar as uniões no SQL e converter o SQL em um único nó.
Você pode unir outros nós ao nó que você converteu.
1.
2.

Navegue até a tela de importação de dados.
Escolha Add Connection (Adicionar conexão).

3.

EscolhaFloco de neve.

4.

Especifique suas credenciais do Snowflake.

5.

Na guia que tem o nome da sua conexão, arraste o arquivo .csv que você está importando para
aArraste e solte a tabela para importarPainel.

6.

Optional: Arraste tabelas adicionais para o painel de importação. Você pode usar a interface do
usuário para unir as tabelas. Para obter mais especificidade em suas junções, escolhaEditar no SQL.

7.

Optional: Se você estiver usando SQL para consultar os dados, você pode escolherContextopara
adicionar contexto à conexão especificando valores para o seguinte:
• Warehouse
• Database
• Esquema

8.

Adicionar contexto a uma conexão facilita a especificação de consultas future.
Escolha Import.

A imagem a seguir mostra um exemplo de campos especificados para uma conexão Snowflake.
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A imagem a seguir mostra a página usada para adicionar contexto a uma conexão.

A imagem a seguir mostra a página usada para unir conjuntos de dados no Snowflake.

A imagem a seguir mostra uma consulta SQL sendo usada para editar uma união no Snowflake.
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Junte dados que você importou para SageMaker tela
Você pode usar a Amazon SageMaker Canvas para unir vários conjuntos de dados em um único conjunto
de dados. Uma união combina os dois conjuntos de dados. Por padrão, SageMaker O Canvas une
automaticamente os conjuntos de dados nos nomes das colunas correspondentes. A opção de combinar
vários conjuntos de dados pode permitir que você obtenha mais informações dos modelos que você cria.
Você pode fazer as seguintes uniões para seus conjuntos de dados:
• Interior— Retorna um conjunto de dados com valores correspondentes em ambos os conjuntos de
dados.
• Esquerda— Retorna um conjunto de dados que tem:
• Todas as linhas do conjunto de dados à esquerda da união.
• Todas as linhas do conjunto de dados à direita da união que têm valores correspondentes às colunas
à esquerda da união.
• direita— Retorna um conjunto de dados que tem:
• Todas as linhas do conjunto de dados à direita da união.
• Todas as linhas do conjunto de dados à esquerda da união que têm valores correspondentes às
colunas à direita da união.
• Exterer— Retorna todas as linhas quando há uma correspondência no conjunto de dados esquerdo ou
direito. O conjunto de dados de uma união externa pode ter valores nulos que SageMaker O Canvas
pode imputar quando você cria um modelo.
Use o procedimento a seguir para unir seus conjuntos de dados.
Para unir conjuntos de dados, faça o seguinte.
1.
2.
3.

Navegue até oConsole de dadospágina.
EscolhaUnir dados.
Arraste e solte os conjuntos de dados que você está unindo naArraste e solte conjuntos de dados para
unirBOX.
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4.

Configure a junção. Amazônia SageMaker O Canvas mostra uma visualização dos dados unidos
depois que você os configura.

5.

EscolhaSalvar dados unidospara salvar a saída da união.

As imagens a seguir mostram o fluxo de trabalho do procedimento anterior.
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Usar conjuntos de dados de amostra
SageMaker O Canvas fornece exemplos de conjuntos de dados que abordam casos de uso exclusivos
para que você possa começar a criar, treinar e validar modelos rapidamente sem escrever nenhum código.
Os casos de uso associados a esses conjuntos de dados destacam os recursos do SageMaker Canvas,
e você pode aproveitar esses conjuntos de dados para começar a criar modelos. Você pode encontrar os
conjuntos de dados de amostra naConsole de dadospágina do seu SageMaker Aplicação de tela.
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Exemplos conjuntos de dados
Os conjuntos de dados a seguir são os exemplos que SageMaker O Canvas fornece por padrão.
Esses conjuntos de dados abrangem casos de uso, como previsão de preços de casas, inadimplência
de empréstimos e readmissão para pacientes diabéticos; previsão de vendas; previsão de falhas
de máquinas para agilizar a manutenção preditiva em unidades de fabricação; e gerar previsões
da cadeia de suprimentos para transporte e logística. Os conjuntos de dados são armazenados
nosample_datasetpasta no bucket padrão do Amazon S3 que SageMaker cria para sua conta em uma
região.
• canvas-sample-diabetic-readmission.csv: Esse conjunto de dados contém dados históricos, incluindo
mais de quinze recursos com resultados de pacientes e hospitais. Você pode usar esse conjunto
de dados para prever se pacientes diabéticos de alto risco provavelmente serão readmitidos no
hospital dentro de 30 dias após a alta, após 30 dias, ou se não serão reinternados. Usar oadmitido em
vermelhocoluna como coluna de destino e use o tipo de modelo de previsão de categoria 3+ com esse
conjunto de dados. Para saber mais sobre como criar um modelo com esse conjunto de dados, consulte
oSageMaker Página de tela. Esse conjunto de dados foi obtido doRepositório Machine Learning da UCI.
• canvas-sample-housing.csv: Este conjunto de dados contém dados sobre as características vinculadas
a um determinado preço da habitação. Você pode usar esse conjunto de dados para prever os preços
da habitação. Usar omedian_house_valuecoluna como coluna de destino e use o tipo de modelo de
previsão numérica com esse conjunto de dados. Para saber mais sobre como criar um modelo com esse
conjunto de dados, consulte oSageMaker Página de tela. Este é o conjunto de dados habitacionais da
Califórnia obtido doStatLib repositório.
• canvas-sample-loans.csv: Esse conjunto de dados contém dados completos de empréstimos para todos
os empréstimos emitidos de 2007 a 2011, incluindo o status atual do empréstimo e as informações de
pagamento mais recentes. Você pode usar esse conjunto de dados para prever se um cliente pagará
um empréstimo. Usar ostatus do empréstimocoluna como coluna de destino e use o tipo de modelo de
previsão de categoria 3+ com esse conjunto de dados. Para saber mais sobre como criar um modelo
com esse conjunto de dados, consulte oSageMaker Página de tela. Esses dados usam o LendingClub
dados obtidos deKaggle.
• canvas-sample-maintenance.csv: Esse conjunto de dados contém dados sobre as características
vinculadas a um determinado tipo de falha de manutenção. Você pode usar esse conjunto de dados
para prever qual falha ocorrerá no future. Usar oTipo de falhacoluna como coluna de destino e use o tipo
de modelo de previsão de categoria 3+ com esse conjunto de dados. Para saber mais sobre como criar
um modelo com esse conjunto de dados, consulte oSageMaker Página de tela. Esse conjunto de dados
foi obtido doRepositório Machine Learning da UCI.
• canvas-sample-shipping-logs.csv: Esse conjunto de dados contém dados completos de envio de todos
os produtos entregues, incluindo tempo estimado, prioridade de envio, transportadora e origem. Você
pode usar esse conjunto de dados para prever o tempo estimado de chegada da remessa em número
de dias. Usar oActualShippingDayscoluna como coluna de destino e use o tipo de modelo de previsão
numérica com esse conjunto de dados. Para saber mais sobre como criar um modelo com esses dados,
consulte oSageMaker Página de tela. Esse é um conjunto de dados sintético criado pela Amazon.
• canvas-sample-sales-forecasting.csv: Esse conjunto de dados contém dados históricos de vendas de
séries temporais para lojas de varejo. Você pode usar esse conjunto de dados para prever as vendas de
uma loja de varejo específica. Usar opromoçõescoluna como coluna de destino e use o tipo de modelo
de previsão de séries temporais com esse conjunto de dados. Para saber mais sobre como criar um
modelo com esse conjunto de dados, consulte oSageMaker Página de tela. Esse é um conjunto de
dados sintético criado pela Amazon.

Reimportar um conjunto de dados de amostra excluído
Se você não quiser mais usar os conjuntos de dados de exemplo, poderá excluí-los daConsole de
dadospágina do seu SageMaker Aplicação de tela. No entanto, esses conjuntos de dados ainda são
armazenados no padrão SageMaker-criou um bucket Amazon S3 para sua conta, para que você sempre
possa acessá-los mais tarde.
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O nome padrão do bucket do Amazon S3 onde os conjuntos de dados são armazenados segue o
padrãosagemaker-{region}-{account ID}. Você pode encontrar os conjuntos de dados de amostra
no caminho do diretórioCanvas/sample_dataset.
Se você excluir um conjunto de dados de amostra do SageMaker Aplicativo Canvas e quiser acessar o
conjunto de dados de amostra novamente, use o procedimento a seguir.
1.

Navegue até oConsole de dadospágina em seu SageMaker Aplicação de tela.

2.

EscolhaImportar dados.

3.

Na lista de buckets do S3, selecione o padrão SageMaker Bucket S3 para sua conta, que segue o
padrão de nomenclaturasagemaker-{region}-{account ID}.

4.

Saída de seleçãotelapasta.

5.

Saída de seleçãosample_datasetpasta, que contém todos os conjuntos de dados de amostra para
SageMaker tela.

6.

Selecione o conjunto de dados que você deseja importar e, em seguida, escolhaImportar dados.

Crie um modelo
Usar a Amazon SageMaker Canvas para criar um modelo no conjunto de dados que você importou. Use o
modelo que você criou para fazer previsões sobre novos dados. SageMaker O Canvas usa as informações
do conjunto de dados para criar até 250 modelos e escolher aquele que tem o melhor desempenho.
Para cada modelo que você cria, você escolhe oColuna. OColunaé a coluna que contém as informações
que você deseja prever. Por exemplo, se você estiver criando um modelo para prever se as pessoas
cancelaram suas assinaturas, oColunacontém pontos de dados que são um “sim” ou um “não” sobre o
status de cancelamento de alguém.
Amazônia SageMaker O Canvas usa os dados naColunapara recomendar automaticamente uma ou
maisTipos de modelo. Os tipos de modelo se enquadram em uma das seguintes categorias:
• Predição categórica, conhecida comoclassificaçãoem Machine learning
• Predição numérica, conhecida comoregressãoem Machine learning
A seguir estão os tipos de previsão categórica:
• Previsão de 2 categorias. O termo de aprendizado de máquina para previsão de duas categorias
éclassificação binária. Prever se alguém cancelou sua assinatura é um exemplo de previsão de duas
categorias.
• Previsão de mais de 3 categorias. O termo de aprendizado de máquina para previsão de mais de 3
categorias éclassificação multiclasse.
Amazônia SageMaker O Canvas prevê o valor doColunausando as informações no restante do conjunto
de dados. Para previsão categórica, SageMaker O Canvas coloca cada linha em uma das categorias
listadas naColuna. Para predição numérica, SageMaker O Canvas usa as informações no conjunto de
dados para prever os valores numéricos noColuna.
OBUILILpágina de SageMaker O Canvas gera uma visualização de 100 linhas retiradas do seu conjunto
de dados ou, se o conjunto de dados tiver mais de 20.000 linhas, SageMaker O Canvas seleciona 100
linhas de uma amostra aleatória do seu conjunto de dados. Para saber mais sobre a amostra aleatória e
como você pode alterar o tamanho da amostra, consulte a seção a seguirAmostra aleatória (p. 267).
Antes de criar seu modelo, você pode filtrar seus dados ou prepará-los usando transformações
avançadas. Para obter mais informações sobre como preparar seus dados para a construção de modelos,
consultePrepare dados com transformações avançadas (p. 274).
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Para criar seu modelo, é possível escolher umConstrução rápidaou umCompilação padrão.
OConstrução rápidageralmente leva de 2 a 20 minutos para construir o modelo, enquanto oCompilação
padrãogeralmente leva de 2 a 4 horas e geralmente tem uma precisão maior. Para umConstrução
rápida, o conjunto de dados de entrada pode ter um máximo de 50.000 linhas. Se você sair enquanto
estiver executando umConstrução rápida, sua compilação pode ser interrompida até que você faça login
novamente. Quando você fizer login novamente, SageMaker O tela reinicializações doConstrução rápida.
Enquanto a Amazon SageMaker O Canvas cria o modelo e adiciona automaticamente valores ausentes
para conjuntos de dados que não têm dados de séries temporais. SageMaker O Canvas usa os valores
em seu conjunto de dados para realizar uma aproximação matemática dos valores faltantes. Para obter a
maior precisão do modelo, recomendamos adicionar os dados ausentes, se você conseguir encontrá-los.
Amazônia SageMaker O Canvas pode fazer previsões de séries temporais em seus dados. As previsões
de séries temporais são úteis quando você faz previsões por um período. Para obter informações
sobre previsões de séries temporais, consultePrevisões de séries temporais na Amazon SageMaker
tela (p. 292).

Visualizar um modelo
Amazônia SageMaker O Canvas oferece a capacidade de obter insights de seus dados antes de criar um
modelo, escolhendoVersão de visualização. Por exemplo, você pode ver como os dados em cada coluna
são distribuídos. Para modelos criados usando dados categóricos, você também pode escolherVersão
de visualizaçãopara gerar umaPrecisão estimadaprevisão de quão bem o modelo pode analisar seus
dados. A precisão de umConstrução rápidaou umCompilação padrãorepresenta o quão bem o modelo
pode funcionar em dados reais e geralmente é maior do que oPrecisão estimada.
Amazônia SageMaker O Canvas processa automaticamente os valores faltantes em seu conjunto de
dados enquanto constrói o modelo. Ele infere os valores faltantes usando valores adjacentes que estão
presentes no conjunto de dados.

Validar dados
Antes de criar seu modelo, SageMaker O Canvas verifica seu conjunto de dados em busca de problemas
que farão com que sua construção falhe. E se SageMaker O Canvas encontra qualquer problema e, em
seguida, avisa você noBUILILpágina antes de tentar criar um modelo.
É possível escolherValidar dadospara ver uma lista dos problemas com seu conjunto de dados. Em
seguida, você pode usar o SageMaker telarecursos de preparo de dados (p. 274)e ferramentas, ou suas
próprias ferramentas, para corrigir seu conjunto de dados antes de iniciar uma compilação. Se você não
corrigir os problemas com seu conjunto de dados, sua compilação falhará.
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Se você fizer alterações em seu conjunto de dados para corrigir os problemas, terá a opção de revalidar
seu conjunto de dados antes de tentar uma compilação. Recomendamos que você revalide seu conjunto
de dados antes de criar.
A tabela a seguir mostra os problemas que SageMaker O Canvas verifica seu conjunto de dados e como
resolvê-los.
Problema

Resolução

Tipo de modelo errado para seus dados

Experimente outro tipo de modelo ou use um
conjunto de dados diferente.

Valores faltantes em sua coluna de destino

Substitua os valores ausentes, elimine as linhas
por valores ausentes ou use um conjunto de dados
diferente.

Muitos rótulos exclusivos em sua coluna de destino

Verifique se você usou a coluna correta para sua
coluna de destino ou use um conjunto de dados
diferente.

Muitos valores não numéricos em sua coluna de
destino

Escolha uma coluna de destino diferente, selecione
outro tipo de modelo ou use um conjunto de dados
diferente.

Um ou mais nomes de coluna contêm sublinhados
duplos

Renomeie as colunas para remover qualquer
sublinhado duplo e tente novamente.

Nenhuma das linhas do seu conjunto de dados
está completa

Substitua os valores ausentes ou use um conjunto
de dados diferente.

Muitos rótulos exclusivos para o número de linhas
em seus dados

Verifique se você está usando a coluna de destino
correta, aumente o número de linhas em seu
conjunto de dados, consolide rótulos semelhantes
ou use um conjunto de dados diferente.

Amostra aleatória
SageMaker O Canvas usa o método de amostragem aleatória para amostrar seu conjunto de dados.
O método de amostra aleatória significa que cada linha tem a mesma chance de ser escolhida para a
amostra. Você pode escolher uma coluna na visualização prévia para obter estatísticas resumidas para a
amostra aleatória, como a média e o modo.
Por padrão, SageMaker O Canvas usa um tamanho de amostra aleatório de 20.000 linhas do seu conjunto
de dados para conjuntos de dados com mais de 20.000 linhas. Para conjuntos de dados menores que
20.000 linhas, o tamanho padrão da amostra é o número de linhas em seu conjunto de dados. É possível
aumentar ou diminuir o tamanho da amostra escolhendoAmostra aleatórianaBUILILGuia SageMaker
Aplicação de tela. Você pode usar o controle deslizante para selecionar o tamanho de amostra desejado e,
em seguida, escolherAtualizaçãopara alterar o tamanho da amostra. O tamanho máximo da amostra que
você pode escolher para um conjunto de dados é de 40.000 linhas e o tamanho mínimo da amostra é de
500 linhas. Se você escolher um tamanho de amostra grande, a visualização do conjunto de dados e as
estatísticas resumidas podem levar alguns minutos para serem recarregadas.
OBUILILA página mostra uma prévia de 100 linhas do seu conjunto de dados. Se o tamanho da amostra
for do mesmo tamanho do seu conjunto de dados, a visualização usará as primeiras 100 linhas do seu
conjunto de dados. Caso contrário, a visualização usa as primeiras 100 linhas da amostra aleatória.
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Explorar seus dados usando técnicas de visualização
Com a Amazon Amazon SageMaker Canvas, você pode explorar e visualizar seus dados, ajudando você
a obter insights avançados sobre seus dados antes de criar seus modelos de ML. Você pode visualizar
usando gráficos de dispersão, gráficos de barras e gráficos de caixa, que podem ajudá-lo a entender seus
dados e descobrir as relações entre os recursos que podem afetar a precisão do modelo.
NoBUILILGuia SageMaker Aplicativo Canvas, escolhaVisualizador de dadospara começar a criar suas
visualizações.
Você pode alterar o tamanho da amostra de visualização para ajustar o tamanho da amostra aleatória
retirada do seu conjunto de dados. Um tamanho de amostra muito grande pode afetar o desempenho
de suas visualizações de dados, por isso recomendamos que você escolha um tamanho de amostra
adequado. Para alterar o tamanho da amostra, use o procedimento a seguir.
1.

EscolhaAmostra de visualização.

2.

Use o controle deslizante para selecionar o tamanho de amostra desejado.

3.

EscolhaAtualizaçãopara confirmar a alteração no tamanho da amostra.

Note
Certas técnicas de visualização exigem colunas de um tipo de dados específico. Por exemplo,
você só pode usar colunas numéricas para os eixos x e y dos gráficos de dispersão.

Gráfico de dispersão
Para criar um gráfico de dispersão com seu conjunto de dados, escolhaGráfico de
dispersãonaVisualizaçãopainel. Em seguida, você pode escolher os recursos que deseja traçar nos eixos
x e y doColumnsSeção de. Você pode arrastar e soltar as colunas nos eixos ou, depois que um eixo for
solto, você pode escolher uma coluna na lista de colunas suportadas.
É possível usarCor porpara colorir os pontos de dados no gráfico com um terceiro recurso. Você também
pode usarGrupo porpara agrupar os dados em gráficos separados com base em um quarto recurso.
A imagem a seguir mostra um gráfico de dispersão que usaCor poreGrupo por. Neste exemplo, cada ponto
de dados é colorido peloMaritalStatusrecurso e agrupamento peloDepartmento recurso resulta em
um gráfico de dispersão para os pontos de dados de cada departamento.
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Gráfico de barras
Para criar um gráfico de barras com seu conjunto de dados, escolhaGráfico de
barrasnaVisualizaçãopainel. Em seguida, você pode escolher os recursos que deseja traçar nos eixos x e
y doColumnsSeção de. Você pode arrastar e soltar as colunas nos eixos ou, depois que um eixo for solto,
você pode escolher uma coluna na lista de colunas suportadas.
É possível usarGrupo porpara agrupar o gráfico de barras por um terceiro recurso. É possível
usarPilhaspara sombrear verticalmente cada barra com base nos valores exclusivos de um quarto recurso.
A imagem a seguir mostra um gráfico de barras que usaGrupo porePilhas. Neste exemplo, o gráfico
de barras é agrupado peloMaritalStatusrecurso e empilhado peloJobLevelRecurso. Para
cadaJobRoleno eixo x, há uma barra separada para as categorias exclusivas naMaritalStatusrecurso,
e cada barra é empilhada verticalmente peloJobLevelRecurso.
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Grupo de dados
Para criar um gráfico de caixa com seu conjunto de dados, escolhaGrupo de dadosnaVisualizaçãopainel.
Em seguida, você pode escolher os recursos que deseja traçar nos eixos x e y doColumnsSeção de. Você
pode arrastar e soltar as colunas nos eixos ou, depois que um eixo for solto, você pode escolher uma
coluna na lista de colunas suportadas.
É possível usarGrupo porpara agrupar os gráficos de caixa por um terceiro recurso.
A imagem a seguir mostra um gráfico de caixa que usaGrupo por. Neste exemplo, os eixos x e y
mostramJobLeveleJobSatisfaction, respectivamente, e os gráficos de caixa colorida são agrupados
peloDepartmentRecurso.
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Prepare dados com transformações avançadas
Seu conjunto de dados de aprendizado de máquina pode exigir a preparação de dados antes de você criar
seu modelo. Talvez você queira limpar seus dados devido a vários problemas, que podem incluir valores
ausentes ou valores atípicos, e realizar engenharia de recursos para melhorar a precisão do seu modelo.
Amazônia SageMaker O Canvas fornece transformações de dados de ML com as quais você pode limpar,
transformar e preparar seus dados para a construção de modelos. Você pode usar essas transformações
em seus conjuntos de dados sem nenhum código. SageMaker O Canvas adiciona as transformações que
você usa aoRecipita modelo, que é um registro da preparação de dados feita em seus dados antes de criar
o modelo. Qualquer transformação de dados que você usa apenas modifica os dados de entrada para a
construção do modelo e não modifica sua fonte de dados original.
As seguintes transformações estão disponíveis no SageMaker Canvas para você preparar seus dados
para a construção.

Note
A visualização prévia do seu conjunto de dados mostra as primeiras 100 linhas do conjunto
de dados. Se seu conjunto de dados tiver mais de 20.000 linhas, o Canvas pega uma amostra
aleatória de 20.000 linhas e visualiza as primeiras 100 linhas dessa amostra. Você só pode
pesquisar e especificar valores das linhas pré-visualizadas, e a funcionalidade do filtro filtra
somente as linhas pré-visualizadas e não o conjunto de dados inteiro.

Funções e operadores
Você pode usar funções e operadores matemáticos para explorar e distribuir seus dados. Você pode usar
o SageMaker Funções suportadas pelo Canvas ou crie sua própria fórmula com seus dados existentes
e crie uma nova coluna com o resultado da fórmula. Por exemplo, você pode adicionar os valores
correspondentes de duas colunas e salvar o resultado em uma nova coluna.
Você pode aninhar declarações para criar funções mais complexas. Veja a seguir alguns exemplos de
funções aninhadas que você pode usar.
• Para calcular o IMC, você pode usar a funçãoweight / (height ^ 2).
• Para classificar idades, você pode usar a funçãoCase(age < 18, 'child', age < 65,
'adult', 'senior').
Você pode especificar funções no estágio de preparação de dados antes de criar seu modelo. Para usar
uma função, faça o seguinte.
• NoBUILILGuia SageMaker Aplicativo Canvas, escolhaFunçõespara abrir oFunçõespainel.
• NoFunçõespainel, você pode escolher umFórmulapara adicionar ao seuRerecipe do modelo. Cada
fórmula é aplicada a todos os valores na (s) coluna (s) que você especificar. Para fórmulas que aceitam
duas ou mais colunas como argumentos, use colunas com tipos de dados correspondentes; caso
contrário, você receberá um erro ounullvalores na nova coluna.
• Depois de especificar umFórmula, adicione um nome de coluna naNome da nova colunacampo.
SageMaker O Canvas usa esse nome para a nova coluna criada.
• Para adicionar a função à sua receita de modelo, escolhaAdicionar.
SageMaker O Canvas salva o resultado da sua função em uma nova coluna usando o nome que
você especificou emNome da nova coluna. Você pode visualizar ou remover funções doRerecipe do
modelopainel.
SageMaker O Canvas suporta os seguintes operadores para funções. Você pode usar o formato de texto
ou o formato em linha para especificar sua função.

274

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Crie um modelo

Operador

Descrição

Tipos de dados
compatíveis

Formato de
texto

Formato em
linha

Adicionar

Retorna a soma dos valores

Numeric

Adicionar
(vendas 1,
vendas 2)

vendas1 +
vendas2

Subtract
(Subtrair)

Retorna a diferença entre os
valores

Numeric

Subtrair
(vendas1,
vendas2)

vendas1 ‐
vendas2

Multiply
(Multiplicar)

Retorna o produto dos valores

Numeric

Multiplicar
(vendas1,
vendas2)

vendas1 *
vendas2

Divide (Dividir)

Retorna o quociente dos valores

Numeric

Dividir (vendas
1, vendas 2)

vendas1/
vendas2

Mod

Retorna o resultado do operador
do módulo (o restante após a
divisão dos dois valores)

Numeric

Mod (vendas 1,
vendas 2)

vendas 1%
vendas 2

Abs

Retorna o valor absoluto do valor

Numeric

Abs (vendas 1)

N/D

Negate

Retorna o negativo do valor

Numeric

Negar (c1)

‐c1

Exp

Retorna e (número de Euler)
elevado à potência do valor

Numeric

Exp (vendas 1)

N/D

Log (Log)

Retorna o logaritmo (base 10) do
valor

Numeric

Registro
(vendas 1)

N/D

Ln

Retorna o logaritmo natural (base Numeric
e) do valor

Ln (vendas 1)

N/D

Pow

Retorna o valor elevado a uma
potência

Pow (vendas 1,
2)

vendas 1 ^ 2

E se

Retorna um rótulo verdadeiro ou Booleano,
falso com base em uma condição numérico, texto
especificada por você

Se (vendas 1
> 7000, 'rótulo
verdadeiro,
'rótulo falso')

N/D

Ou

Retorna um valor booleano
indicando se um dos valores/
condições especificados é
verdadeiro ou não

Booliano

Ou (preço total,
discount)

preço total |
discount

And

Retorna um valor booleano
indicando se dois dos valores/
condições especificados são
verdadeiros ou não

Booliano

E (vendas 1,
vendas 2)

vendas1 e
vendas2

Not

Retorna um valor booleano que
é o oposto do valor/condições
especificados

Booliano

Não (vendas1)

! vendas 1

Caso

Retorna um valor booleano
Booleano,
com base em declarações
numérico, texto
condicionais (retorna c1 se cond1

Caso (cond1,
c1, cond2, c2,
c3)

N/D
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Operador

Descrição

Tipos de dados
compatíveis

Formato de
texto

Formato em
linha

Retorna um valor booleano
indicando se dois valores são
iguais

Booleano,
numérico, texto

N/D

c1 = c2

Not equal

Retorna um valor booleano
indicando se dois valores não
são iguais

Booleano,
numérico, texto

N/D

c1! = c2

Menor que

Retorna um valor booleano de se
c1 é menor que c2

Booleano,
numérico, texto

N/D

c1 < c2

Maior que

Retorna um valor booleano de se
c1 é maior que c2

Booleano,
numérico, texto

N/D

c1 > c2

Menor ou igual
a

Retorna um valor booleano de se
c1 é menor ou igual a c2

Booleano,
numérico, texto

N/D

c1 <= c2

Maior ou igual
a

Retorna um valor booleano de se
c1 é maior ou igual a c2

Booleano,
numérico, texto

N/D

c1 >= c2

for verdadeiro, retornará c2 se
cond2 for verdadeiro, senão
retornará c3)
Equal

c1 = c2

SageMaker O Canvas também oferece suporte a operadores agregados, que podem realizar operações
como calcular a soma de todos os valores ou encontrar o valor mínimo em uma coluna. Você pode usar
operadores agregados em combinação com operadores padrão em suas funções. Por exemplo, para
calcular a diferença de valores da média, você pode usar a funçãoAbs(height – avg(height)).
SageMaker O Canvas oferece suporte aos seguintes operadores agregados.
Operador
agregado

Descrição

Formato

Exemplo

soma

Retorna a soma de todos os valores em
uma coluna

soma

soma (c1)

mínimo

Retorna o valor mínimo de uma coluna

min

min (c2)

máximo

Retorna o valor máximo de uma coluna

max

máximo (c3)

média

Retorna o valor médio de uma coluna

avg

média (c4)

std

Retorna o desvio padrão da amostra de
uma coluna

std

std (c1)

stddev

Retorna o desvio padrão dos valores em
uma coluna

stddev

stddev (c1)

variância

Retorna a variância imparcial dos
valores em uma coluna

variância

variância (c1)

approx_count_distinctRetorna o número aproximado de itens
distintos em uma coluna

approx_count_distinctapprox_count_distinct
(c1)

count

count

Retorna o número de itens em uma
coluna
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Operador
agregado

Descrição

Formato

Exemplo

primeiro

Retorna o primeiro valor de uma coluna

primeiro

primeiro (c1)

último

Retorna o último valor de uma coluna

último

último (c1)

stddev_pop

Retorna o desvio padrão da população
de uma coluna

stddev_pop

stddev_pop (c1)

variance_pop

Retorna a variância populacional dos
valores em uma coluna

variance_pop

variance_pop (c1)

Extração de data e hora
Com a transformação de extração de data e hora, você pode extrair valores de uma coluna de data e hora
para uma coluna separada. Por exemplo, se você tiver uma coluna contendo datas de compras, poderá
extrair o valor do mês em uma coluna separada e usar a nova coluna ao criar seu modelo. Você também
pode extrair vários valores em colunas separadas com uma única transformação.
Sua coluna de data e hora deve usar um formato de carimbo de data/hora compatível. Para obter uma
lista dos formatos que SageMaker Suportes Canvas, consultePrevisões de séries temporais na Amazon
SageMaker tela (p. 292). Se seu conjunto de dados não usar um dos formatos compatíveis, atualize seu
conjunto de dados para usar um formato de carimbo de data/hora compatível e importe-o novamente para
a Amazon SageMaker Canvas antes de criar seu modelo.
Para realizar uma extração de data e hora, faça o seguinte.
1.

NoBUILILGuia SageMaker Aplicação Canvas, escolhaExtrair.

2.
3.

Escolha oColunado qual você deseja extrair valores.
ParaValor, selecione um ou mais valores para extrair da coluna. Os valores que você pode extrair de
uma coluna de timestamp sãoYEAR,Mês,Dia,Hora,Semana do ano,Dia do ano, eTrimestre.
EscolhaAdicionarpara adicionar a transformação aoModelo a receitas.

4.

SageMaker O Canvas cria uma nova coluna no conjunto de dados para cada um dos valores que você
extrai. ExcetoYEARvalues, SageMaker O Canvas usa uma codificação baseada em 0 para os valores
extraídos. Por exemplo, se você extrair oMêsvalor, janeiro é extraído como 0 e fevereiro é extraído como 1.

Você pode ver a transformação listada naModelo a receitasSeção de. Se você remover a transformação
doModelo a receitasseção, as novas colunas são removidas do conjunto de dados.
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Drop
Você pode excluir uma coluna da construção do seu modelo soltando-a naBUILILGuia SageMaker
Aplicação de tela. Desmarque a coluna que você deseja soltar e ela não será incluída ao criar o modelo.

Note
Se você soltar colunas e, em seguida, criarprevisões em batch (p. 232)com seu modelo,
SageMaker O Canvas adiciona as colunas soltas de volta ao arquivo .csv disponível para
download. No entanto, SageMaker O Canvas não adiciona as colunas descartadas de volta aos
modelos de séries temporais.

Renomear colunas
Com a transformação de renomear colunas, você pode renomear colunas em seus dados. Quando você
renomeia uma coluna, SageMaker O Canvas altera o nome da coluna na entrada do modelo.
Você pode renomear uma coluna em seu conjunto de dados clicando duas vezes no nome da coluna
naBUILILGuia SageMaker Aplicativo Canvas e inserção de um novo nome. Presação de receitasEnterA
tecla envia a alteração, e clicar em qualquer lugar fora da entrada cancela a alteração. Você também pode
renomear uma coluna clicando no botãoMais opçõesícone ( ), localizado no final da linha na exibição em
lista ou no final da célula do cabeçalho na exibição em grade, e escolhendoRenomear.
O nome da coluna não pode ter mais de 32 caracteres ou ter sublinhados duplos (__), e você não pode
renomear uma coluna com o mesmo nome de outra coluna. Você também não pode renomear uma coluna
solta.
A captura de tela a seguir mostra como renomear uma coluna clicando duas vezes no nome da coluna.

Quando você renomeia uma coluna, SageMaker O Canvas adiciona a transformação noModelo a
receitasSeção de. Se você remover a transformação doModelo a receitasseção, a coluna reverte para seu
nome original.

Remover linhas
Essa transformação remove linhas de dados do conjunto de dados em que os valores em uma coluna
específica atendem às condições especificadas por você. Você pode remover linhas que tenham valores
ausentes, contenham valores atípicos ou atendam às condições personalizadas em uma coluna de sua
escolha. Essas linhas não são usadas ao criar seu modelo.
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Remova linhas por valores faltantes
Valores faltantes são uma ocorrência comum em conjuntos de dados de aprendizado de máquina e podem
afetar a precisão do modelo. Use essa transformação se quiser eliminar linhas com valores nulos ou vazios
em determinadas colunas.
Para remover linhas que contêm valores ausentes em uma coluna especificada, faça o seguinte.
1.

NoBUILILGuia SageMaker Aplicação Canvas, escolhaRemover linhas por.

2.

Escolha oColunavocê deseja verificar se há valores faltantes.

3.

Para oOperação, escolhaNão foram encontradas.

4.

EscolhaAdicionarpara adicionar a transformação aoModelo a receitas.

SageMaker O Canvas descarta linhas que contêm valores faltantes naColunavocê selecionou. Depois
de remover as linhas do conjunto de dados, SageMaker O Canvas adiciona a transformação noModelo a
receitasSeção de. Se você remover a transformação doModelo a receitasseção, as linhas retornam ao seu
conjunto de dados.

Remover linhas por valores atípicos
Os valores atípicos, ou valores raros na distribuição e no intervalo de seus dados, podem impactar
negativamente a precisão do modelo e levar a tempos de construção mais longos. com SageMaker
Canvas, você pode detectar e remover linhas que contêm valores atípicos em colunas numéricas. Você
pode escolher definir valores atípicos com desvios padrão ou com um intervalo personalizado.
Para remover exceções de seus dados, faça o seguinte.
1.

NoBUILILGuia SageMaker Aplicação Canvas, escolhaRemover linhas por.

2.

Escolha oColunavocê deseja verificar os valores atípicos.

3.

Para oOperação, escolhaÉ discrepantes.

4.

DefinaIntervalo discrepantespara duas opçõesDesvio padrãoouIntervalo personalizado.

5.

Se você escolher escolher escolher escolherDesvio padrão, especifique umSD(desvio
padrão) valor de 1—3. Se você escolher escolher escolher escolherIntervalo personalizado,
selecionepercentiloutelefonee, em seguida, especifique oMinemáximovalues.

6.

EscolhaAdicionarpara adicionar a transformação aoModelo a receitas.

ODesvio padrãoa opção detecta e remove valores atípicos em colunas numéricas usando a média e o
desvio padrão. Você especifica o número de desvios padrão que um valor deve variar da média para ser
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considerado um outlier. Por exemplo, se você especificar3peloSD, um valor deve cair mais de 3 desvios
padrão da média para ser considerado um outlier.
OIntervalo personalizadoa opção detecta e remove discrepâncias em colunas numéricas usando valores
mínimos e máximos. Use esse método se você conhece seus valores limite que delimitam valores atípicos.
É possível definir oTipoda faixa para qualquerpercentiloutelefone. Se você escolher escolher escolher
escolherpercentil, oMinemáximoos valores devem ser o mínimo e o máximo do intervalo de percentil (0
a 100) que você deseja permitir. Se você escolher escolher escolher escolhertelefone, oMinemáximoos
valores devem ser os valores numéricos mínimo e máximo que você deseja permitir nos dados.
Depois de remover as linhas do conjunto de dados, SageMaker O Canvas adiciona a transformação
noModelo a receitasSeção de. Se você remover a transformação doModelo a receitasseção, as linhas
retornam ao seu conjunto de dados.

Remover linhas por valores personalizados
Você pode remover linhas com valores que atendam às condições personalizadas. Por exemplo, talvez
você queira excluir todas as linhas com um valor de preço maior que 100 ao criar seu modelo. Com essa
transformação, você pode criar uma regra que remove todas as linhas que excedem o limite definido.
Para usar a transformação de remoção personalizada, faça o seguinte.
1.
2.
3.
4.

NoBUILILGuia SageMaker Aplicação Canvas, escolhaRemover linhas por.
Escolha oColunavocê quer verificar.
Selecione o tipo deOperaçãovocê deseja usar e, em seguida, especificar o (s) valor (es) para a
condição selecionada.
EscolhaAdicionarpara adicionar a transformação aoModelo a receitas.

Para oOperação, é possível escolher uma das seguintes opções. Observe que as operações disponíveis
dependem do tipo de dados da coluna escolhida. Por exemplo, você não pode criar uma operação “Maior
que” para uma coluna contendo valores de texto.
Operação

Tipo de coluna
suportado

Função

É igual a

Binário, numérico, de
texto, categórico

Remove as linhas em que o valor estáColunaé
igual aos valores que você especifica.

Não é igual a

Binário, numérico, de
texto, categórico

Remove as linhas em que o valor estáColunanão é
igual aos valores que você especifica.
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Operação

Tipo de coluna
suportado

Função

É menor que

Numeric

Remove as linhas em que o valor estáColunaé
menor do que o valor que você especifica.

É menor ou igual a

Numeric

Remove as linhas em que o valor estáColunaé
menor que ou igual ao valor especificado.

É maior que

Numeric

Remove as linhas em que o valor estáColunaé
maior do que o valor que você especifica.

É maior ou igual a

Numeric

Remove as linhas em que o valor estáColunaé
maior que ou igual ao valor especificado.

Está entre

Numeric

Remove as linhas em que o valor estáColunaestá
entre ou igual a dois valores que você especifica.

Contains

Texto, categórico

Remove as linhas em que o valor
estáColunacontém os valores que você especifica.

Inicia com

Texto, categórico

Remove as linhas em que o valor
estáColunacomeça com um valor que você
especifica.

Termina com

Texto, categórico

Remove as linhas em que o valor
estáColunatermina com um valor que você
especifica.

Depois de remover as linhas do conjunto de dados, SageMaker O Canvas adiciona a transformação
noModelo a receitasSeção de. Se você remover a transformação doModelo a receitasseção, as linhas
retornam ao seu conjunto de dados.

Substituir valores
Essa transformação substitui os valores em seu conjunto de dados em que os valores em uma coluna
específica atendem às condições especificadas por você. Você pode substituir valores ausentes ou
discrepâncias. SageMaker O Canvas usa os valores substituídos ao criar seu modelo, mas não altera seu
conjunto de dados original. Observe que, se você tiver removido uma coluna do seu conjunto de dados
usando oDrop (p. 278)transforme, você não pode substituir valores nessa coluna.
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Substituir valores ausentes
Valores faltantes são uma ocorrência comum em conjuntos de dados de aprendizado de máquina e podem
afetar a precisão do modelo. Você pode optar por eliminar as linhas que têm valores faltantes, mas seu
modelo é mais preciso se você optar por substituir os valores faltantes. Com essa transformação, você
pode substituir os valores ausentes em colunas numéricas pela média ou mediana dos dados em uma
coluna, ou também pode especificar um valor personalizado pelo qual substituir os valores ausentes. Para
colunas não numéricas, você pode substituir os valores ausentes pelo modo (valor mais comum) da coluna
ou por um valor personalizado.
Use essa transformação se quiser substituir os valores nulos ou vazios em determinadas colunas. Para
substituir os valores ausentes em uma coluna especificada, faça o seguinte.
1.

NoBUILILGuia SageMaker Aplicação Canvas, escolhaSubstituir.

2.

Escolha oColunaem que você deseja substituir os valores faltantes.

3.

ParaValores a serem substituídos, escolhaNão foram encontradas.

4.

DefinirModepara duas opçõesAutomático (padrão)ouManual. Se você escolher escolher
escolher escolherAutomático (padrão), SageMaker O Canvas substitui os valores faltantes pelos
valores imputados que melhor se ajustam aos seus dados. Se você escolher escolher escolher
escolherManual, em seguida, especifique oSubstituir porvalor na próxima etapa.

5.

(Opcional) Se você escolher oManualopção de substituição, defina oSubstituir porvalue:
• Se sua coluna for numérica, selecioneAverage,Mediana, ouPersonalizar. Averagesubstitui os
valores faltantes pela média da coluna eMedianasubstitui os valores faltantes pela mediana da
coluna. Se você escolher escolher escolher escolherPersonalizar, então você deve especificar um
valor personalizado que você deseja usar para substituir os valores ausentes.
• Se sua coluna não for numérica, selecioneModeouPersonalizar. Modesubstitui os valores
faltantes pelo modo, ou o valor mais comum, da coluna. ParaPersonalizar, especifique um valor
personalizado que você deseja usar para substituir os valores ausentes.

6.

EscolhaAdicionarpara adicionar a transformação aoModelo a receitas.

Depois de substituir os valores ausentes no conjunto de dados, SageMaker O Canvas adiciona
a transformação noModelo a receitasSeção de. Se você remover a transformação doModelo a
receitasseção, os valores faltantes retornam ao conjunto de dados.

Substituir discrepantes
Os valores atípicos, ou valores raros na distribuição e no intervalo de seus dados, podem impactar
negativamente a precisão do modelo e levar a tempos de construção mais longos. SageMaker O Canvas
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permite que você detecte valores discrepantes em colunas numéricas e substitua os valores atípicos
por valores que estão dentro de um intervalo aceito em seus dados. Você pode optar por definir valores
atípicos com desvios padrão ou com um intervalo personalizado e substituir valores atípicos pelos valores
mínimo e máximo no intervalo aceito.
Para substituir valores atípicos em seus dados, faça o seguinte.
1.

NoBUILILGuia SageMaker Aplicação Canvas, escolhaSubstituir.

2.

Escolha oColunaem que você deseja substituir valores atípicos.

3.

ParaValores a serem substituídos, escolhaÉ discrepantes.

4.

ParaDefinir discrepantes, escolha qualquer umDesvio padrãoouIntervalo personalizado.

5.

Se você escolher escolher escolher escolherDesvio padrão, especifique umSD(desvio
padrão) valor de 1—3. Se você escolher escolher escolher escolherIntervalo personalizado,
selecionepercentiloutelefonee, em seguida, especifique oMinemáximovalues.

6.

ParaSubstituir por, SELECTAlcance mínimo/máximo.

7.

EscolhaAdicionarpara adicionar a transformação aoModelo a receitas.

ODesvio padrãoA opção detecta valores atípicos em colunas numéricas usando a média e o desvio
padrão. Você especifica o número de desvios padrão que um valor deve variar da média para ser
considerado um outlier. Por exemplo, se você especificar 3 paraSD, um valor deve cair mais de 3 desvios
padrão da média para ser considerado um outlier. SageMaker O Canvas substitui os valores atípicos pelo
valor mínimo ou valor máximo no intervalo aceito. Por exemplo, se você configurar os desvios padrão para
incluir somente valores de 200 a 300, então SageMaker O Canvas altera um valor de 198 para 200 (o
mínimo).
OIntervalo personalizadoA opção detecta valores atípicos em colunas numéricas usando valores mínimos
e máximos. Use esse método se você conhece seus valores limite que delimitam valores atípicos. É
possível definir oTipodo intervalo personalizado para qualquerpercentiloutelefone. Se você escolher
escolher escolher escolherpercentil, oMinemáximoos valores devem ser o mínimo e o máximo do intervalo
de percentil (0-100) que você deseja permitir. Se você escolher escolher escolher escolhertelefone,
oMinemáximoos valores devem ser os valores numéricos mínimo e máximo que você deseja permitir.
SageMaker O Canvas substitui quaisquer valores que estejam fora dos valores mínimo e máximo pelos
valores mínimo e máximo. Por exemplo, se seu intervalo permitir apenas valores de 1 a 100, então
SageMaker O Canvas altera um valor de 102 para 100 (o máximo).
Depois de substituir os valores no conjunto de dados, SageMaker O Canvas adiciona a transformação
noModelo a receitasSeção de. Se você remover a transformação doModelo a receitasseção, os valores
originais retornam ao conjunto de dados.
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Filtrar linhas
A funcionalidade de filtro filtra as linhas pré-visualizadas (as primeiras 100 linhas do seu conjunto de
dados) de acordo com as condições que você especificar. A filtragem de linhas cria uma visualização
temporária dos dados e não afeta a construção do modelo. Você pode filtrar para visualizar linhas que têm
valores ausentes, contêm valores atípicos ou atendem às condições personalizadas em uma coluna de
sua escolha.

Filtrar linhas por valores ausentes
Valores faltantes são uma ocorrência comum em conjuntos de dados de aprendizado de máquina. Se você
tiver linhas com valores nulos ou vazios em determinadas colunas, talvez queira filtrar e visualizar essas
linhas.
Para filtrar valores faltantes nos dados pré-visualizados, faça o seguinte.
1.

NoBUILILGuia SageMaker Aplicação Canvas, escolhaFiltrar por linhas( ).

2.

Escolha oColunavocê deseja verificar se há valores faltantes.

3.

Para oOperação, escolhaNão foram encontradas.

SageMaker Filtros do Canvas para linhas que contêm valores ausentes naColunavocê selecionou e
fornece uma visualização das linhas filtradas.

Filtrar linhas por valores atípicos
Os valores atípicos, ou valores raros na distribuição e no intervalo de seus dados, podem impactar
negativamente a precisão do modelo e levar a tempos de construção mais longos. SageMaker O Canvas
permite detectar e filtrar linhas que contêm valores atípicos em colunas numéricas. Você pode escolher
definir valores atípicos com desvios padrão ou com um intervalo personalizado.
Para filtrar valores atípicos em seus dados, faça o seguinte.
1.

NoBUILILGuia SageMaker Aplicação Canvas, escolhaFiltrar por linhas( ).

2.

Escolha oColunavocê deseja verificar os valores atípicos.

3.

Para oOperação, escolhaÉ discrepantes.

4.

DefinaIntervalo discrepantespara duas opçõesDesvio padrãoouIntervalo personalizado.

5.

Se você escolher escolher escolher escolherDesvio padrão, especifique umSD(desvio
padrão) valor de 1—3. Se você escolher escolher escolher escolherIntervalo personalizado,
selecionepercentiloutelefonee, em seguida, especifique oMinemáximovalues.
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ODesvio padrãoa opção detecta e filtra valores atípicos em colunas numéricas usando a média e o
desvio padrão. Você especifica o número de desvios padrão que um valor deve variar da média para ser
considerado um outlier. Por exemplo, se você especificar3peloSD, um valor deve cair mais de 3 desvios
padrão da média para ser considerado um outlier.
OIntervalo personalizadoA opção detecta e filtra valores atípicos em colunas numéricas usando valores
mínimos e máximos. Use esse método se você conhece seus valores limite que delimitam valores atípicos.
É possível definir oTipoda faixa para qualquerpercentiloutelefone. Se você escolher escolher escolher
escolherpercentil, oMinemáximoos valores devem ser o mínimo e o máximo do intervalo de percentil
(0-100) que você deseja permitir. Se você escolher escolher escolher escolhertelefone, oMinemáximoos
valores devem ser os valores numéricos mínimo e máximo que você deseja filtrar nos dados.

Filtrar linhas por valores personalizados
Você pode filtrar por linhas com valores que atendam às condições personalizadas. Por exemplo, talvez
você queira visualizar linhas que tenham um valor de preço maior que 100 antes de removê-las. Com essa
funcionalidade, você pode filtrar as linhas que excedem o limite definido e visualizar os dados filtrados.
Para usar a funcionalidade de filtro personalizado, faça o seguinte.
1.
2.
3.

NoBUILILGuia SageMaker Aplicação Canvas, escolhaFiltrar por linhas( ).
Escolha oColunavocê quer verificar.
Selecione o tipo deOperaçãovocê deseja usar e, em seguida, especificar o (s) valor (es) para a
condição selecionada.

Para oOperação, é possível escolher uma das seguintes opções. Observe que as operações disponíveis
dependem do tipo de dados da coluna escolhida. Por exemplo, você não pode criar uma operação “Maior
que” para uma coluna contendo valores de texto.
Operação

Tipo de coluna
suportado

Função

É igual a

Binário, numérico, de
texto, categórico

Filtra as linhas em que o valor estáColunaé igual
aos valores que você especifica.

Não é igual a

Binário, numérico, de
texto, categórico

Filtra as linhas em que o valor estáColunanão é
igual aos valores que você especifica.

É menor que

Numeric

Filtra as linhas em que o valor estáColunaé menor
do que o valor que você especifica.
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Operação

Tipo de coluna
suportado

Função

É menor ou igual a

Numeric

Filtra as linhas em que o valor estáColunaé menor
que ou igual ao valor especificado.

É maior que

Numeric

Filtra as linhas em que o valor estáColunaé maior
do que o valor que você especifica.

É maior ou igual a

Numeric

Filtra as linhas em que o valor estáColunaé maior
que ou igual ao valor especificado.

Está entre

Numeric

Filtra as linhas em que o valor estáColunaestá
entre ou igual a dois valores que você especifica.

Contains

Texto, categórico

Filtra as linhas em que o valor estáColunacontém
os valores que você especifica.

Inicia com

Texto, categórico

Filtra as linhas em que o valor estáColunacomeça
com um valor que você especifica.

Termina com

Texto, categórico

Filtra as linhas em que o valor estáColunatermina
com um valor que você especifica.

Depois de definir a operação do filtro, SageMaker O Canvas atualiza a visualização do conjunto de dados
para mostrar os dados filtrados.

Avaliando o desempenho do seu modelo na Amazon
SageMaker tela
Você pode avaliar o desempenho do seu modelo em seus dados antes de começar a usá-lo para fazer
previsões usando o seguinte:
• Impacto da coluna
• Pontuação
• Métricas avançadas
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Impacto da colunaé uma pontuação percentual que indica quanto peso uma coluna tem ao fazer previsões
em relação às outras colunas. Para um impacto de coluna de 25%, SageMaker O Canvas pesa a previsão
em 25% para a coluna e 75% para as outras colunas.
Pontuaçãoé uma seção que mostra visualizações e números que você pode usar para obter mais
informações sobre o desempenho do seu modelo, além da métrica de precisão geral. Para uma previsão
categórica, você pode ver os valores previstos em contraste com os valores reais.
Métricas avançadasé uma seção que contém informações que você pode usar para uma compreensão
mais profunda do desempenho do seu modelo.

Pontuação do modelo
Amazônia SageMaker O Canvas fornece informações de pontuação diferentes para modelos de predição
numéricos e categóricos.
OPontuaçãoA seção para um modelo de predição categórica oferece a capacidade de visualizar todas
as previsões. Os segmentos de linha se estendem a partir da esquerda da página, indicando todas as
previsões feitas pelo modelo. No meio da página, os segmentos de linha convergem em um segmento
perpendicular para indicar a proporção de cada previsão em relação a uma única categoria. Da categoria
prevista, os segmentos se ramificam para a categoria real. Você pode ter uma ideia visual da precisão das
previsões seguindo cada segmento de linha da categoria prevista até a categoria real.
A imagem a seguir dá um exemploSeção de pontuaçãopara umPrevisão de 2 categoriasmodelo.

A imagem a seguir dá um exemploPontuaçãoseção para umaPrevisão de mais de 3 categoriasmodelo.
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OPontuaçãoA seção para predição numérica mostra uma linha para indicar o valor previsto do modelo
em relação aos dados usados para fazer previsões. Os valores da predição numérica geralmente são +/o valor RMSE (erro quadrático médio). O valor que o modelo prevê geralmente está dentro da faixa do
RMSE. A largura da faixa roxa ao redor da linha indica a faixa RMSE. Os valores previstos geralmente
estão dentro da faixa.
A imagem a seguir mostra oPontuaçãoseção para predição numérica.

Use métricas avançadas em suas análises
Amazônia SageMaker O Canvas usa diferentes métricas avançadas de desempenho para dar uma ideia
do desempenho do seu modelo. As métricas avançadas que SageMaker O Canvas mostra que você
depende de seu modelo realizar previsões numéricas, categóricas ou de séries temporais em seus dados.
Predição numéricarefere-se ao conceito matemático de regressão. Quando o seuColuna de destinotem
valores que podem ser medidos, como receita anual ou o número de itens vendidos por uma loja de
departamentos, a Amazon SageMaker O Canvas cria um modelo com base em seus dados usando
regressão. Para obter informações sobre regressão, consulteMétricas para previsão numérica (p. 289).
Predição categórica, como predição de 2 categorias ou previsão de 3 categorias, refere-se ao conceito
matemático de classificação. A previsão categórica pode ser realizada em dados que podem ser colocados
em uma categoria:
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• As cores em uma roda de cores
• Instâncias em que os dados são 0 ou 1
• Instâncias em que os dados são Sim ou Não.
• Uma lista de respostas a uma pergunta da pesquisa.
Previsão de séries temporaisrefere-se a fazer previsões que variam ao longo do tempo. Você pode realizar
previsões de séries temporais em dados com registros de data e hora que se correlacionam com um valor
que você deseja prever. Por exemplo, você pode fazer uma previsão de série temporal que usa dados de
vendas diárias e faz previsões de vendas para o próximo mês.
SageMaker O Canvas usa matrizes de confusão para ajudar você a visualizar quando um modelo faz
previsões corretamente.
A imagem a seguir é um exemplo de uma matriz de confusão para 2 categorias.

A imagem a seguir é um exemplo de uma matriz de confusão para mais de 3 categorias.

Métricas para previsão numérica
O seguinte define as métricas avançadas para predição numérica na Amazon SageMaker Canvas e
fornece informações sobre como você pode usá-los.
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• R2 — A porcentagem da diferença na coluna de destino que pode ser explicada pela coluna de entrada.
• MAE — Erro médio absoluto. Em média, a previsão para a coluna de destino é +/- {MAE} do valor real.
• MAPE — Erro percentual absoluto médio. Em média, a previsão para a coluna de destino é +/{MAPE}% do valor real
• RMSE — Erro quadrático médio. O desvio padrão dos erros.
A imagem a seguir mostra um gráfico dos resíduos ou erros. A linha horizontal indica um erro de 0 ou uma
previsão perfeita. Os pontos azuis são os erros. Sua distância da linha horizontal indica a magnitude dos
erros.

A imagem a seguir mostra um gráfico de densidade de erro.

Métricas para previsão categórica
O seguinte define as métricas avançadas para a previsão categórica na Amazon. SageMaker Canvas e
fornece informações sobre como você pode usá-los.
• Ausente — Um valor ausente não contém conteúdo ou não existe. Os valores faltantes são
automaticamente inferidos.
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• Incompatível — Um valor incompatível tem um tipo de dados diferente do tipo especificado para sua
coluna. SageMaker O Canvas categoriza esses valores como ausentes e deduz valores para eles.
• Único — O número e a porcentagem de valores que são exclusivos.
• Correlação alvo — Um valor entre -1 e 1 que representa a força da relação linear entre uma coluna e a
coluna de destino.0não representa nenhum relacionamento detectável.1representa uma forte relação
positiva.-1representa uma forte relação negativa.
• Impacto da coluna — Identifica o impacto relativo da coluna na previsão da coluna de destino.
A seguir está uma lista de métricas disponíveis para classificação binária.
• F1 — Uma medida equilibrada de precisão que leva em consideração o equilíbrio da classe.
• Precisão — A porcentagem de previsões corretas.
• Precisão — De todas as vezes em que {category-1} foi prevista, a previsão estava correta {precisão}%
do tempo.
• Recall — O modelo previu corretamente que {recall}% era {category-1} quando {target_column} era na
verdade {category-1}.
• AUC — Um valor entre 0 e 1 que indica o quão bem seu modelo é capaz de separar as categorias em
seu conjunto de dados. Um valor 1 indica que ele conseguiu separar as categorias perfeitamente.
Veja a seguir uma lista de métricas disponíveis para a classificação múltipla.
• F1 — Uma medida equilibrada de precisão que leva em consideração o equilíbrio da classe.
• Precisão — A porcentagem de previsões corretas.
• Precisão — De todas as vezes em que {category-1} foi prevista, a previsão estava correta {precisão}%
do tempo.
• Recall — O modelo previu corretamente que {recall}% era {category-1} quando {target_column} era na
verdade {category-1}.
• AUC — Um valor entre 0 e 1 que indica o quão bem seu modelo é capaz de separar as categorias em
seu conjunto de dados. Um valor 1 indica que ele conseguiu separar as categorias perfeitamente.
• Média F1 — A média de F1 para todas as categorias.
• Precisão média — A porcentagem de previsões corretas de todas as previsões feitas.
• Precisão média — A precisão média de todas as categorias.
• Recall médio — A média do recall para todas as categorias.
• AUC média — A média da AUC para todas as categorias.

Métricas para previsões de séries temporais
A seguir, são definidas as métricas avançadas para previsões de séries temporais na Amazon. SageMaker
Canvas e fornece informações sobre como você pode usá-los.
• Perda Quantil Ponderada Média (WQL) — Avalia a previsão calculando a média da precisão nos quantis
P10, P50 e P90. Um valor mais baixo indica um modelo mais preciso.
• Erro percentual absoluto ponderado (WAPE) — A soma do erro absoluto normalizado pela soma da
meta absoluta, que mede o desvio geral dos valores previstos em relação aos valores observados. Um
valor mais baixo indica um modelo mais preciso, em que WAPE = 0 é um modelo sem erros.
• Root Mean Square Error (RMSE) — A raiz quadrada da média quadrada dos erros. Um RMSE menor
indica um modelo mais preciso, onde RMSE = 0 é um modelo sem erros.
• Erro percentual absoluto médio (MAPE) — A média do erro percentual (diferença percentual do valor
médio previsto em relação ao valor real) calculada em todos os momentos. Um valor mais baixo indica
um modelo mais preciso, em que MAPE = 0 é um modelo sem erros.
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• Erro médio de escala absoluta (MASE) — O erro médio absoluto da previsão normalizado pelo erro
médio absoluto de um método simples de previsão de linha de base. Um valor mais baixo indica um
modelo mais preciso, em que se < 1 is estimated to be better than the baseline and MASE > estima que
o MASE 1 seja pior do que a linha de base.

Fazendo previsões sobre seus dados
Use o modelo que você criou na Amazon SageMaker Canvas para fazer previsões com seu modelo. Para
obter informações sobre como fazer previsões, consulteEtapa 5: Faça previsões (p. 232).

Sair da Amazon SageMaker tela
Se você não estiver usando a Amazon SageMaker Canvas, você pode sair da sua sessão.
UMAsessãocomeça assim que você inicia SageMaker Tela do console do. O encerramento da sessão
encerra a sessão. Só será cobrado o valor da sessão.
Quando você sai, seus modelos e conjuntos de dados não são afetados, mas SageMaker O tela cancela
qualquerConstrução rápidatarefas. Se você sair do SageMaker Canvas ao executar umConstrução
rápida, sua compilação pode ser interrompida até que você faça login novamente. Quando você faz login
novamente, SageMaker O Canvas reinicia automaticamente a compilação.
Para sair, escolha oSairbotão (

) no painel esquerdo do SageMaker Aplicação de tela.

Você também pode sair do SageMaker Aplicação Canvas deexcluir a aplicação (p. 251)no console.
Depois de sair, SageMaker O Canvas solicita que você inicie uma nova sessão em uma guia diferente.
O login leva entre 3 minutos e 8 minutos. Se você tiver um administrador que configurou SageMaker
Canvas para você, use as instruções que eles lhe deram para fazer login novamente. Se você não tiver um
administrador, consulte o procedimento para acessar SageMaker tela emPré-requisitos para configurar a
Amazon SageMaker tela (p. 222).

Previsões de séries temporais na Amazon SageMaker
tela
Amazônia SageMaker O Canvas permite que você use previsões de séries temporais de aprendizado de
máquina. As previsões de séries temporais permitem que você faça previsões que podem variar com o
tempo.
Você pode fazer uma previsão de séries temporais para os seguintes exemplos:
• Prevendo seu inventário nos próximos meses.
• O número de itens vendidos nos próximos quatro meses.
• O efeito da redução do preço nas vendas durante as festas de fim de ano.
• Estoque de itens nos próximos 12 meses.
• O número de clientes que entram em uma loja nas próximas horas.
• Prever como uma redução de 10% no preço de um produto afeta as vendas em um período de tempo.
Para fazer uma previsão de série temporal, seu conjunto de dados deve ter o seguinte:
• Uma coluna de timestamp com todos os valores com adatetimeTipo.
• Uma coluna de destino que tem os valores que você está usando para prever valores future.
Odatetimevalores na coluna de carimbo de data/hora devem usar um dos seguintes formatos:
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• YYYY-MM-DD HH:MM:SS
• YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ
• YYYY-MM-DD
• MM/DD/YY
• MM/DD/YY HH:MM
• MM/DD/YYYY
• YYYY/MM/DD HH:MM:SS
• YYYY/MM/DD
• DD/MM/YYYY
• DD/MM/YY
• DD-MM-YY
• DD-MM-YYYY
Você pode fazer previsões para os seguintes intervalos:
• 1 min
• 5 min
• 15 min
• 30 min
• 1 hora
• 1 dia
• 1 semana
• 1 mês
• 1 ano
Para maior precisão de previsão, seu conjunto de dados também pode ter colunas adicionais que podem
fornecer dados que podem explicar a variação na coluna de destino. O uso de colunas explicativas
adicionais pode ajudar você a prever valores future na coluna de destino com mais precisão.
Por exemplo, você pode prever a quantidade de sorvete vendida por uma mercearia. Para fazer uma
previsão, você deve ter uma coluna de data e hora e uma coluna que indique a quantidade de sorvete
vendida pelo supermercado. Para uma previsão mais precisa, seu conjunto de dados também pode incluir
o preço, a temperatura ambiente, o sabor do sorvete ou um identificador exclusivo para o sorvete.
As vendas de sorvetes podem aumentar quando o clima está mais quente. Uma queda no preço do
sorvete pode resultar em mais unidades vendidas. Ter uma coluna com dados de temperatura ambiente
e uma coluna com dados de preços pode melhorar sua capacidade de prever o número de unidades de
sorvete que o supermercado vende.
Você pode ter dados ausentes por diferentes motivos. O motivo da falta de dados pode informar como
você quer a Amazon SageMaker Tela para imputá-la. Por exemplo, sua organização pode usar um sistema
automático que só rastreia quando uma venda acontece. Se você estiver usando um conjunto de dados
proveniente desse tipo de sistema automático, faltam valores na coluna de destino.
Para valores faltantes no conjunto de dados, SageMaker O Canvas imputa os valores que faltam para
você.

Important
Se você tiver valores ausentes na coluna de destino, recomendamos usar um conjunto de dados
que não os tenha. SageMaker O Canvas usa a coluna de destino para prever valores future.
Valores faltantes na coluna de destino podem reduzir muito a precisão da previsão.
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É possível fazer um destes tipos de previsões:
• Item único
• Todos os itens
Para obter uma previsão de todos os itens em seu conjunto de dados, SageMaker O Canvas retorna uma
previsão para os valores future de cada item em seu conjunto de dados.
Para uma previsão de um único item, você especifica o item e SageMaker O Canvas retorna uma previsão
para os valores future. A previsão inclui um gráfico de linhas que representa graficamente os valores
previstos ao longo do tempo.
Tópicos
• Obtenha informações adicionais de sua previsão (p. 294)
• Faça uma previsão de séries temporais (p. 294)

Obtenha informações adicionais de sua previsão
Na Amazon SageMaker Canvas, você pode usar os métodos opcionais a seguir para obter mais
informações da sua previsão:
• Virar coluna
• Programação de férias
• Cenário hipotético
Você pode especificar uma coluna em seu conjunto de dados comoVirar coluna. Amazônia SageMaker O
Canvas agrupa a previsão por valor na coluna. Por exemplo, você pode agrupar a previsão em colunas
contendo dados de preços ou identificadores exclusivos de itens. O agrupamento de uma previsão
por uma coluna permite que você faça previsões mais específicas. Por exemplo, se você agrupar uma
previsão em uma coluna contendo identificadores de item, poderá ver a previsão para cada item.
As vendas gerais de itens podem ser afetadas pela presença de feriados. Por exemplo, nos Estados
Unidos, o número de itens vendidos em novembro e dezembro pode ser muito diferente do número de
itens vendidos em janeiro. Se você usar os dados de novembro e dezembro para prever as vendas em
janeiro, seus resultados poderão ser imprecisos. Usar uma programação de feriados evita que você
obtenha resultados imprecisos. Você pode usar uma programação de feriados para 66 países.
Para uma previsão de um único item em seu conjunto de dados, você pode usar cenários hipotéticos. Um
cenário hipotético permite que você altere os valores em seus dados e altere a previsão. Por exemplo,
você pode responder às seguintes perguntas usando um cenário hipotético,“E se eu baixasse os preços?
Como isso afetaria o número de itens vendidos?”

Faça uma previsão de séries temporais
Para fazer uma previsão de série temporal, você escolhe uma coluna de destino. A coluna de destino
contém os dados que você deseja prever. Por exemplo, sua coluna de destino pode ter dados sobre o
número de itens vendidos. Depois de selecionar a coluna de destino, Amazon SageMaker O Canvas
seleciona umaTipo de modelo. SageMaker O Canvas usa os dados de séries temporais para escolher
automaticamente um modelo de série temporal que você pode usar para fazer previsões sobre seus
dados. Depois de criar o modelo, você pode avaliar seu desempenho e usá-lo para fazer previsões sobre
novos dados.
Use o procedimento a seguir para fazer uma previsão de série temporal.
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Para fazer uma previsão de série temporal, faça o seguinte.
1.

Importe os dados.

2.

Escolha uma coluna de destino em seu conjunto de dados.

3.

SageMaker O Canvas escolhe automaticamentePrevisão de séries temporaiscomo tipo de modelo.
EscolhaDefinir configuraçãopara confirmar que você está realizando uma previsão de série temporal.

4.

Especifique os seguintes campos:
• Coluna de ID do item— A coluna que contém identificadores exclusivos para cada item em seu
conjunto de dados. Por exemplo, um número SKU identifica um item de forma exclusiva.
• Optional: Virar coluna— Agrupa a previsão da série temporal por valores na coluna. Por exemplo,
você pode agrupar sua previsão para um item por loja.
• Coluna de time stamp— A coluna que contém os carimbos de data/hora em seu conjunto de dados.
Para ver uma lista dosdatetimeformatos para esta coluna, consultePrevisões de séries temporais
na Amazon SageMaker tela (p. 292).
• timestamp futuro— Um carimbo de data/hora que indica um tempo de previsão future. SageMaker O
Canvas prevê valores até o momento especificado pelo carimbo de data/hora.
• Optional: Programação de férias— Ative a programação de feriados para usar a programação de
feriados de um país. Use-o para tornar suas previsões com dados de feriados mais precisas.

É possível ter um dos seguintes tipos de valores faltantes:
• Valores future ausentes
• Valores ausentes
Valores future ausentes são valores ausentes na coluna de destino. SageMaker O Canvas usa os valores
na coluna de destino para prever os valores no future. Se você tiver valores faltantes na coluna de destino,
sua previsão pode ser menos precisa. É altamente recomendável atualizar o conjunto de dados.
Valores ausentes são valores que estão ausentes em qualquer coluna que não seja a coluna de destino.
Com valores ausentes que não estão na coluna de destino, é útil observar o seguinte:
• Eles geralmente não reduzem a precisão de sua previsão tanto quanto os valores future perdidos.
• SageMaker O Canvas imputa automaticamente os valores faltantes.
Você pode avaliar o modelo vendo o quão próximas as previsões estão dentro do valor real. Você também
pode usar oImpacto da colunamétrica para determinar a direção e a magnitude do impacto da coluna nas
previsões do modelo. Por exemplo, na imagem a seguir, os feriados tiveram o maior impacto positivo na
previsão da demanda. O preço teve o maior impacto negativo na demanda.
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Depois de criar um modelo, você pode fazer os seguintes tipos de previsões:
• Item único — Faça uma previsão para um único item em um conjunto de dados e um gráfico de linhas
dos valores que SageMaker Previsões do Canvas. Por exemplo, você pode ver como as vendas de um
item variam com o tempo.
• Todos os itens — Faça uma previsão para todos os itens em um conjunto de dados.
• Cenário hipotético — Veja como a alteração dos valores no conjunto de dados pode afetar a previsão
geral para um único item.
A imagem a seguir mostra a previsão de um único item com um cenário hipotético. Em um cenário
hipotético, você tem a capacidade de alterar valores que podem variar com o tempo. Você pode ver como
a alteração dos valores afeta a previsão.
Os pontos conectados pela linha azul sólida são os valores que o modelo prevê. Os pontos conectados
pelas linhas tracejadas mostram o cenário hipotético.
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Atualizar um modelo na Amazon SageMaker tela
Amazônia SageMaker O Canvas permite que você atualize os modelos que você criou usando novos
dados. SageMaker O Canvas mostra um histórico de modelos, para que você possa comparar os modelos
que você construiu recentemente com os que você gerou no passado.
Cada modelo que você cria tem um número de versão. O primeiro modelo é a versão 1.
Se você tiver mais de uma versão de um modelo, poderá excluir as versões que não são úteis para você.
Você precisa criar pelo menos uma versão de um modelo para adicionar uma nova versão.
Siga o procedimento abaixo para adicionar uma nova versão do modelo.
Para adicionar uma nova versão do modelo, faça o seguinte.
1.

Escolha a lista suspensa no alto da página. Se você estiver na primeira versão do modelo, dizV1no
início.

2.

Escolha Add version (Adicionar versão).

A imagem a seguir visualiza o procedimento anterior.
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Depois de escolher uma nova versão, você inicia o processo de construção de outro modelo. O processo
de criação de uma nova versão de um modelo é quase igual ao processo de construção de um modelo
pela primeira vez. Para novas versões de um modelo, você só pode escolher conjuntos de dados que
tenham a mesma coluna de destino da coluna de destino na Versão 1. Para obter mais informações sobre
a criação de um modelo, consulte Etapa 3: Crie um modelo (p. 228).
Você pode usar as diferentes versões do modelo para ver as mudanças na precisão da predição ao usar
diferentes tipos de modelos ou dados.

Compartilhe seus modelos com cientistas de dados
Você pode compartilhar os modelos que criou com cientistas de dados. Eles podem revisar os modelos e
fornecer feedback.

Note
Você não pode compartilharConstrução rápidaou modelos de séries temporais.
Use o procedimento a seguir para compartilhar um modelo.
Para compartilhar um modelo, faça o seguinte.
1.
2.

Na tela que mostra os modelos que você criou, escolha um modelo.
Escolha Share.

3.
4.

Escolha as versões do modelo que deseja compartilhar.
Optional: ParaInclua uma nota com o link (opcional), escreva uma nota dando mais contexto sobre o
modelo.
EscolhaCriar SageMaker Link do estúdio.
Compartilhe o link com o cientista de dados.

5.
6.
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Usar a Amazon Amazon SageMaker
Instâncias de bloco
UmaAmazônia SageMaker instância de anotaçõesé uma instância de computação de machine learning
(ML) executando o aplicativo Jupyter Notebook. SageMaker gerencia a criação da instância e dos recursos
relacionados. Use notebooks Jupyter em sua instância de notebook para preparar e processar dados,
escrever código para treinar modelos, implantar modelos em SageMaker hospedando e testando ou
validando seus modelos.
SageMaker também fornece exemplos de cadernos que contêm instruções completas sobre o código.
Essas orientações mostram como usar SageMaker para realizar tarefas comuns de aprendizado de
máquina. Para obter mais informações, consulteBlocos de anotações de exemplo (p. 315)
Este vídeo mostra como configurar e usar SageMaker instâncias cadernos. (Duração: 26:04)
Este vídeo é um mergulho profundo sobre como usar SageMaker instâncias cadernos. (Duração: 16:44)
Tópicos
• Instâncias de notebook Amazon Linux 2 versus Amazon Linux (p. 299)
• JupyterLab versionamento (p. 302)
• Criar uma instância de bloco de anotações (p. 304)
• Acessar instâncias de bloco de anotações (p. 306)
• Atualizar uma instância de cader (p. 307)
• Personalizar uma instância de bloco de anotações usando um script de configuração do ciclo de
vida (p. 308)
• Blocos de anotações de exemplo (p. 315)
• Definir o kernel do bloco de anotações (p. 317)
• Associe repositórios Git a SageMaker Instâncias de bloco (p. 318)
• metadados da instância do bloco (p. 326)
• Monitore os registros do Jupyter na Amazon CloudWatch Logs (p. 326)

Instâncias de notebook Amazon Linux 2 versus
Amazon Linux
Amazônia SageMaker As instâncias de notebook atualmente oferecem suporte aos sistemas operacionais
Amazon Linux 2 (AL2) e Amazon Linux (AL1). Você pode selecionar o sistema operacional no qual as
instâncias do seu notebook se baseiam ao criar a instância do notebook. As instâncias de notebook
criadas antes de 18/08/2021 são executadas automaticamente no AL1. As instâncias de notebook
baseadas em AL1 entrarão em umfase de manutençãoa partir de 18/04/2022. Para substituir o AL1, os
clientes agora têm a opção de criar a Amazon SageMaker instâncias de notebook com AL2. A fase de
manutenção do AL1 também coincide com a descontinuação do Python 2 e do Chainer. Os notebooks
baseados no AL2 não têm kernels gerenciados do Python 2 e do Chainer.

Plano da fase de manutenção AL1
A tabela a seguir descreve o cronograma para o AL1 entrar em sua fase de manutenção estendida.
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Data

Descrição

18/08/2021

Instâncias de notebook baseadas em AL2 são
lançadas. As instâncias de notebook recémlançadas ainda usam AL1 como padrão. O
AL1 é suportado com patches e atualizações
de segurança, mas sem novos recursos. Os
clientes podem escolher entre os dois sistemas
operacionais ao iniciar uma nova instância de
notebook.

18/04/2022

O AL1 não é mais suportado com patches e
atualizações de segurança. As instâncias de
notebook assumem como padrão AL2. Os clientes
ainda podem iniciar instâncias no AL1, mas
assumem os riscos associados ao uso de um
sistema operacional sem suporte.

Kernels disponíveis
notebook-al1-v1: Os seguintes kernels estão disponíveis em instâncias de notebook baseadas na
plataforma Amazon Linux. Essas instâncias de notebook suportam JupyterLabversão 1. Para obter mais
informações sobre as versões do JupyterLab, consulte JupyterLab versionamento (p. 302).
Nome do kernel
R
Sparkmagic (PySpark)
Sparkmagic (Spark)
Sparkmagic (SparkR)
conda_amazonei_mxnet_p27
conda_amazonei_mxnet_p36
conda_amazonei_pytorch_latest_p36
conda_amazonei_tensorflow2_p27
conda_amazonei_tensorflow2_p36
conda_amazonei_tensorflow_p27
conda_amazonei_tensorflow_p36
conda_chainer_p27
conda_chainer_p36
conda_mxnet_latest_p37
conda_mxnet_p27
conda_mxnet_p36
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Nome do kernel
conda_python2
conda_python3
conda_pytorch_latest_p36
conda_pytorch_p27
conda_pytorch_p36
conda_tensorflow2_p36
conda_tensorflow_p27
conda_tensorflow_p36
notebook-al2-v1: Os seguintes kernels estão disponíveis em instâncias de notebook baseadas na
plataforma Amazon Linux 2. Essas instâncias de notebook suportam JupyterLabversão 1. Para obter
informações sobre sobre a JupyterLab versões, consulteJupyterLab versionamento (p. 302).
Nome do kernel
R
Sparkmagic (PySpark)
Sparkmagic (Spark)
Sparkmagic (SparkR)
conda_amazonei_mxnet_p36
conda_amazonei_pytorch_latest_p37
conda_amazonei_tensorflow2_p36
conda_mxnet_p37
conda_python3
conda_pytorch_p38
conda_tensorflow2_p38
notebook-al2-v2: Os seguintes kernels estão disponíveis em instâncias de notebook baseadas na
plataforma Amazon Linux 2. Essas instâncias de notebook suportam JupyterLabversão 3. Para obter
informações sobre sobre a JupyterLab versões, consulteJupyterLab versionamento (p. 302).
Nome do kernel
R
Sparkmagic (PySpark)
Sparkmagic (Spark)
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Nome do kernel
Sparkmagic (SparkR)
conda_amazonei_pytorch_latest_p37
conda_mxnet_p37
conda_python3
conda_pytorch_p38
conda_tensorflow2_p38

Migração para o Amazon Linux 2
Sua instância de notebook existente não é migrada automaticamente para o Amazon Linux 2. Para
atualizar sua instância de notebook para o Amazon Linux 2, você deve criar uma nova instância de
notebook, replicar seu código e ambiente e excluir sua antiga instância de notebook. Para obter mais
informações, consulte o .Blog de migração do Amazon Linux 2.

JupyterLab versionamento
A Amazônia SageMaker a interface de instância do notebook é baseada em JupyterLab, que é um
ambiente de desenvolvimento interativo baseado na web para notebooks, código e dados. Os notebooks
agora oferecem suporte ao uso de qualquer JupyterLab 1 ou JupyterLab 3. Uma única instância de
notebook pode executar uma única instância do JupyterLab (no máximo). Você pode ter várias instâncias
de notebook com diferentes JupyterLabversões.
Você pode configurar seu notebook para executar sua preferência JupyterLab versão selecionando o
identificador de plataforma apropriado. Use ou oAWS CLIou o SageMaker console ao criar sua instância
de notebook. Para obter mais informações sobre identificadores de plataforma, consulteInstâncias de
notebook Amazon Linux 2 versus Amazon Linux. Se você não configurar explicitamente um identificador de
plataforma, o padrão de sua instância de notebook será executado JupyterLab 1.
Tópicos
• JupyterLab 3 (p. 302)
• Criar um caderno com o JupyterLab versão (p. 303)
• Visualizar o JupyterLab versão de um notebook do console (p. 303)

JupyterLab 3
JupyterLab O suporte 3 está disponível somente na plataforma do sistema operacional Amazon Linux 2.
JupyterLab 3 inclui os seguintes recursos que não estão disponíveis no JupyterLab 1. Para obter mais
informações sobre esses recursos, consulteJupyterLab 3.0 foi lançado!.
• Depurador visual ao usar os seguintes kernels:
• conda_pytorch_p38
• conda_tensorflow2_p38
• conda_amazonei_pytorch_latest_p37
• Filtro do navegador de arquivos
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• Índice (TOC)
• Suporte a várias linguagens
• Modo simples
• Modo de interface única
• Edição ao vivo de arquivos SVG com renderização atualizada
• Interface do usuário para tags de células de notebook

Mudanças importantes no JupyterLab 3
Para obter informações sobre mudanças importantes ao usar JupyterLab 3, veja o seguinte
JupyterLabregistros de alterações:
• v2.0.0
• v3.0.0
Alterações na versão do Package
JupyterLab 3 tem a seguinte versão do pacote alterada de JupyterLab1:
• JupyterLab foi atualizado de 1.x para 3.x.
• O notebook Jupyter foi atualizado de 5.x para 6.x.
• O jupyterlab-git foi atualizado para a versão 0.37.1.
• O nbserverproxy 0.x (0.3.2) foi substituído por jupyter-server-proxy 3.x (3.2.1).

Criar um caderno com o JupyterLab versão
Você pode selecionar o JupyterLab versão ao criar sua instância de notebook a partir do console seguindo
as etapas emCriar uma instância de bloco de anotações (p. 304).
Também é possível selecionar o JupyterLab versão passando oplatform-identifierparâmetro ao
criar sua instância de notebook usando oAWS CLIcomo segue:
create-notebook-instance --notebook-instance-name <NEW_NOTEBOOK_NAME> \
--instance-type <INSTANCE_TYPE> \
--role-arn <YOUR_ROLE_ARN> \
--platform-identifier <PLATFORM_TO_USE>

Visualizar o JupyterLab versão de um notebook do
console
Você pode visualizar o JupyterLab versão de um notebook usando o seguinte procedimento:
1.

Abra a AmazonRDS SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2.

Navegue atéInstâncias de blocopágina.

3.

Na lista de instâncias do notebook, selecione o nome da instância do notebook.

4.

Sobre oConfigurações da instância do notebookpágina, veja oIdentiador de plataformapara ver o
JupyterLab versão do caderno.
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Criar uma instância de bloco de anotações
UmaAmazônia SageMaker instância de anotaçõesé uma instância de computação de ML executando o
aplicativo Jupyter Notebook. SageMaker gerencia a criação da instância e dos recursos relacionados. Use
notebooks Jupyter em sua instância de notebook para preparar e processar dados, escrever código para
treinar modelos, implantar modelos em SageMaker hospedando e testando ou validando seus modelos.
Para criar uma instância de notebook, use o SageMaker console ou o
CreateNotebookInstanceAPI.
O tipo de instância de bloco de anotações que você escolher depende de como você a usa. Verifique se
a instância de bloco de anotações não está vinculada à memória, CPU ou E/S. Se você planeja carregar
um conjunto de dados na memória na instância de bloco de anotações para explorar ou pré-processar,
recomendamos optar pelo tipo de instância com memória RAM suficiente para o conjunto de dados. Isso
exigiria uma instância com pelo menos 16 GB de memória (.xlarge ou superior). Se você planeja usar o
bloco de anotações para pré-processamento intensivo de computação, recomendamos optar por uma
instância otimizada para computação, como c4 ou c5.
Uma prática recomendada ao usar um SageMaker notebook é usar a instância do notebook para
orquestrar outrosAWSServiços da . Por exemplo, você pode usar a instância do notebook para gerenciar
o processamento de grandes conjuntos de dados fazendo chamadas paraAWSGlue para serviços
de ETL (extração, transformação e carregamento) ou Amazon EMR para mapeamento e redução de
dados usando o Hadoop. Você pode usar oAWSserviços como formas temporárias de computação ou
armazenamento para seus dados.
É possível armazenar e recuperar os dados de treinamento e teste usando um bucket do Amazon S3. Em
seguida, você pode usar: SageMaker para treinar e construir seu modelo, para que o tipo de instância do
seu notebook não tenha influência na velocidade do treinamento e teste do modelo.
Depois de receber a solicitação, SageMaker O não faz o seguinte:
• Cria uma interface de rede—Se você escolher a configuração opcional da VPC, SageMaker cria a
interface de rede na VPC. Ele usa a ID de sub-rede que você fornece na solicitação para determinar
em qual zona de disponibilidade criar a sub-rede. SageMaker associa o grupo de segurança que você
fornece na solicitação à sub-rede. Para obter mais informações, consulteConnect uma instância de
notebook em uma VPC a recursos externos (p. 3682)
• Lança uma instância de computação de ML—SageMakerinicia uma instância de computação de ML
em um SageMaker VPC. SageMaker executa as tarefas de configuração que permitem gerenciar sua
instância de notebook e, se você especificou sua VPC, ela permite o tráfego entre sua VPC e a instância
do notebook.
• Instala pacotes e bibliotecas do Anaconda para plataformas comuns de aprendizado profundo—
SageMaker instala todos os pacotes do Anaconda que estão incluídos no instalador. Para obter mais
informações, consulte a lista de pacotes da Anaconda. Além disso, SageMaker instala o TensorFlow e
bibliotecas de aprendizado profundo Apache MXNet.
• Anexa um volume de armazenamento de ML—SageMakeranexa um volume de armazenamento de ML
à instância de computação de ML. Você pode usar o volume como uma área de trabalho para limpar o
conjunto de dados de treinamento ou armazenar temporariamente a validação, o teste ou outros dados.
Escolha qualquer tamanho entre 5 GB e 16384 GB, em incrementos de 1 GB, para o volume. O padrão
é 5 GB. Os volumes de armazenamento de ML são criptografados, então SageMaker não é possível
determinar a quantidade de espaço livre disponível no volume. Por isso, você pode aumentar o tamanho
do volume ao atualizar uma instância do bloco de anotações, mas não pode diminuir o tamanho do
volume. Se você deseja diminuir o tamanho do volume de armazenamento do ML em uso, crie uma nova
instância do bloco de anotações com o tamanho desejado.
Somente os arquivos e dados salvos na pasta /home/ec2-user/SageMaker persistem entre sessões
de instância de bloco de anotações. Os arquivos e dados salvos fora desse diretório são sobrescritos
quando a instância de bloco de anotações é interrompida e reiniciada. O diretório /tmp de cada instância
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de notebook fornece um mínimo de 10 GB de armazenamento em um armazenamento de instâncias.
Um armazenamento de instâncias é um armazenamento temporário em nível de bloco que não é
persistente. Quando a instância é interrompida ou reiniciada, SageMaker exclui o conteúdo do diretório.
Esse armazenamento temporário faz parte do volume raiz da instância de bloco de anotações.
• Copia exemplos de cadernos Jupyter— Esses exemplos de código em Python ilustram exercícios de
treinamento e hospedagem de modelos usando vários algoritmos e conjuntos de dados de treinamento.

Para criar uma SageMaker instância do caderno:
1.

Abrir o SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2.

Escolha Notebook instances (Instâncias de bloco de anotações) e Create notebook instance (Criar
instância de bloco de anotações).

3.

Na página Create notebook instance (Criar instância de bloco de anotações), forneça as seguintes
informações:
a.

Em Notebook instance name (Nome da instância de bloco de anotações), digite um nome para a
sua instância de bloco de anotações.

b.

ParaTipo de instância do notebook, escolha um tamanho de instância adequado ao seu caso
de uso. Para obter uma lista dos tipos de instâncias e cotas compatíveis, consulteAmazônia
SageMakerService Quotas.

c.

Para Elastic Inference, escolha um tipo de acelerador de inferência para associar à instância do
bloco de anotações se desejar realizar inferências de conduta da instância de bloco de anotações
ou escolha nome (nenhum). Para obter informações sobre a inferência elástica, consulte Usar a
Amazon Amazon SageMaker Elastic Inference (EI) (p. 3168).

d.

ParaIdentiador de plataforma, escolha um tipo de plataforma para criar a instância do
notebook. Esse tipo de plataforma determina o sistema operacional e o JupyterLab versão
com a qual sua instância de notebook é criada. Para obter informações sobre o tipo de
identificador de plataforma, consulte.Instâncias de notebook Amazon Linux 2 versus Amazon
Linux (p. 299). Para obter mais informações sobre as versões do JupyterLab, consulte
JupyterLab versionamento (p. 302).

e.

(Opcional) A Additional configuration (Configuração adicional) permite que os usuários avançados
criem um script shell que pode ser executado quando você cria ou inicia a instância. Esse script,
chamado de script de configuração do ciclo de vida, pode ser usado para definir o ambiente do
bloco de anotações ou para executar outras funções. Para obter mais informações, consulte
Personalizar uma instância de bloco de anotações usando um script de configuração do ciclo de
vida (p. 308).

f.

(Opcional) A Additional configuration (Configuração adicional) também permite especificar
o tamanho, em GB, do volume de armazenamento ML anexado à instância de bloco de
anotações. Você pode escolher um tamanho entre 5 GB e 16.384 GB, em incrementos de 1 GB.
É possível usar o volume para limpar o conjunto de dados de treinamento ou para armazenar
temporariamente a validação ou outros dados.

g.

(Opcional) ParaVersão mínima do IMDS, selecione uma versão na lista suspensa. Se esse valor
for definido como v1, as duas versões poderão ser usadas com a instância do notebook. Se v2
for selecionada, somente o IMDSv2 poderá ser usado com a instância do notebook. Para obter
informações sobre o IMDSv2, consulteUsar IMDSv2.

h.

ParaIAM role (Função do IAM), escolha uma função de serviço de serviço do IAM existente na
sua conta que tenha as permissões de acesso necessárias SageMakerrecursos ou escolhaCriar
uma nova função. Se você escolherCriar uma nova função, SageMaker cria uma função do
IAM chamadaAmazonSageMaker-ExecutionRole-YYYYMMDDTHHmmSS. OAWSpolítica
gerenciadaAmazonSageMakerFullAccessestá anexado à função. A função fornece permissões
que permitem que a instância do notebook chame SageMaker e Amazon S3.

i.

Em Root access (Acesso raiz), para habilitar o acesso raiz a todos os usuários da instância
do bloco de anotações, escolha Enable (Habilitar). Para desabilitar o acesso raiz de usuários,
escolha Disable (Desabilitar). Se você habilitar o acesso raiz, todos os usuários da instância
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do bloco de anotações terão privilégios de administrador e poderão acessar e editar todos os
arquivos.
j.

(Opcional) A Encryption key (Chave de criptografia) permite criptografar dados no volume de
armazenamento ML anexado à instância de bloco de anotações usando uma chave do AWS
Key Management Service (AWS KMS). Para armazenar informações confidenciais no volume de
armazenamento de ML, considere criptografar as informações.

k.

(Opcional) A Network (Rede) permite que você coloque sua instância de bloco de anotações
dentro de uma Virtual Private Cloud (VPC). Uma VPC fornece segurança adicional e restringe o
acesso a recursos na VPC por origens fora da VPC. Para obter mais informações sobre VPCs,
consulteManual do usuário da Amazon VPC.
Para adicionar sua instância de bloco de anotações a uma VPC:
i.

Escolha oVPCe umSubnetId.

ii.

Em Security Group, escolha o security group padrão da sua VPC.

iii.

l.

Se você precisar que sua instância de bloco de anotações tenha acesso à Internet, habilite o
acesso direto à Internet. Em Direct internet access (Acesso direito à internet), escolha Enable
(Habilitar). O acesso à Internet pode tornar sua instância de bloco de anotações menos
segura. Para obter mais informações, consulteConnect uma instância de notebook em uma
VPC a recursos externos (p. 3682)
(Opcional) Para associar repositórios Git à instâncias de bloco de anotações, escolha
um repositório padrão e até três repositórios adicionais. Para obter mais informações,
consulteAssocie repositórios Git a SageMaker Instâncias de bloco (p. 318)

m. Escolha Create notebook instance (Criar instância de caderno).
Em alguns minutos, a Amazon SageMaker inicia uma instância de computação de ML — nesse
caso, uma instância de notebook — e anexa um volume de armazenamento de ML a ela. A
instância de bloco de anotações conta com a pré-configuração de um servidor de blocos de
anotações Jupyter e de um conjunto de bibliotecas da Anaconda. Para obter mais informações,
consulte a API
CreateNotebookInstance.
4.

Quando o status da instância de bloco de anotações é InService, no console, a instância de bloco
de anotações está pronta para ser usada. Escolha Open Jupyter (Abrir o Jupyter) ao lado do nome do
bloco de anotações para abrir o painel clássico do Jupyter.
É possível escolherAberto JupyterLabpara abrir a JupyterLabPainel do. O painel fornece acesso à sua
instância de bloco de anotações e aos blocos de anotações do SageMaker de exemplo que contêm
demonstrações de código. Essas orientações mostram como usar SageMaker para realizar tarefas
comuns de aprendizado de máquina. Para obter mais informações, consulteBlocos de anotações de
exemplo (p. 315) Para obter mais informações, consulteControle o acesso root a um SageMaker
instância caderno (p. 3540)
Para obter mais informações sobre blocos de anotações Jupyter, consulte O bloco de anotações
Jupyter.

Acessar instâncias de bloco de anotações
Para acessar sua Amazon SageMaker instâncias de notebook, escolha uma das seguintes opções:
• Use o console do .
Escolha Notebook instances (Instância de bloco de anotações). O console exibirá uma lista de instâncias
de bloco de anotações na sua conta. Para abrir uma instância de bloco de anotações com uma interface
Jupyter padrão, escolha Abrir Jupyter para essa instância. Para abrir uma instância de notebook com um
JupyterLab interface, escolhaAberto JupyterLabpara esse exemplo.

306

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Atualizar uma instância de cader

O console usa suas credenciais de login para enviar um
CreatePresignedNotebookInstanceUrlSolicitações de API para SageMaker. SageMaker retorna
a URL da instância do seu notebook, e o console abre a URL em outra guia do navegador e exibe o
painel do notebook Jupyter.

Note
O URL que você obtém de uma chamada para
CreatePresignedNotebookInstanceUrl é válido somente por 5 minutos. Se tentar usar o
URL depois que o limite de 5 minutos expirar, você será direcionado para a página de login do
AWS Management Console.
• Use a API.
Para obter o URL da instância de bloco de anotações, chame a API
CreatePresignedNotebookInstanceUrl e use o URL retornado pela API para abrir a instância de
bloco de anotações.
Use o painel de blocos de anotações Jupyter para criar e gerenciar blocos de anotações e para escrever
o código. Para obter mais informações sobre blocos de anotações Jupyter, consulte http://jupyter.org/
documentation.html.

Atualizar uma instância de cader
Depois de criar uma instância de cadernos, você poderá atualizá-la usando o SageMaker Console
eUpdateNotebookInstanceOperação da API.
Você pode atualizar as tags de uma instância de notebook que sejaInService. Para atualizar qualquer
outro atributo de uma instância de notebook, seu status deve serStopped.

Para atualizar uma instância de cadernos no SageMaker Console do :
1.

Abrir o SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2.

Escolha Notebook instances (Instância de bloco de anotações).

3.

Escolha a instância do notebook que você deseja atualizar selecionando a instância do
notebookName (Nome)da lista.

4.

Se o seu cadernoStatusnão éStopped, selecione oParebotão para interromper a instância do
notebook.
Quando você faz isso, o status da instância do notebook muda paraStopping. Aguarde até que o
status mude paraStoppedpara concluir as seguintes etapas.

5.

Selecione oEditarbotão para abrir oEditar instância do cadernopágina. Para obter informações sobre
as propriedades do notebook que você pode atualizar, consulteCriar uma instância de bloco de
anotações (p. 304).
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6.

Atualize sua instância de notebook e selecione oAtualizar instância de anotaçõesbotão na parte
inferior da página quando terminar de retornar à página de instâncias do notebook. O status da
instância do seu notebook muda paraAtualizando.
Quando a atualização da instância do notebook for concluída, o status será alterado paraStopped.

Personalizar uma instância de bloco de anotações
usando um script de configuração do ciclo de vida
Para instalar pacotes ou blocos de anotações de exemplo na sua instância de bloco de anotações,
configure as redes e a segurança dela, ou use um script de shell para personalizá-la, e use uma
configuração de ciclo de vida. Uma configuração de ciclo de vida fornece scripts de shell que são
executados apenas quando você cria ou inicia a instância de bloco de anotações. Ao criar uma instância
de bloco de anotações, você pode criar uma nova configuração de ciclo de vida e os scripts que ela usa.
Alternativamente, é possível aplicar uma já existente.
Você também pode usar um script de configuração do ciclo de vida para acessarAWSserviços do
seu notebook. Por exemplo, você pode criar um script que permite usar seu notebook para controlar
outrosAWSrecursos, como uma instância do Amazon EMR.
Mantemos um repositório público de scripts de configuração do ciclo de vida de notebooks que abordam
casos de uso comuns para personalizar instâncias de notebooks emhttps://github.com/aws-samples/
amazon-sagemaker-notebook-instance-lifecycle-configuration-samples.

Note
Cada script tem um limite de 16.384 caracteres.
O valor da variável de ambiente $PATH que está disponível para ambos os scripts é /usr/
local/sbin:/usr/local/bin:/usr/bin:/usr/sbin:/sbin:/bin. O diretório de
trabalho, que é o valor da variável de ambiente $PWD é /.
Visualização CloudWatch Registros para configurações do ciclo de vida da instância de notebook
no grupo de registros/aws/sagemaker/NotebookInstancesem log stream[notebookinstance-name]/[LifecycleConfigHook].
Scripts não podem ser executados por mais de 5 minutos. Se um script for executado por mais de
5 minutos, haverá falha e a instância de bloco de anotações não será criada nem iniciada. Para
ajudar a diminuir o tempo de execução de scripts, tente o seguinte:
• Reduza as etapas necessárias. Por exemplo, limite os ambientes conda nos quais instalar
pacotes grandes.
• Execute tarefas em processos paralelos.
• Use o comando nohup no seu script.
Você pode ver uma lista das configurações do ciclo de vida da instância de notebook que você criou
anteriormente escolhendoConfiguração do ciclo de vidana SageMaker Console do. Essas configurações
de ciclo de vida de instâncias de bloco de anotações estão disponíveis quando uma nova instância de
bloco de anotações é criada.

Para criar uma configuração de ciclo de vida
1.

Abrir o SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2.

No lado esquerdo abaixoSageMaker painel de controle, escolhaConfigurações de ciclo de vida.

3.

DoConfigurações de ciclo de vidapágina, escolhaCriar configuração.
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4.

Em Name (Nome), digite um nome usando caracteres alfanuméricos e “-”, mas sem espaços. Um
rótulo pode ter no máximo 63 caracteres.

5.

(Opcional) Para criar um script que é executado na criação do bloco de anotações e toda vez que ele
for iniciado, escolha Start notebook (Iniciar bloco de anotações).

6.

No editor Start notebook (Iniciar bloco de anotações), digite o script.

7.

(Opcional) Para criar um script que é executado apenas uma vez, na criação do bloco de anotações,
escolha Create notebook (Criar bloco de anotações).

8.

No editor Create notebook (Criar bloco de anotações), digite o script de configuração das redes.

9.

Selecione Create configuration (Criar configuração).

Práticas recomendadas para configuração do ciclo de
vida
Veja a seguir as melhores práticas para usar configurações de ciclo de vida:

Important
Não recomendamos armazenar informações confidenciais em seu script de configuração do ciclo
de vida.
• As configurações de ciclo de vida são executadas como o usuário root. Se o seu script fizer alguma
alteração no diretório /home/ec2-user/SageMaker (por exemplo, instalar um pacote com pip), use o
comando sudo -u ec2-user para executar como o usuário ec2-user. Este é o mesmo usuário que
a Amazon SageMaker Executa como.
• SageMaker instâncias de cadernocondaambientes para implementar diferentes kernels para notebooks
Jupyter. Se quiser instalar pacotes disponíveis para um ou mais kernels de bloco de anotações, coloque
os comandos para instalar os pacotes com comandos de ambiente conda que ativam o ambiente conda
que contém o kernel no qual você deseja instalar os pacotes.
Por exemplo, para instalar um pacote somente para o ambiente do python3, use o seguinte código:
#!/bin/bash
sudo -u ec2-user -i <<'EOF'
# This will affect only the Jupyter kernel called "conda_python3".
source activate python3
# Replace myPackage with the name of the package you want to install.
pip install myPackage
# You can also perform "conda install" here as well.
source deactivate
EOF

Se você deseja instalar um pacote em todos os ambientes conda na instâncias de bloco de anotações,
use o seguinte código:
#!/bin/bash
sudo -u ec2-user -i <<'EOF'
# Note that "base" is special environment name, include it there as well.
for env in base /home/ec2-user/anaconda3/envs/*; do
source /home/ec2-user/anaconda3/bin/activate $(basename "$env")
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# Installing packages in the Jupyter system environment can affect stability of your
SageMaker
# Notebook Instance. You can remove this check if you'd like to install Jupyter
extensions, etc.
if [ $env = 'JupyterSystemEnv' ]; then
continue
fi
# Replace myPackage with the name of the package you want to install.
pip install --upgrade --quiet myPackage
# You can also perform "conda install" here as well.
source /home/ec2-user/anaconda3/bin/deactivate

done
EOF

• Armazene todos os ambientes conda na pasta de ambientes padrão (/home/user/anaconda3/envs).

Important
Ao criar ou alterar um script, recomendamos usar um editor de texto que forneça quebras de linha
de estilo UNIX, como o editor de texto disponível no console quando um bloco de anotações é
criado. Copiar texto de um sistema operacional que não seja Linux pode incluir quebras de linha
incompatíveis e resultar em um erro inesperado.

Instalar kernels e bibliotecas externas em instâncias
de bloco de anotações
Amazônia SageMaker as instâncias de notebook vêm com vários ambientes já instalados. Esses
ambientes contêm kernels Jupyter e pacotes Python, incluindo: scikit, Pandas, NumPy, TensorFlowe
MXNet. Os ambientes, com todos os arquivos da pasta sample-notebooks, são atualizados quando
você interrompe e inicia uma instância de bloco de anotações. Você também pode instalar seus próprios
ambientes, com os pacotes e kernels de sua escolha.
Os diferentes kernels do Jupyter na Amazon SageMaker instâncias de notebook são ambientes conda
separados. Para obter mais informações sobre ambientes do Conda, consulte a seção de gerenciamento
de ambientes na documentação do Conda.
Instale ambientes e kernels personalizados no volume do Amazon EBS da instância de notebook. Isso
garante que eles persistam quando você interrompe e reinicia a instância do notebook e que todas as
bibliotecas externas que você instala não sejam atualizadas pelo SageMaker. Para fazer isso, use uma
configuração de ciclo de vida que inclua um script executado quando você cria a instância do notebook
(on-create)e um script que é executado toda vez que você reinicia a instância do notebook (on-start).
Para obter mais informações sobre como usar configurações do ciclo de vida da instância de bloco de
anotações, consultePersonalizar uma instância de bloco de anotações usando um script de configuração
do ciclo de vida (p. 308). Existe um GitHubrepositório que contém exemplos de scripts de configuração
do ciclo de vida emSageMakerAmostras de Config do ciclo de vida da instância de notebook.
Os exemplos emhttps://github.com/aws-samples/amazon-sagemaker-notebook-instance-lifecycle-configsamples/blob/master/scripts/persistent-conda-ebs/on-create.shehttps://github.com/aws-samples/amazonsagemaker-notebook-instance-lifecycle-config-samples/blob/master/scripts/persistent-conda-ebs/onstart.shmostre as melhores práticas para instalar ambientes e kernels em uma instância de notebook.
Oon-createscript instala oipykernelbiblioteca para criar ambientes personalizados como kernels
Jupyter e, em seguida, usapip installeconda installpara instalar bibliotecas. Você pode adaptar o
script para criar ambientes personalizados e instalar as bibliotecas que desejar. SageMaker O não atualiza
essas bibliotecas quando você interrompe e reinicia a instância do notebook, portanto, você pode garantir
que seu ambiente personalizado tenha as versões específicas das bibliotecas que você deseja. Oon-
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startO script instala todos os ambientes personalizados que você cria como kernels do Jupyter, para que
eles apareçam na lista suspensa do Jupyternovomenu (menu.

Ferramentas de instalação do Package
SageMaker os notebooks suportam as seguintes ferramentas de instalação de pacotes:
• instalação do conda
• instalação do pip
É possível instalar pacotes usando os seguintes métodos:
• Scripts de configuração do ciclo de vida.
Por exemplo, scripts, consulteSageMakerAmostras de Config do ciclo de vida da instância de notebook.
Para obter mais informações sobre a configuração do ciclo de vida, consulte.Personalize uma instância
de notebook usando um script de configuração do ciclo de vida.
• Notebooks — Os seguintes comandos são suportados.
• %conda install
• %pip install
• O terminal Jupyter — Você pode instalar pacotes usando pip e conda diretamente.
De dentro de um notebook, você pode usar a sintaxe de comando do sistema (linhas começando com!)
para instalar pacotes, por exemplo,!pip installe!conda install. Mais recentemente, novos
comandos foram adicionados ao IPython:%pipe%conda. Esses comandos são a forma recomendada de
instalar pacotes a partir de um notebook, pois eles levam em consideração corretamente o ambiente ativo
ou o intérprete que está sendo usado. Para obter mais informações, consulteAdicione as funções mágicas
%pip e %conda.

Conda
O Conda é um sistema de gerenciamento de pacotes e sistema de gerenciamento de ambiente de código
aberto, que pode instalar pacotes e suas dependências. SageMaker suporta o uso do Conda com qualquer
um dos dois canais principais, o canal padrão e o canal conda-forge. Para obter mais informações,
consulteCanais do Conda. O canal conda-forge é um canal comunitário onde os colaboradores podem
fazer upload de pacotes.

Note
Devido à forma como o Conda resolve o gráfico de dependências, a instalação de pacotes do
conda-forge pode levar muito mais tempo (nos piores casos, mais de 10 minutos).
O Deep Learning AMI vem com muitos ambientes de conda e muitos pacotes pré-instalados. Devido ao
número de pacotes pré-instalados, é difícil encontrar um conjunto de pacotes que tenham a garantia de
compatibilidade. Você pode ver um aviso “O ambiente é inconsistente, verifique cuidadosamente o plano
do pacote”. Apesar desse aviso, SageMaker garante que todas as SageMaker desde que os ambientes
estejam corretos. SageMaker não pode garantir que qualquer pacote instalado pelo usuário funcione
corretamente.
O Conda tem dois métodos para ativar ambientes: ativar/desativar o conda e ativar/desativar a fonte. Para
obter mais informações, consulteDevo usar 'conda activate' ou 'source activate' no Linux.
SageMaker oferece suporte à transferência de ambientes Conda para o volume Amazon EBS, que persiste
quando a instância é interrompida. Os ambientes não persistem quando são instalados no volume raiz, que
é o comportamento padrão. Para ver um exemplo de script de ciclo de vida, consultepersistent-conda-ebs.
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Operações de conda suportadas (veja a nota na parte inferior deste tópico)
• instalação conda de um pacote em um único ambiente
• instalação conda de um pacote em todos os ambientes
• instalação conda de um pacote R no ambiente R
• Instalando um pacote do repositório principal do conda
• Instalando um pacote do conda-forge
• Alterando o local de instalação do Conda para usar o EBS
• Suportando a ativação do conda e a ativação da fonte

Pip
O Pip é a ferramenta de fato para instalar e gerenciar pacotes Python. Por padrão, o Pip pesquisa pacotes
no Python Package Index. Ao contrário do Conda, o pip não tem suporte de ambiente integrado e não é
tão completo quanto o Conda quando se trata de pacotes com dependências de bibliotecas nativas/do
sistema. O Pip pode ser usado para instalar pacotes em ambientes Conda.
Você pode usar repositórios de pacotes alternativos com pip em vez do PyPI. Para ver um exemplo de
script de ciclo de vida, consulteon-start.sh.

Operações de pip suportadas (veja a nota na parte inferior deste tópico)
• Usando pip para instalar um pacote sem um ambiente conda ativo (instale pacotes em todo o sistema)
• Usando pip para instalar um pacote em um ambiente conda
• Usando o pip para instalar um pacote em todos os ambientes conda
• Alterando o local de instalação do pip para usar o EBS
• Usando um repositório alternativo para instalar pacotes com pip

Sem suporte
SageMaker visa oferecer suporte ao maior número possível de operações de instalação de pacotes. No
entanto, se os pacotes foram instalados pelo SageMaker ou DLAMI, e você usa as seguintes operações
nesses pacotes, isso pode tornar a instância do seu notebook instável:
• Como desinstalar
• Rebaixando
• Como atualizar
Não fornecemos suporte para instalar pacotes via yum install ou instalar pacotes R do CRAN.
Devido a possíveis problemas com as condições ou configurações da rede, ou com a disponibilidade do
Conda ou PyPi, não podemos garantir que os pacotes serão instalados em um período de tempo fixo ou
determinístico.

Note
Não podemos garantir que a instalação de um pacote seja bem-sucedida. A tentativa de instalar
um pacote em um ambiente com dependências incompatíveis pode resultar em uma falha.
Nesse caso, você deve entrar em contato com o mantenedor da biblioteca para ver se é possível
atualizar as dependências do pacote. Como alternativa, você pode tentar modificar o ambiente de
forma a permitir a instalação. Essa modificação, entretanto, provavelmente significará remover ou
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atualizar pacotes existentes, o que significa que não podemos mais garantir a estabilidade desse
ambiente.

Atualizações de software de instâncias de bloco de
anotações
Amazônia SageMaker testa e lança periodicamente o software instalado em instâncias de notebooks. Isso
inclui:
• Atualizações do kernel
• Patches de segurança
• Atualizações do SDK do AWS
• Amazônia SageMaker SDK do Pythonatualiza
• Atualizações de software de código aberto
SageMaker não atualiza o software em uma instância de notebook quando ela está em serviço. Para
garantir que você tenha as atualizações de software mais recentes, interrompa e reinicie sua instância de
notebook, seja na SageMaker console ou ligando
StopNotebookInstance.
Você também pode atualizar manualmente o software instalado em sua instância de bloco de anotações
enquanto ela estiver em execução usando comandos de atualização em um terminal ou em um bloco de
anotações.

Note
A atualização de kernels e alguns pacotes pode depender se o acesso raiz está habilitado para a
instância de bloco de anotações. Para obter mais informações, consulteControle o acesso root a
um SageMaker instância caderno (p. 3540)
As instâncias de bloco de anotações não notificarão você se estiverem executando software desatualizado.
Você pode verificar oPersonal Health Dashboardou o boletim de segurança emBoletins de segurançapara
atualizações.

Controle uma instância do Amazon EMR Spark
usando um notebook
Você pode usar uma instância de notebook criada com um script de configuração de ciclo de vida
personalizado para acessarAWSserviços do seu notebook. Por exemplo, você pode criar um script que
permite usar seu notebook com o Sparkmagic para controlar outrosAWSrecursos, como uma instância do
Amazon EMR. Em seguida, você pode usar a instância do Amazon EMR para processar seus dados em
vez de executar a análise de dados em seu notebook. Isso permite que você crie uma instância de bloco
de anotações menor porque você não usará a instância para processar dados. Isso é útil quando você tem
conjuntos de dados grandes, que exigem uma instância de bloco de anotações grande para processar os
dados.
O processo requer três procedimentos usando o Amazon SageMaker Console do :
• Criar a instância do Amazon EMR Spark
• Criar o bloco de anotações Jupyter
• Teste a conexão do notebook com o Amazon EMR
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Para criar uma instância do Amazon EMR Spark que possa ser controlada a partir de um
notebook usando o Sparkmagic
1.

Abra o console do Amazon EMR em https://console.aws.amazon.com/elasticmapreduce/.

2.

No painel de navegação, escolha Create cluster (Criar cluster).

3.

Sobre oCriar cluster - Opções rápidaspágina, abaixoConfiguração de software, escolhaFaísada Spark
2.4.4 no Hadoop 2.8.5 YARN com Ganglia 3.7.2 e Zeppelin 0.8.2.

4.

Defina parâmetros adicionais na página e escolha Create cluster (Criar cluster).

5.

Na página Cluster escolha o nome do cluster que você criou. Observe o Master Public DNS (DNS
público principal), o EMR master's security group (Grupo de segurança do EMR principal), e o nome
da VPC e o ID da sub-rede onde o cluster do EMR foi criado. Você usará esses valores quando criar
um bloco de anotações.

Para criar um notebook que usa o Sparkmagic para controlar uma instância do Amazon EMR
Spark
1.

Aberto a Amazon SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2.

No painel de navegação, em Notebook instances (Instâncias de bloco de anotações), escolha Create
notebook (Criar bloco de anotações).

3.

Insira o nome da instância de bloco de anotações e escolha o tipo de instância.

4.

Escolha Additional configuration (Configuração adicional) e, em Lifecycle configuration (Configuração
do ciclo de vida), escolha Create a new lifecycle configuration (Criar uma configuração do ciclo de
vida).

5.

Adicione o seguinte código ao script de configuração do ciclo de vida:

# OVERVIEW
# This script connects an Amazon EMR cluster to an Amazon SageMaker notebook instance
that uses Sparkmagic.
#
# Note that this script will fail if the Amazon EMR cluster's master node IP address is
not reachable.
#
1. Ensure that the EMR master node IP is resolvable from the notebook instance.
#
One way to accomplish this is to have the notebook instance and the Amazon EMR
cluster in the same subnet.
#
2. Ensure the EMR master node security group provides inbound access from the
notebook instance security group.
#
Type
- Protocol - Port - Source
#
Custom TCP - TCP
- 8998 - $NOTEBOOK_SECURITY_GROUP
#
3. Ensure the notebook instance has internet connectivity to fetch the SparkMagic
example config.
#
# https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/build-amazon-sagemaker-notebooksbacked-by-spark-in-amazon-emr/
# PARAMETERS
EMR_MASTER_IP=your.emr.master.ip
cd /home/ec2-user/.sparkmagic
echo "Fetching Sparkmagic example config from GitHub..."
wget https://raw.githubusercontent.com/jupyter-incubator/sparkmagic/master/sparkmagic/
example_config.json
echo "Replacing EMR master node IP in Sparkmagic config..."
sed -i -- "s/localhost/$EMR_MASTER_IP/g" example_config.json
mv example_config.json config.json
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echo "Sending a sample request to Livy.."
curl "$EMR_MASTER_IP:8998/sessions"

6.

NoPARAMETERSseção do script, substituayour.emr.master.ippelo nome de DNS público principal
para a instância do Amazon EMR.

7.

Selecione Create configuration (Criar configuração).

8.

Na página Create notebook (Criar bloco de anotações), escolha Network - optional (Rede - opcional).

9.

Escolha a VPC e a sub-rede em que a instância do Amazon EMR está localizada.

10. Escolha o grupo de segurança usado pelo nó principal do Amazon EMR.
11. Escolha Create notebook instance (Criar instância de caderno).
Enquanto a instância de bloco de anotações estiver sendo criada, o status será Pending. Depois que
a instância for criada e o script de configuração do ciclo de vida for executado com êxito, o status
seráInService.

Note
Se a instância do notebook não conseguir se conectar à instância do Amazon EMR SageMaker
não é possível criar a instância do notebook. A conexão pode falhar se a instância e o notebook
do Amazon EMR não estiverem na mesma VPC e sub-rede, se o grupo de segurança mestre do
Amazon EMR não for usado pelo notebook ou se o nome DNS público principal no script estiver
incorreto.

Para testar a conexão entre a instância do Amazon EMR e o notebook
1.

Quando o status do notebook éInService, escolhaAbra o Jupyterpara abrir o caderno.

2.

Escolhanovoe, em seguida, escolhaSparkmagic (PySpark).

3.

Na célula de código, digite %%info e execute a célula.
A saída deve ser semelhante ao seguinte.
Current session configs: {'driverMemory': '1000M', 'executorCores': 2, 'kind':
'pyspark'}
No active sessions.

Blocos de anotações de exemplo
Sua instância de notebook contém exemplos de notebooks fornecidos pela Amazon SageMaker. Os blocos
de anotações de exemplo contêm código que mostra como aplicar soluções de machine learning usando
o SageMaker. As instâncias de blocos de anotações usam a extensão Jupyter nbexamples, que permite
que você visualize uma versão somente leitura de um bloco de anotações de exemplo ou crie uma cópia
dele para poder modificá-lo e executá-lo. Para obter mais informações sobre a extensão nbexamples,
consulte https://github.com/danielballan/nbexamples. Para obter informações sobre exemplos de cadernos
para SageMaker Studio, consulteUsar a Amazon SageMaker Cadernos de estúdio (p. 135).

Note
Os blocos de anotações de exemplo normalmente fazem download de conjuntos de dados da
Internet. Se você desabilitar o acesso à Internet fornecido pelo SageMaker ao criar sua instância
de bloco de anotações, os blocos de anotações de exemplo poderão não funcionar. Para
obter mais informações, consulteConnect uma instância de notebook em uma VPC a recursos
externos (p. 3682)
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Usar ou visualizar blocos de anotações de exemplo no
Jupyter Classic
Para visualizar ou usar os exemplos de cadernos na visualização clássica do Jupyter, escolha
aSageMaker ExemplosGuia Guia de trabalho

Para ver uma versão somente leitura de um exemplo de caderno de notas na exibição clássica do Jupyter,
noSageMaker Exemplosaba, escolhapréviapara aquele caderno. Para criar uma cópia de um bloco de
anotações de exemplo no diretório inicial da instância do seu bloco de anotações, escolha Usar. Na caixa
de diálogo, você pode alterar o nome do bloco de anotações antes de salvá-lo.

Usar ou visualizar blocos de anotações de exemplo no
Jupyterlab
Para visualizar ou usar os blocos de anotações de exemplo na visualização Jupyterlab, escolha o ícone
exemplos no painel de navegação à esquerda.
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Para visualizar uma versão somente leitura de um bloco de anotações, escolha o nome do bloco de
anotações. Isso abre o bloco de anotações como guia na área principal. Para criar a cópia de um bloco
de anotações de exemplo no diretório inicial da instância do seu bloco de anotações, escolha Create a
Copy (Criar Cópia) no banner superior. Na caixa de diálogo, digite um nome para o bloco de anotações e
escolha CREATE COPY (CRIAR CÓPIA).
Para obter mais mais informações sobre os exemplos de cadernos, consulte oSageMaker exemplos
GitHubrepositório.

Definir o kernel do bloco de anotações
Amazônia SageMaker fornece vários kernels para o Jupyter que fornecem suporte para Python 2 e 3,
Apache MXNet, TensorFlow, e PySpark. Para definir um kernel para um novo bloco de anotações no
painel do bloco de anotações Jupyter, escolha Novo e escolha o kernel na lista.
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Você também pode criar um kernel personalizado que pode ser usado na sua instância de bloco de
anotações. Para obter mais informações, consulte Instalar kernels e bibliotecas externas em instâncias de
bloco de anotações (p. 310).

Associe repositórios Git a SageMaker Instâncias de
bloco
Associe repositórios Git à sua instância de bloco de anotações para salvar seus blocos de anotações em
um ambiente de controle de origem que persista mesmo se você parar ou excluir sua instância de bloco
de anotações. Você pode associar um repositório padrão e até três repositórios adicionais a uma instância
de bloco de anotações. Os repositórios podem ser hospedados emAWS CodeCommit, GitHub, ou em
qualquer outro servidor Git. Associar repositórios Git à sua instância de bloco de anotações pode ser útil
para:
• Persistência — Os notebooks em uma instância de notebook são armazenados em volumes duráveis
do Amazon EBS, mas não persistem além da vida útil da instância do notebook. Armazenar blocos de
anotações em um repositório Git permite armazenar e usar blocos de anotações mesmo se você parar
ou excluir sua instância de bloco de anotações.
• Colaboração - Os membros de uma equipe geralmente trabalham juntos em projetos de machine
learning. Armazenar seus blocos de anotações em repositórios Git permite que os membros que
trabalham em diferentes instâncias do bloco de anotações compartilhem blocos de anotações e
colaborem com eles em um ambiente de controle de origem.
• Aprendizagem - Muitos notebooks Jupyter que demonstram técnicas de aprendizado de máquina estão
disponíveis em repositórios Git hospedados publicamente, como em GitHub. Você pode associar sua
instância de bloco de anotações a um repositório para carregar facilmente os blocos de anotações
Jupyter contidos nesse repositório.
Existem duas maneiras de associar um repositório Git a uma instância de bloco de anotações:
• Adicione um repositório Git como recurso em sua Amazon SageMaker Conta da. Em seguida, para
acessar o repositório, você pode especificar um segredo do AWS Secrets Manager que contém as
credenciais. Dessa forma, você pode acessar repositórios que exigem autenticação.
• Associe um repositório Git público que não seja um recurso na sua conta. Se você fizer isso, não poderá
especificar credenciais para acessar o repositório.
Tópicos
• Adicione um repositório Git à sua Amazon SageMaker Conta (p. 319)
• Criar uma instância de bloco de anotações com um repositório Git associado (p. 321)
• Associar uma CodeCommit Repositório em um local diferenteAWSConta com uma instância de
notebook (p. 323)
• Usar repositórios Git em uma instância de bloco de anotações (p. 324)
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Adicione um repositório Git à sua Amazon SageMaker
Conta
Para gerenciar o GitHub repositórios, associe-os facilmente às instâncias do seu notebook e associe
credenciais a repositórios que exigem autenticação, adicione os repositórios como recursos em sua
Amazon SageMaker Conta da. Você pode ver uma lista de repositórios que estão armazenados em sua
conta e detalhes sobre cada repositório na SageMaker console e usando a API.
Você pode adicionar repositórios Git ao seu SageMaker Conta da na SageMaker console ou usando
oAWS CLI.

Note
Você pode usar o SageMaker API
CreateCodeRepositorypara adicionar repositórios Git ao seu SageMaker Conta da, mas stepby-step as instruções não são fornecidas aqui.

Adicionar um repositório Git à sua conta do SageMaker (console)
Para adicionar um repositório Git como recurso na sua SageMaker conta
1.

Abra o SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2.

DebaixoCaderno, escolhaRepositórios do Gite, em seguida, escolhaAdicionar repositório.

3.

Para adicionar uma CodeCommit repositório, escolhaAWS CodeCommit. Para adicionar um GitHub ou
outro repositório baseado em Git, escolhaGitHub/Outro repositório baseado em Git.

Para adicionar um existente CodeCommit repositório
1.

Escolha Use existing repository (Usar repositório existente).

2.

Para Repository (Repositório), escolha um repositório na lista.

3.

Insira um nome a ser usado para o repositório no SageMaker. O nome deve ter de 1 a 63 caracteres.
Os caracteres válidos são a-z, A-Z, 0-9 e hífen (-).

4.

Escolha Adicionar repositório.

Para criar um novo CodeCommit repositório
1.

Escolha Criar novo repositório.

2.

Insira um nome para o repositório que você possa usar em ambos CodeCommit e SageMaker. O
nome deve ter de 1 a 63 caracteres. Os caracteres válidos são a-z, A-Z, 0-9 e hífen (-).

3.

Escolha Create repository (Criar repositório).

Para adicionar um repositório Git hospedado em outro lugar que não CodeCommit
1.

EscolhaGitHub/Outro repositório baseado em Git.

2.

Insira um nome de até 63 caracteres. Os caracteres válidos incluem caracteres alfanuméricos, um
hífen (-) e 0-9.

3.

Digite a URL do repositório. Não forneça um nome de usuário no URL. Adicione o nome de usuário e
a senha ao AWS Secrets Manager, conforme descrito na próxima etapa.

4.

Para Git credentials (Credenciais do Git), escolha as credenciais a serem usadas para autenticação no
repositório. Isso será necessário apenas se o repositório Git for privado.
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Note
Se você tiver habilitado a autenticação de dois fatores para o seu repositório Git, use um
token de acesso pessoal gerado pelo seu provedor de serviços Git em vez de uma senha.
a.

Para usar um segredo existente do AWS Secrets Manager, escolha Usar segredo existente e
depois escolha um segredo da lista. Para obter informações sobre como criar e armazenar um
segredo, consulte Criar um segredo básico, no Guia do usuário do AWS Secrets Manager. O
nome do segredo que você usa deve conter a string sagemaker.

Note
O segredo deve ter um rótulo de preparação de AWSCURRENT e deve estar no seguinte
formato:
{"username": UserName, "password": Password}
Para GitHub repositórios, recomendamos usar um token de acesso pessoal em vez
da senha da sua conta. Para obter mais informações, consultehttps://help.github.com/
articles/creating-a-personal-access-token-for-the-command-linha/.
b.

Para criar um novo segredo do AWS Secrets Manager, escolha Create secret (Criar segredo),
insira um nome para o segredo e depois insira o nome de usuário e a senha a serem usados para
autenticação no repositório. O nome do segredo deve conter a string sagemaker.

Note
A função do IAM que você usa para criar o segredo deve ter
asecretsmanager:GetSecretValuepermissão em sua política de IAM.
O segredo deve ter um rótulo de preparação de AWSCURRENT e deve estar no seguinte
formato:
{"username": UserName, "password": Password}
Para GitHub repositórios, recomendamos usar um token de acesso pessoal em vez da
senha da sua conta.
c.
5.

Para não usar credenciais, escolha Sem segredo.

Escolha Create secret (Criar segredo).

Adicione um repositório Git à sua Amazon SageMaker Conta
(CLI)
Use o comando create-code-repository da AWS CLI. Especifique um nome para o repositório como
o valor do argumento code-repository-name. O nome deve ter de 1 a 63 caracteres. Os caracteres
válidos são a-z, A-Z, 0-9 e hífen (-). Especifique também o seguinte:
• A ramificação padrão
• A URL do repositório Git

Note
Não forneça um nome de usuário no URL. Adicione o nome de usuário e a senha ao AWS
Secrets Manager, conforme descrito na próxima etapa.
• O Nome de recurso da Amazon (ARN) de um segredo do AWS Secrets Manager que contenha as
credenciais a serem usadas para autenticação no repositório como o valor do argumento git-config
Para obter informações sobre como criar e armazenar um segredo, consulte Criar um segredo
básico, no Guia do usuário do AWS Secrets Manager. O comando a seguir cria um novo repositório
chamadoMyRespositoryna sua Amazon SageMaker conta que aponta para um repositório Git
hospedado emhttps://github.com/myprofile/my-repo".
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Para Linux, OS X ou Unix:
aws sagemaker create-code-repository \
--code-repository-name "MyRepository" \
--git-config Branch=branch,RepositoryUrl=https://github.com/myprofile/
my-repo,SecretArn=arn:aws:secretsmanager:us-east-2:012345678901:secret:my-secret-ABc0DE

Para Windows:
aws sagemaker create-code-repository ^
--code-repository-name "MyRepository" ^
--git-config "{\"Branch\":\"master\", \"RepositoryUrl\" :
\"https://github.com/myprofile/my-repo\", \"SecretArn\" :
\"arn:aws:secretsmanager:us-east-2:012345678901:secret:my-secret-ABc0DE\"}"

Note
O segredo deve ter um rótulo de preparação de AWSCURRENT e deve estar no seguinte formato:
{"username": UserName, "password": Password}
Para GitHub repositórios, recomendamos usar um token de acesso pessoal em vez da senha da
sua conta.

Criar uma instância de bloco de anotações com um
repositório Git associado
Você pode associar os repositórios Git a uma instância de bloco de anotações ao criar essa instância
usando o AWS Management Console ou a AWS CLI. Se você quiser usar um CodeCommitrepositório que
está em um repositório diferenteAWSconta do que a instância de bloco de anotações, configure o acesso
entre contas do repositório. Para obter mais informações, consulte Associar uma CodeCommit Repositório
em um local diferenteAWSConta com uma instância de notebook (p. 323).
Tópicos
• Criar uma instância de bloco de anotações com um repositório Git associado (console) (p. 321)
• Criar uma instância de bloco de anotações com um repositório Git associado (CLI) (p. 322)

Criar uma instância de bloco de anotações com um repositório
Git associado (console)
Para criar uma instância de notebook e associar repositórios Git na Amazon SageMakerconsole
1.

Siga as instruções em Etapa 1: Criar uma Amazon SageMaker Instância do cad (p. 77).

2.

Para Repositórios Git, escolha repositórios Git a serem associados a instâncias de bloco de
anotações.
a.

Para Repositório padrão, escolha um repositório que você deseja usar como seu repositório
padrão. O SageMaker clona esse repositório como um subdiretório no diretório de inicialização
do Jupyter em /home/ec2-user/SageMaker. Quando você abrir sua instância de bloco de
anotações, ela será aberta nesse repositório. Para escolher um repositório armazenado como
um recurso na sua conta, escolha seu nome na lista. Para adicionar um novo repositório como
recurso em sua conta, escolhaAdicionar um repositório ao SageMaker (abre o fluxo de Adicionar
repositório em uma nova janela)e, em seguida, siga as instruções emCriar uma instância de bloco
de anotações com um repositório Git associado (console) (p. 321). Para clonar um repositório

321

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Criar uma instância de bloco de anotações
com um repositório Git associado

público que não esteja armazenado na sua conta, escolha Clone a public Git repository to this
notebook instance only (Clonar repositório Git público apenas para essa instância de bloco de
anotações) e especifique a URL desse repositório.
b.

Para Repositório adicional 1, escolha um repositório que você deseja adicionar como outro
diretório. O SageMaker clona esse repositório como um subdiretório no diretório de inicialização
do Jupyter em /home/ec2-user/SageMaker. Para escolher um repositório armazenado como
um recurso na sua conta, escolha seu nome na lista. Para adicionar um novo repositório como
recurso em sua conta, escolhaAdicionar um repositório ao SageMaker (abre o fluxo de Adicionar
repositório em uma nova janela)e, em seguida, siga as instruções emCriar uma instância de bloco
de anotações com um repositório Git associado (console) (p. 321). Para clonar um repositório
que não esteja armazenado na sua conta, escolha Clonar repositório Git público apenas para
essa instância de bloco de anotações e especifique a URL desse repositório.
Repita essa etapa até três vezes para adicionar até três repositórios adicionais à sua instância de
bloco de anotações.

Criar uma instância de bloco de anotações com um repositório
Git associado (CLI)
Para criar uma instância de bloco de anotações e associar repositórios Git usando a AWS CLI, utilize o
comando create-notebook-instance da seguinte forma:
• Especifique o repositório que você deseja usar como repositório padrão como o valor dodefaultcode-repositoryargumento. Amazônia SageMakerclona esse repositório como um subdiretório no
diretório de inicialização do Jupyter em/home/ec2-user/SageMaker. Quando você abrir sua instância
de bloco de anotações, ela será aberta nesse repositório. Para usar um repositório armazenado como
recurso no SageMaker conta, especifique o nome do repositório como o valor dodefault-coderepositoryargumento. Para usar um repositório que não esteja armazenado na sua conta, especifique
a URL do repositório como o valor do argumento default-code-repository.
• Especifique até três repositórios adicionais como o valor doadditional-coderepositoriesargumento. SageMaker clona esse repositório como um subdiretório no diretório de
inicialização do Jupyter em/home/ec2-user/SageMaker, e o repositório é excluído do repositório
padrão adicionando-o ao.git/info/excludediretório do repositório padrão. Para usar repositórios
que são armazenados como recursos em seu SageMaker conta, especifique os nomes dos repositórios
como o valor doadditional-code-repositoriesargumento. Para usar repositórios que não
estejam armazenados na sua conta, especifique as URLs dos repositórios como o valor do argumento
additional-code-repositories.
Por exemplo, o seguinte comando cria uma instância de notebook que tem um repositório
chamadoMyGitRepo, que é armazenado como um recurso em seu SageMaker conta, como repositório
padrão e um repositório adicional hospedado em GitHub:
aws sagemaker create-notebook-instance \
--notebook-instance-name "MyNotebookInstance" \
--instance-type "ml.t2.medium" \
--role-arn "arn:aws:iam::012345678901:role/service-role/
AmazonSageMaker-ExecutionRole-20181129T121390" \
--default-code-repository "MyGitRepo" \
--additional-code-repositories "https://github.com/myprofile/my-otherrepo"

Note
Se você usar umAWS CodeCommit repositório que não contém”SageMaker“em seu nome,
adicione ocodecommit:GitPullecodecommit:GitPushpermissões para a função que você
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passa comorole-arnargumento para ocreate-notebook-instancecomando. Para obter
mais informações sobre como adicionar permissões a uma função, consulteAdicionar e remover
políticas do IAMnaAWS Identity and Access ManagementGuia do usuário do.

Associar uma CodeCommit Repositório em um local
diferenteAWSConta com uma instância de notebook
Para associar um CodeCommit repositório em um repositório diferenteAWSconta com sua instância de
notebook, configure o acesso entre contas para o CodeCommit repositório.

Para configurar o acesso entre contas para um CodeCommit repositório e associe-o a uma
instância de notebook:
1.

NoAWSconta que contém o CodeCommit repositório, crie uma política do IAM que permita o
acesso ao repositório dos usuários na conta que contém a instância do seu notebook. Para
obter mais informações, consulteEtapa 1: Crie uma política para acesso ao repositório na
AccountAnaCodeCommit Guia do usuário do.

2.

NoAWSconta que contém o CodeCommit repositório, crie uma função do IAM e anexe a política que
você criou na etapa anterior a essa função. Para obter mais informações, consulteEtapa 2: Crie uma
função para acesso ao repositório na AccountAnaCodeCommit Guia do usuário do.

3.

Crie um perfil na instância de bloco de anotações que use a função que você criou na etapa anterior:
a.

Abra a instância de bloco de anotações.

b.

Abra um terminal na instância de bloco de anotações.

c.

Edite um novo perfil, digitando o seguinte no terminal:
vi /home/ec2-user/.aws/config

d.

Edite o arquivo com as seguintes informações de perfil:
[profile CrossAccountAccessProfile]
region = us-west-2
role_arn =
arn:aws:iam::CodeCommitAccount:role/CrossAccountRepositoryContributorRole
credential_source=Ec2InstanceMetadata
output = json

OndeCodeCommitAccounté a conta que contém o CodeCommit
repositório,CrossAccountAccessProfileé o nome do novo perfil
eCrossAccountRepositoryContributorRoleé o nome da função criada na etapa anterior.
4.

Na instância de bloco de anotações, configure o git para usar o perfil que você criou na etapa anterior:
a.

Abra a instância de bloco de anotações.

b.

Abra um terminal na instância de bloco de anotações.

c.

Edite o arquivo de configuração do Git digitando o seguinte no terminal:
vi /home/ec2-user/.gitconfig

d.

Edite o arquivo com as seguintes informações de perfil:
[credential]
helper = !aws codecommit credential-helper -profile CrossAccountAccessProfile $@
UseHttpPath = true
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OndeCrossAccountAccessProfileé o nome do perfil que você criou na etapa anterior.

Usar repositórios Git em uma instância de bloco de
anotações
Quando você abre uma instância de bloco de anotações que possui repositórios Git associados, ela é
aberta no repositório padrão, que é instalado diretamente na sua instância de bloco de anotações, em /
home/ec2-user/SageMaker. Você pode abrir e criar blocos de anotações e executar manualmente os
comandos do Git em uma célula do bloco de anotações. Por exemplo:
!git pull origin master

Para abrir qualquer um dos repositórios adicionais, navegue até uma pasta. Os repositórios adicionais
também são instalados como diretórios em /home/ec2-user/SageMaker.
Se você abrir a instância do notebook com um JupyterLab interface, a extensão jupyter-git está instalada e
disponível para uso. Para obter informações sobre a extensão jupyter-git para JupyterLab, Consultehttps://
github.com/jupyterlab/jupyterlab-git.
Quando você abre uma instância de notebook no JupyterLab, você vê os repositórios git associados a ele
no menu à esquerda:
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É possível usar a extensão jupyter-git para gerenciar o git visualmente, em vez de usar a linha de
comando:
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metadados da instância do bloco
Quando você cria uma instância de notebook, a Amazon SageMaker cria um arquivo JSON na instância no
local/opt/ml/metadata/resource-metadata.jsonque contém oResourceNameeResourceArnda
instância do caderno. Você pode acessar esses metadados de qualquer lugar na instância do bloco de
anotações, inclusive nas configurações de ciclo de vida. Para obter informações sobre as configurações
do ciclo de vida da instância do bloco de anotações, consulte Personalizar uma instância de bloco de
anotações usando um script de configuração do ciclo de vida (p. 308).
O arquivo resource-metadata.json tem a seguinte estrutura:
{
}

"ResourceArn": "NotebookInstanceArn",
"ResourceName": "NotebookInstanceName"

Você pode usar esses metadados na instância do bloco de anotações para obter outras informações
sobre a instância do bloco de anotações. Por exemplo, os comandos a seguir obtêm as tags associadas à
instância do bloco de anotações:
NOTEBOOK_ARN=$(jq '.ResourceArn'
/opt/ml/metadata/resource-metadata.json --raw-output)
aws sagemaker list-tags --resource-arn $NOTEBOOK_ARN

A saída é semelhante a:
{

}

"Tags": [
{
"Key": "test",
"Value": "true"
}
]

Monitore os registros do Jupyter na Amazon
CloudWatch Logs
Os registros do Jupyter incluem informações importantes, como eventos, métricas e informações de saúde,
que fornecem informações úteis ao executar a Amazon SageMaker cadernos. Ao importar os logs do
Jupyter para CloudWatch Registros que os clientes podem usar CloudWatch Registros para detectar
comportamentos anômalos, definir alarmes e descobrir insights para manter a SageMaker notebooks
funcionando com mais facilidade. Você pode acessar os logs mesmo quando a instância do Amazon EC2
que hospeda o notebook não estiver respondendo e usar os logs para solucionar problemas do notebook
que não responde. Informações confidenciais, como IDs de conta do AWS, chaves secretas e tokens de
autenticação em URLs pré-assinados, são removidas para que os clientes possam compartilhar logs sem
vazar informações privadas.

Para visualizar logs do Jupyter para uma instância de bloco de anotações:
1.
2.

Faça login noAWS Management Consolee abra a SageMaker Console dohttps://
console.aws.amazon.com/sagemaker/.
Escolha Notebook instances (Instância de bloco de anotações).
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3.

4.
5.

Na lista de instâncias do notebook, escolha a instância do notebook para a qual você deseja visualizar
os registros do Jupyter selecionando a instância do NotebookName (Nome).
Você irá para a página de detalhes dessa instância do notebook.
Em Monitor (Monitorar) na página de detalhes da instância de bloco de anotações, escolha View logs
(Visualizar logs).
No CloudWatch console, escolha o stream de log para sua instância de notebook. O nome está no
formato NotebookInstanceName/jupyter.log.

Para obter mais informações sobre monitoramento CloudWatch registros para SageMaker,
ConsulteRegistro da Amazon SageMaker Eventos com a Amazon CloudWatch (p. 3726).
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Automatize o desenvolvimento de
modelos com a Amazon SageMaker
Piloto automático
Amazônia SageMaker O piloto automático é um conjunto de recursos que automatiza as principais tarefas
de um processo automático de aprendizado de máquina (AutoML). Ele explora seus dados, seleciona
os algoritmos relevantes para seu tipo de problema e prepara os dados para facilitar o treinamento e o
ajuste do modelo. O piloto automático aplica um procedimento de reamostragem de validação cruzada
automaticamente a todos os algoritmos candidatos, quando apropriado, para testar sua capacidade de
prever dados nos quais eles não foram treinados. Ela também produz métricas para avaliar a qualidade
preditiva de seus candidatos ao modelo de aprendizado de máquina. Ele simplifica sua experiência de
aprendizado de máquina ao automatizar essas principais tarefas que constituem um processo de AutoML.
Ele classifica todos os modelos otimizados testados por seu desempenho. Ele encontra o modelo de
melhor desempenho que você pode implantar em uma fração do tempo normalmente necessário.
Você pode usar o piloto automático de diferentes maneiras: no piloto automático (daí o nome) ou com
vários graus de orientação humana, sem código na Amazon SageMaker Studio, ou com código usando um
dosAWSSDKs. Atualmente, o piloto automático suporta tipos de problemas de regressão e classificação
binária e multiclasse. Ele suporta dados tabulares formatados como arquivos CSV ou Parquet, nos quais
cada coluna contém um recurso com um tipo de dados específico e cada linha contém uma observação.
Os tipos de dados de coluna aceitos incluem séries numéricas, categóricas, textuais e temporais que
consistem em sequências de números separados por vírgula. O piloto automático suporta a criação de
modelos de aprendizado de máquina em grandes conjuntos de dados de até centenas de GBs.
O piloto automático também ajuda a explicar como os modelos fazem previsões usando uma abordagem
de atribuição de recursos desenvolvida para a Amazon. SageMaker Esclarecer. O piloto automático gera
automaticamente um relatório que indica a importância de cada recurso para as previsões feitas pelo
melhor candidato. Essa funcionalidade de explicabilidade pode tornar os modelos de aprendizado de
máquina mais compreensíveis paraAWSclientes. O relatório de governança do modelo gerado pode ser
usado para informar as equipes de risco e conformidade e os reguladores externos.
Você obtém visibilidade total de como os dados foram organizados e como os modelos foram
selecionados, treinados e ajustados para cada um dos candidatos testados. Isso é fornecido pelos
notebooks que o Autopilot gera para cada teste que contém o código usado para explorar os dados e
encontrar o melhor candidato. Os cadernos também fornecem ferramentas educacionais para ajudar você
a aprender e conduzir seus próprios experimentos de ML. Você pode aprender sobre o impacto de várias
entradas e compensações feitas em experimentos examinando os vários cadernos de exploração de
dados e definição de candidatos expostos pelo Autopilot. Você também pode realizar mais experimentos
com os candidatos de melhor desempenho fazendo suas próprias modificações nos cadernos e
reexecutando-os.
O gráfico a seguir descreve as principais tarefas de um processo AutoML gerenciado pelo Autopilot.
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Com a Amazon SageMaker, você paga somente por aquilo que usa. Você paga pelos recursos de
computação e armazenamento subjacentes SageMaker ou outroAWSserviços, com base no seu uso. Para
obter mais informações sobre o custo de uso do SageMaker, consulteAmazônia SageMakerDefinição de
preços.
Tópicos
• Conceitos básicos da Amazon SageMaker Piloto automático (p. 329)
• Criar uma Amazon SageMaker Experiência de piloto automático (p. 331)
• Amazônia SageMaker Conjuntos de dados e tipos de problemas do Autopilot (p. 334)
• Modos de treinamento e suporte a algoritmos (p. 336)
• Métricas (p. 338)
• Amazônia SageMaker Implantação do modelo Autopilot (p. 340)
• Amazônia SageMaker Explicabilidade do piloto automático (p. 342)
• Modelos gerados pela Amazon SageMaker Piloto automático (p. 343)
• Amazônia SageMaker Notebooks com piloto automático gerados para gerenciar tarefas do
AutoML (p. 344)
• Configurar a saída de inferência em contêineres gerados (p. 357)
• Amazônia SageMaker Cotas de piloto automático (p. 362)
• Guia de referência de API para Amazon SageMaker Piloto automático (p. 364)

Conceitos básicos da Amazon SageMaker Piloto
automático
Amazônia SageMaker O Autopilot fornece amostras, vídeos e tutoriais para começar a usar a Amazon
SageMaker Piloto automático
Tópicos
• Exemplos: Explore a modelagem com a Amazon SageMaker Piloto automático (p. 329)
• Vídeos: Use o piloto automático para automatizar e explorar o processo de aprendizado de
máquina (p. 330)
• Tutoriais: Conceitos básicos da Amazon SageMaker Piloto automático (p. 331)

Exemplos: Explore a modelagem com a Amazon
SageMaker Piloto automático
Amazônia SageMaker O piloto automático fornece os seguintes exemplos de notebooks.
• Marketing direto com a Amazon SageMaker Piloto automático: Este caderno demonstra como usa
oConjunto de dados de marketing bancáriopara prever se um cliente se inscreverá para um depósito
a prazo em um banco. Você pode usar o Autopilot nesse conjunto de dados para obter o pipeline de
ML mais preciso, explorando as opções contidas em vários canais candidatos. O piloto automático
gera cada candidato em um procedimento de duas etapas. A primeira etapa executa a engenharia
automatizada de recursos no conjunto de dados. A segunda etapa treina e ajusta um algoritmo para
produzir um modelo. O notebook contém instruções sobre como treinar o modelo e como implantá-lo
para realizar a inferência em lote usando o melhor candidato.
• Previsão de rotatividade de clientes com a Amazon SageMaker Piloto automático: Este notebook
descreve o uso do aprendizado de máquina para a identificação automatizada de clientes insatisfeitos,
também conhecido como previsão de rotatividade de clientes. O exemplo mostra como analisar um
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conjunto de dados disponível publicamente e executar engenharia de recursos nele. Depois, ele
mostra como ajustar um modelo selecionando o pipeline de melhor desempenho juntamente com os
hiperparâmetros ideais para o algoritmo de treinamento. Por fim, ele mostra como implantar o modelo
em um endpoint hospedado e como avaliar suas previsões com base na verdade. No entanto, os
modelos de ML raramente fornecem previsões perfeitas. É por isso que esse caderno também mostra
como incorporar os custos relativos dos erros de previsão ao determinar o resultado financeiro do uso do
ML.
• Previsão de rotatividade de clientes com os principais candidatos com a Amazon SageMaker
Piloto automático e transformação Batch (Python SDK): Este notebook também descreve o uso do
aprendizado de máquina para a identificação automatizada de clientes insatisfeitos, também conhecida
como previsão de rotatividade de clientes. Este notebook demonstra como configurar o modelo para
obter a probabilidade de inferência, selecionar os N principais modelos e criar o Batch Transform em um
conjunto de testes de retenção para avaliação.

Note
Este caderno funciona com SageMaker Python SDK >= 1.65.1 lançado em 19/06/2020.
• Trazer seu próprio código de processamento de dados para a Amazon SageMaker Piloto automático:
Este caderno demonstra como incorporar e implantar código de processamento de dados personalizado
ao usar a Amazon SageMaker Piloto automático. Ele adiciona uma etapa de seleção de recursos
personalizados para remover variáveis irrelevantes de uma tarefa de piloto automático. Em seguida, ele
mostra como implantar o código de processamento personalizado e os modelos gerados pelo Autopilot
em um endpoint em tempo real e, alternativamente, para processamento em lote.

Vídeos: Use o piloto automático para automatizar e
explorar o processo de aprendizado de máquina
Aqui está uma série de vídeos que oferece um tour pela Amazon SageMaker Capacidades de piloto
automático usando o Studio. Eles mostram como iniciar um trabalho de AutoML, analisar e pré-processar
dados, como fazer a engenharia dos recursos e a otimização de hiperparâmetros em modelos candidatos
e como visualizar e comparar as métricas do modelo resultante.
Tópicos
• Comece um trabalho de AutoML com a Amazon SageMaker Piloto automático (p. 330)
• Analise a exploração de dados e a engenharia de recursos automatizados no Autopilot. (p. 330)
• Ajustar modelos para otimizar o desempenho (p. 331)
• Escolher e implantar o melhor modelo (p. 331)
• Amazônia SageMaker Tutorial de piloto automático (p. 331)

Comece um trabalho de AutoML com a Amazon SageMaker
Piloto automático
Este vídeo mostra como iniciar um trabalho de AutoML com o Autopilot. (Duração: 8:41)
Amazônia SageMaker Studio - AutoML com Amazon SageMaker Piloto automático (parte 1)

Analise a exploração de dados e a engenharia de recursos
automatizados no Autopilot.
Este vídeo mostra como analisar os cadernos de exploração de dados e definição de candidatos gerados
pela Amazon SageMaker Piloto automático. (Duração: 10:04)
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Amazônia SageMaker Studio - AutoML com Amazon SageMaker Piloto automático (parte 2)

Ajustar modelos para otimizar o desempenho
Este vídeo mostra como otimizar o desempenho do modelo durante o treinamento usando o ajuste de
hiperparâmetros. (Duração: 4:59)
SageMaker Studio - AutoML com Amazon SageMaker Piloto automático (parte 3)

Escolher e implantar o melhor modelo
Este vídeo mostra como usar métricas de trabalho para escolher o melhor modelo e como implantá-lo.
(Duração: 5:20)
SageMaker Studio - AutoML com Amazon SageMaker Piloto automático (parte 4)

Amazônia SageMaker Tutorial de piloto automático
Este vídeo mostra uma demonstração de ponta a ponta, na qual primeiro construímos um modelo de
classificação binária automaticamente com a Amazon SageMaker Piloto automático. Vemos como os
modelos candidatos foram criados e otimizados usando blocos de anotações gerados automaticamente.
Também analisamos os principais candidatos da Amazon SageMaker Experimentos. Finalmente,
implantamos o principal candidato (com base no XGBoost) e configuramos a captura de dados com
SageMaker Monitor de modelos.
Demonstração de ponta a ponta com o AutoML ativado SageMaker

Tutoriais: Conceitos básicos da Amazon SageMaker
Piloto automático
Os tutoriais de introdução do Autopilot demonstram como criar um modelo de aprendizado de máquina
automaticamente sem escrever código. Eles mostram como o Autopilot simplifica a experiência de
aprendizado de máquina, ajudando você a explorar seus dados e experimentar diferentes algoritmos. O
piloto automático cria o melhor modelo de aprendizado de máquina para o tipo de problema usando os
recursos do AutoML e, ao mesmo tempo, permitindo total controle e visibilidade.
• Crie um modelo de Machine Learning automaticamente com o Autopilot: Neste tutorial, você assume
o papel de desenvolvedor trabalhando em um banco. Você foi solicitado a desenvolver um modelo
de aprendizado de máquina para prever se um cliente se inscreverá para receber um certificado de
depósito (CD). Este é um problema de classificação binária. O modelo é treinado no conjunto de dados
de marketing que contém informações sobre a demografia do cliente, respostas a eventos de marketing
e fatores externos.

Criar uma Amazon SageMaker Experiência de
piloto automático
Este guia mostra como criar um Amazon SageMaker Experimente de piloto automático, para que você
possa analisar dados e criar um notebook com definições de modelos candidatos. Isso pode ajudar você a
começar a usar o aprendizado de máquina rapidamente.
Você pode usar uma interface de usuário (UI) para ajudá-lo a preencher a entrada, a saída, o destino
e os parâmetros para executar e avaliar um experimento de piloto automático. A interface do usuário
tem descrições, interruptores, menus suspensos, botões de rádio e muito mais para ajudá-lo a navegar
na criação do seu modelo. Você também pode ver as estatísticas enquanto o experimento está sendo
executado. Depois de executado, você pode comparar os testes e se aprofundar nos detalhes.
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As instruções a seguir mostram como criar um Amazon SageMaker Trabalho de piloto automático como
experimento piloto. Você nomeará seu experimento, fornecerá locais para os dados de entrada e saída e
especificará quais dados-alvo devem ser previstos. Como opção, especifique também o tipo de problema
de aprendizado de máquina que você deseja que o solucione.

Como criar um experimento de Autopilot
1.

Faça login emhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/e selecioneEstúdiono painel de navegação.

2.

Quando o SageMaker O console do Studio é aberto, escolha oExecutar SageMakerEstúdiobotão.

3.

Em seguida, selecioneAbrir aplicaçãona linha que contém seu nome de usuário e escolhaEstúdiona
lista suspensa.

4.

Selecione oCrie modelos automaticamentecartão central doLançador de estúdioGuia. Consulte oGuia
de configuração rápidapara obter mais informações sobre como iniciar o Studio pela primeira vez.

5.

Uma página intituladaCriar um experimento de piloto automáticoabre. A página inclui campos
paraDetalhes do experimento e dos dadoscomo nome, localização do bucket do Amazon S3, taxa de
divisão e destino do experimento.

6.

NoDetalhes do experimento e dos dadosSeçãoCriar um experimento de piloto automáticopágina,
insira as seguintes informações:
a.

Nome do experimento— Deve ser exclusivo em sua conta noRegião da AWSe conter um máximo
de 63 caracteres alfanuméricos. Pode incluir hífens (-), mas não espaços.

b.

Dados de entrada— Forneça a localização do bucket S3 dos seus dados de entrada. Esse
bucket do S3 deve estar na suaRegião da AWS. O URL deve estar em ums3://formato em
que Amazon SageMaker tem permissões de gravação. O arquivo deve estar no formato CSV ou
parquet e conter pelo menos 500 linhas. SelectBrowsepara percorrer os caminhos disponíveis
ePreviewpara ver uma amostra dos seus dados de entrada.

c.

Sua entrada do S3 é um arquivo de manifesto? — Um arquivo de manifesto inclui metadados
com seus dados de entrada. Os metadados especificam a localização dos seus dados noAmazon
Simple Storage Service(Amazon S3). Também especifica como os dados são formatados e
quais atributos do conjunto de dados usar ao treinar seu modelo. Você pode usar um arquivo de
manifesto como alternativa ao pré-processamento quando seus dados rotulados estão sendo
transmitidos.Tubomodo.

d.

Dividir dados automaticamente? — O piloto automático pode dividir seus dados em uma divisão
de 80-20% para dados de treinamento e validação. Se você preferir uma divisão personalizada,
você pode escolher oEspecificar taxa de divisão. Para usar um conjunto de dados personalizado
para validação, escolhaForneça um conjunto de validação.

e.

Localização dos dados de saída (bucket S3)— O nome do local do bucket do S3 em que você
deseja que o salve os dados de saída. A URL desse bucket deve estar no formato Amazon
S3, em que a Amazon SageMaker tem permissões de gravação. O bucket do S3 deve estar na
correnteRegião da AWS. O piloto automático também pode criar isso para você no mesmo local
dos dados de entrada.

7.

SelectPróxima: Objetivo e recursos. OObjetivo e recursosa guia é aberta.

8.

NoObjetivo e recursosseção, selecione uma coluna para definir como alvo
para as previsões do modelo. Você também pode selecionar recursos para
treinamento e alterar o tipo de dados. Os seguintes tipos de dados estão
disponíveis:Text,Numerical,Categorical,Datetime,SequenceeAuto. Todos os recursos são
selecionados por padrão.

9.

SelectPróxima: Método de treinamento. OMétodo de treinamentoa guia é aberta.

10. NoMétodo de treinamentoseção, selecione entre as seguintes opções de treinamento:
Ensembling,Otimização de hiperparâmetros (HPO), ou deixe que o Autopilot o escolha
automaticamente com base no tamanho do conjunto de dados.
Para obter mais informações sobre esses modos de treinamento, consulte oModos de treinamento de
piloto automáticona seçãoModos e algoritmos de treinamentopágina.
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11. SelectPróxima: Implantação e configurações avançadaspara abrir oImplantação e configurações
avançadas. As configurações incluem exibição auto do nome do terminal, tipo de problema de
aprendizado de máquina e opções para executar seu experimento.
12. Atualmente, você precisa ter pelo menos duas instâncias ml.m5.2xlarge.
A implantação automática falhará por um dos seguintes motivos:
• A cota de recursos padrão para instâncias de endpoint em uma região excede o limite.
• A cota de clientes para instâncias de endpoint em uma região excede o limite.
Se você encontrar uma falha relacionada às cotas, você podesolicitar um aumento de limite de
serviçopelo SageMaker instâncias de endpoint.
13. Configurações de implantação— O piloto automático pode criar automaticamente um endpoint e
implantar seu modelo para você.
a.

Para implantar auto em um endpoint gerado automaticamente ou fornecer um nome de endpoint
para implantação personalizada, defina a opção comosimembaixoImplantação automática?
Se você estiver importando dados da Amazon SageMaker Data Wrangler, você tem opções
adicionais para implantar auto o melhor modelo com ou sem as transformações do Data
Wrangler.

Note
Se o fluxo do Data Wrangler contiver operações de várias linhas,
comogroupby,joinouconcatenate, não será possível fazer a implantação auto com
essas transformações. Para obter mais informações, consulteTreine automaticamente
modelos em seu fluxo de dados.
b.

Configurações avançadas (opcional)— O piloto automático fornece controles adicionais para
definir manualmente os parâmetros experimentais.
i.

ii.

Tipo de problema de machine learning— O piloto automático pode selecionar
automaticamente o tipo de problema de aprendizado de máquina. Se você preferir escolhêlo manualmente, use oSelecione o tipo de problema de aprendizado de máquinamenu
suspenso.
A.

Automático— O piloto automático infere o tipo de problema a partir dos valores do
atributo que você deseja prever. Em alguns casos, SageMaker é incapaz de inferir com
precisão. Quando isso acontece, você deve fornecer o valor para que o trabalho seja
bem-sucedido.

B.

Classificação binária— A classificação binária é um tipo de aprendizado supervisionado
que atribui um indivíduo a uma das duas classes predefinidas e mutuamente exclusivas,
com base em seus atributos. Por exemplo, diagnóstico médico baseado em resultados
de testes diagnósticos que determinam se alguém tem uma doença.

C.

Regressão— A regressão estima os valores de uma variável alvo dependente com base
em uma ou mais variáveis ou atributos correlacionados com ela. Por exemplo, preços de
casas com base em características, como metragem quadrada e número de banheiros.

D.

Classificação multiclasse— A classificação multiclasse é um tipo de aprendizado
supervisionado que atribui um indivíduo a uma das várias classes com base em seus
atributos. Por exemplo, a previsão do tópico mais relevante para um documento de texto,
como política, finanças ou filosofia.

SelectPróxima: Analisar e criarpara obter um resumo do seu experimento de piloto
automático antes de criá-lo.

14. SelectCriar experimento. O piloto automático fornece o status do curso do experimento, uma lista de
modelos gerados e o perfil de trabalho usado para criá-los.
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Note
Para evitar cobranças desnecessárias: Se você implantar um modelo que não é mais necessário,
exclua os endpoints e os recursos que foram criados durante a implantação. Informações sobre a
definição de preços de instâncias por região estão disponíveis emAmazônia SageMaker Definição
de preços.

Amazônia SageMaker Conjuntos de dados e tipos
de problemas do Autopilot
Amazônia SageMaker O piloto automático oferece a opção no Studio ou com a API AutoML de especificar
um tipo de problema, como classificação binária ou regressão, ou de detectá-lo em seu nome com base
nos dados que você fornece. O piloto automático suporta dados tabulares nos quais cada coluna contém
um recurso com um tipo de dados específico e cada linha contém uma observação.
Tópicos
• Conjuntos de dados, tipos de dados e formatos do Autopilot (p. 334)
• Como especificar conjuntos de dados de treinamento e validação (p. 335)
• Como selecionar recursos para treinamento (p. 335)
• Amazônia SageMaker Tipos de problema de piloto automático (p. 336)

Conjuntos de dados, tipos de dados e formatos do
Autopilot
O Autopilot suporta dados tabulares formatados como arquivos CSV ou como arquivos Parquet. Para
dados tabulares, cada coluna contém um recurso com um tipo de dados específico e cada linha contém
uma observação. As propriedades desses dois formatos de arquivo diferem consideravelmente.
• CSV(comma-separated-values) é um formato de arquivo baseado em linhas que armazena dados em
texto simples legível por humanos, que é uma escolha popular para troca de dados, pois são suportados
por uma ampla variedade de aplicativos.
• Parqueté um formato de arquivo baseado em colunas em que os dados são armazenados e
processados com mais eficiência do que os formatos de arquivo baseados em linhas. Isso os torna uma
opção melhor para problemas de big data.
Otipos de dadosAs colunas aceitas incluem séries numéricas, categóricas, textuais e temporais que
consistem em sequências de números separados por vírgula. Se o piloto automático detectar, está
lidando comséries temporaissequências, ele as processa por meio de transformadores de características
especializados fornecidos pelotsfreshbiblioteca. Essa biblioteca usa a série temporal como entrada
e gera um recurso, como o maior valor absoluto da série temporal ou estatísticas descritivas sobre
autocorrelação. Esses recursos de saída são então usados como entradas para um dos três tipos de
problemas.
O piloto automático suporta a criação de modelos de aprendizado de máquina em grandes conjuntos
de dados de até centenas de GBs. Para obter detalhes sobre os limites de recursos padrão para
conjuntos de dados de entrada e como aumentá-los, consulteAmazônia SageMaker Cotas de piloto
automático (p. 362)
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Como especificar conjuntos de dados de treinamento
e validação
Ao usarCreateAutoMLJobpara criar um trabalho do AutoML, você deve usar
oInputDataConfigparâmetro para especificar oAutoMLChannelobjetos que fornecem
fontes de dados de entrada. CadaAutoMLChanneltemChannelType, que pode ser definido
comotrainingouvalidationvalores que especificam como os dados devem ser usados ao criar um
modelo de aprendizado de máquina. Pelo menos uma fonte de dados deve ser fornecida e no máximo
duas fontes de dados são permitidas: uma para dados de treinamento e outra para dados de validação.
A forma como você divide os dados em conjuntos de dados de treinamento e validação depende de você
ter uma ou duas fontes de dados.
• Se você só temuma fonte de dados, oChannelTypeestá definidotrainingpor padrão e deve ter esse
valor.
• Se oValidationFractionvalue emAutoMLDataSplitConfignão está definido, 0,2 (20%) dos
dados dessa fonte são usados para validação por padrão.
• Se oValidationFractioné definido como um valor entre 0 e 1, o conjunto de dados é dividido
com base no valor especificado, onde o valor especifica a fração do conjunto de dados usada para
validação.
• Se você temduas origens de dados, oChannelTypede um dosAutoMLChannelos objetos devem ser
definidos comotraining, o valor padrão. OChannelTypeda outra fonte de dados deve ser definida
comovalidation. As duas fontes de dados devem ter o mesmo formato, CSV ou Parquet, e o mesmo
esquema. Você não deve definir o valor para oValidationFractionnesse caso, porque todos os
dados de cada fonte são usados para treinamento ou validação. Definir esse valor causará um erro.

Como selecionar recursos para treinamento
Você pode selecionar manualmente os recursos a serem usados no treinamento com
oFeatureSpecificatioS3UriAtributo deAutoMLCandidateGenerationConfigdentro
doCreateAutoTrabalho na MLAPI com o seguinte formato.
{

}

"AutoMLJobConfig": {
"CandidateGenerationConfig": {
"FeatureSpecificiationS3Uri":"string"
}
}

Os recursos selecionados devem estar contidos em um arquivo JSON no seguinte formato:
{ "FeatureAttributeNames":["col1", "col2", ...] }

Os valores listados em["col1", "col2", ...]diferenciam minúsculas. Eles devem ser uma lista de
cadeias de caracteres contendo valores exclusivos que são subconjuntos dos nomes das colunas nos
dados de entrada.

Note
A lista de colunas fornecida como recursos não pode incluir a coluna de destino.
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Amazônia SageMaker Tipos de problema de piloto
automático
Defina o tipo de problema com o parâmetro CreateAutoPilot.ProblemType. Isso limita
o tipo de pré-processamento e os algoritmos que o Autopilot tenta. Depois que o trabalho
for concluído, se você tiver definido oCreateAutoPilot.ProblemType, em seguida,
oResolvedAttribute.ProblemTypecorresponderá aoProblemTypevocê definiu. Se você mantê-lo
em branco (ounull), oProblemTypeserá o que o Autopilot decidir em seu nome.

Note
Em alguns casos, o piloto automático é incapaz de inferir oProblemTypecom confiança alta o
suficiente; nesse caso, você deve fornecer o valor para que o trabalho seja bem-sucedido.
As opções de tipo de problema são as seguintes:

Regressão
A regressão estima os valores de uma variável de destino dependente com base em uma ou mais outras
variáveis ou atributos correlacionados com ela. Um exemplo é a previsão dos preços das casas usando
recursos como o número de banheiros e quartos, metragem quadrada da casa e jardim. A análise de
regressão pode criar um modelo que considera um ou mais desses recursos como uma entrada e prevê o
preço de uma casa.

Classificação binária
A classificação binária é um tipo de aprendizagem supervisionada que atribui um indivíduo a uma das duas
classes predefinidas e mutuamente exclusivas com base em seus atributos. Ela é supervisionada porque
os modelos são treinados usando exemplos em que os atributos são fornecidos com objetos rotulados
corretamente. Um diagnóstico médico para saber se um indivíduo tem uma doença ou não com base nos
resultados de testes diagnósticos é um exemplo de classificação binária.

Classificação multiclasse
A classificação multiclasse é um tipo de aprendizagem supervisionada que atribui um indivíduo a uma das
várias classes com base em seus atributos. Ela é supervisionada porque os modelos são treinados usando
exemplos em que os atributos são fornecidos com objetos rotulados corretamente. Um exemplo é a
previsão do tópico mais relevante para um documento de texto. Um documento pode ser classificado como
sendo sobre, digamos, religião, política ou finanças, ou sobre uma de várias outras classes temáticas
predefinidas.

Modos de treinamento e suporte a algoritmos
Amazônia SageMaker O piloto automático oferece suporte a diferentes modos de treinamento e algoritmos
para resolver problemas de aprendizado de máquina, relatar métricas objetivas e de qualidade e usar a
validação cruzada automaticamente, quando necessário.

Modos de treinamento
SageMaker O piloto automático pode selecionar automaticamente o método de treinamento com base no
tamanho do conjunto de dados, ou você pode selecioná-lo manualmente. As opções são as seguintes:
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• Ensembling— O piloto automático usa oAutoGluonbiblioteca para treinar vários modelos básicos. Para
encontrar a melhor combinação para seu conjunto de dados, o modo ensemble executa 10 testes
com diferentes configurações de modelo e meta-parâmetros. Em seguida, o Autopilot combina esses
modelos usando um método de conjunto de empilhamento para criar um modelo preditivo ideal. Para
obter a seguinte lista dos algoritmos que o Autopilot suporta no modo de agrupamento, consulte a
seguinteSuporte de algoritmoSeção.
• Otimização de hiperparâmetros (HPO)— O piloto automático encontra a melhor versão de um modelo
ajustando hiperparâmetros usando otimização bayesiana ou otimização de multifidelidade enquanto
executa trabalhos de treinamento em seu conjunto de dados. O modo HPO seleciona os algoritmos mais
relevantes para seu conjunto de dados e seleciona a melhor variedade de hiperparâmetros para ajustar
seus modelos. Para ajustar seus modelos, o modo HPO executa até 100 testes (padrão) para encontrar
as configurações ideais de hiperparâmetros dentro da faixa selecionada. Se o tamanho do seu conjunto
de dados for menor que 100 MB, o piloto automático usa a otimização bayesiana. O piloto automático
escolhe a otimização de multifidelidade se seu conjunto de dados for maior que 100 MB.
Na otimização de multifidelidade, as métricas são emitidas continuamente pelos contêineres de
treinamento. Um teste com desempenho ruim em relação a uma métrica objetiva selecionada é
interrompido mais cedo. Um teste com bom desempenho recebe mais recursos.
Para obter uma lista de algoritmos que o piloto automático suporta no modo HPO, consulte o
seguinteSuporte de algoritmoSeção.
• Automático— Com base no tamanho do seu conjunto de dados, o Autopilot escolhe automaticamente
o modo de agrupamento ou o modo HPO. Se seu conjunto de dados for maior que 100 MB, o Autopilot
escolhe o HPO. Caso contrário, ele escolhe o modo de agrupamento.

Note
Para otimizar o tempo de execução e o desempenho, use o modo de treinamento em conjunto
para conjuntos de dados menores que 100 MB.

Suporte de algoritmo
EmModo HPO, o Autopilot oferece suporte aos seguintes tipos de algoritmos de aprendizado de máquina:
• Aluno linear— Um algoritmo de aprendizado supervisionado que pode resolver problemas de
classificação ou regressão.
• Impulso XG— Um algoritmo de aprendizado supervisionado que tenta prever com precisão uma
variável-alvo combinando um conjunto de estimativas de um conjunto de modelos mais simples e mais
fracos.
• Algoritmo de aprendizado profundo — Um perceptron multicamada (MLP) e uma rede neural artificial de
feedforward. Esse algoritmo pode lidar com dados que não são separáveis linearmente.

Note
Você não precisa especificar um algoritmo para usar no seu problema de Machine Learning. O
piloto automático seleciona automaticamente o algoritmo apropriado para treinar.
Emmode de agrupamento, a seguir estão os tipos de algoritmos de aprendizado de máquina compatíveis
com o Autopilot:
• Light GBM— Uma estrutura otimizada que usa algoritmos baseados em árvores com aumento de
gradiente. Esse algoritmo usa árvores que crescem em largura, em vez de profundidade, e é altamente
otimizado para velocidade.
• CatBoost— Uma estrutura que usa algoritmos baseados em árvores com aumento de gradiente.
Otimizado para lidar com variáveis categóricas.
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• Impulso XG— Uma estrutura que usa algoritmos baseados em árvores com aumento de gradiente que
cresce em profundidade, em vez de amplitude.
• Floresta aleatória— Um algoritmo baseado em árvore que usa várias árvores de decisão em
subamostras aleatórias dos dados com substituição. As árvores são divididas em nós ideais em cada
nível. As decisões de cada árvore são calculadas em conjunto para evitar ajustes excessivos e melhorar
as previsões.
• Árvores— Um algoritmo baseado em árvore que usa várias árvores de decisão em todo o conjunto
de dados. As árvores são divididas aleatoriamente em cada nível. As decisões de cada árvore são
calculadas para evitar o ajuste excessivo e melhorar as previsões. Árvores extras adicionam um grau de
randomização em comparação com o algoritmo de floresta aleatória.
• Modelos lineares— Uma estrutura que usa uma equação linear para modelar a relação entre duas
variáveis nos dados observados.
• Tocha de rede neural — Um modelo de rede neural que é implementado usandoTocha.
• Rede neural fast.ai — Um modelo de rede neural que é implementado usandofast.ai.

Métricas
Este guia mostra métricas que você pode usar para medir o desempenho do modelo de aprendizado de
máquina. Amazônia SageMaker O piloto automático produz métricas que medem a qualidade preditiva
dos candidatos ao modelo de aprendizado de máquina. As métricas calculadas para candidatos são
especificadas usando uma matriz deMetricDatumtipos.
A lista a seguir contém os nomes das métricas que estão atualmente disponíveis para medir o
desempenho do modelo no Autopilot.
Accuracy
A razão entre o número de itens classificados corretamente e o número total de itens classificados
(correta e incorretamente). É usado para classificação binária e multiclasse. A precisão mede o quão
próximos os valores de classe previstos estão dos valores reais. Os valores das métricas de precisão
variam entre zero (0) e um (1). Um valor de 1 indica precisão perfeita e 0 indica imprecisão perfeita.
AUC
A métrica de área sob a curva (AUC) é usada para comparar e avaliar a classificação binária por
algoritmos que retornam probabilidades, como regressão logística. Para mapear as probabilidades em
classificações, elas são comparadas com um valor limite.
A curva relevante é a curva característica operacional do receptor (curva ROC). A curva ROC traça a
taxa positiva verdadeira (TPR) das previsões (ou recall) em relação à taxa de falso positivo (FPR) em
função do valor limite, acima do qual uma previsão é considerada positiva. Aumentar o limite resulta
em menos falsos positivos, mas em mais falsos negativos.
AUC é a área sob essa curva ROC. Portanto, a AUC fornece uma medida agregada do desempenho
do modelo em todos os limites de classificação possíveis. As pontuações da AUC variam entre 0 e 1.
Uma pontuação de 1 indica precisão perfeita, e uma pontuação de metade (0,5) indica que a previsão
não é melhor do que um classificador aleatório.
BalancedAccuracy
BalancedAccuracyé uma métrica que mede a proporção de previsões precisas em relação a todas
as previsões. Essa razão é calculada após a normalização dos verdadeiros positivos (TP) e dos
verdadeiros negativos (TN) pelo número total de valores positivos (P) e negativos (N). É usado na
classificação binária e multiclasse e é definido da seguinte forma: 0,5* ((TP/P) + (TN/N)), com valores
que variam de 0 a 1.BalancedAccuracyfornece uma melhor medida de precisão quando o número
de positivos ou negativos difere muito um do outro em um conjunto de dados desequilibrado. Por
exemplo, quando apenas 1% dos e-mails são spam.
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F1
OF1pontuação é a média harmônica da precisão e da recordação, definida da seguinte forma: F1 =
2 * (precisão * recuperação)/(precisão + recuperação). É usado para classificação binária em classes
tradicionalmente chamadas de positivas e negativas. Diz-se que as previsões são verdadeiras quando
correspondem à classe real (correta) e falsas quando não correspondem.
A precisão é a razão entre as previsões positivas verdadeiras e todas as previsões positivas e inclui os
falsos positivos em um conjunto de dados. A precisão mede a qualidade da previsão quando ela prevê
a classe positiva.
Recall (ou sensibilidade) é a razão entre as previsões positivas verdadeiras e todas as instâncias
positivas reais. O recall mede o quão completamente um modelo prediz os membros reais da classe
em um conjunto de dados.
As pontuações da F1 variam entre 0 e 1. Uma pontuação de 1 indica o melhor desempenho possível e
0 indica o pior.
F1macro
OF1macroA pontuação aplica a pontuação F1 a problemas de classificação multiclasse. Ele faz
isso calculando a precisão e o recall e, em seguida, tomando sua média harmônica para calcular a
pontuação F1 para cada classe. Por fim, o F1macro calcula a média das pontuações individuais para
obter oF1macropontuação.F1macroAs pontuações variam entre 0 e 1. Uma pontuação de 1 indica o
melhor desempenho possível e 0 indica o pior.
LogLoss
A perda de log, também conhecida como perda de entropia cruzada, é uma métrica usada para
avaliar a qualidade das saídas de probabilidade, em vez das próprias saídas. É usado na classificação
binária e multiclasse, redes neurais e também é a função de custo para regressão logística. A perda
de log é uma métrica importante para indicar quando um modelo faz previsões incorretas com altas
probabilidades. Os valores variam de 0 a infinito. Um valor de 0 representa um modelo que prediz
perfeitamente os dados.
MAE
O erro absoluto médio (MAE) é uma medida de quão diferentes são os valores previstos e reais,
quando eles são calculados em média sobre todos os valores. O MAE é comumente usado na
análise de regressão para entender o erro de predição do modelo. Se houver regressão linear, o MAE
representa a distância média de uma linha prevista até o valor real. O MAE é definido como a soma
dos erros absolutos dividida pelo número de observações. Os valores variam de 0 a infinito, com
números menores indicando um melhor ajuste do modelo aos dados.
MSE
O erro quadrático médio (MSE) é a média das diferenças quadradas entre os valores previstos e reais.
É usado para regressão. Os valores de MSE são sempre positivos. Quanto melhor for o modelo em
prever os valores reais, menor será o valor do MSE
Precision
A precisão mede o quão bem um algoritmo prevê os verdadeiros positivos (TP) de todos os positivos
que ele identifica. Ela é definida da seguinte maneira: Precisão = TP/ (TP+FP), com valores que
variam de zero (0) a um (1), e é usada na classificação binária. A precisão é uma métrica importante
quando o custo de um falso positivo é alto. Por exemplo, o custo de um falso positivo é muito alto se
um sistema de segurança de avião for falsamente considerado seguro para voar. Um falso positivo
(FP) reflete uma previsão positiva que, na verdade, é negativa nos dados.
PrecisionMacro
A macro de precisão calcula a precisão para problemas de classificação multiclasse. Ele faz isso
calculando a precisão para cada classe e calculando a média das pontuações para obter precisão
para várias classes.PrecisionMacroAs pontuações variam de zero (0) a um (1). As pontuações
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mais altas refletem a capacidade do modelo de prever os verdadeiros positivos (TP) de todos os
positivos que ele identifica, com a média de várias classes.
R2
2

R , também conhecido como coeficiente de determinação, é usado em regressão para quantificar
o quanto um modelo pode explicar a variância de uma variável dependente. Os valores variam
de um (1) a menos um (-1). Números mais altos indicam uma fração maior da variabilidade
explicada.R2valores próximos a zero (0) indicam que muito pouco da variável dependente pode ser
explicado pelo modelo. Valores negativos indicam um ajuste ruim e que o modelo é superado por uma
função constante. Para regressão linear, essa é uma linha horizontal.
Recall
O recall mede o quão bem um algoritmo prevê corretamente todos os verdadeiros positivos (TP)
em um conjunto de dados. Um verdadeiro positivo é uma previsão positiva que também é um valor
positivo real nos dados. O recall é definido da seguinte forma: Recall = TP/ (TP+FN), com valores
que variam de 0 a 1. Pontuações mais altas refletem uma melhor capacidade do modelo de prever
verdadeiros positivos (TP) nos dados e são usadas na classificação binária.
O recall é importante ao testar o câncer porque é usado para encontrar todos os verdadeiros pontos
positivos. Um falso positivo (FP) reflete uma previsão positiva que, na verdade, é negativa nos dados.
Muitas vezes, é insuficiente medir apenas o recall, porque prever cada saída como um verdadeiro
positivo resultará em uma pontuação de recall perfeita.
RecallMacro
O RecallMacro calcula o recall para problemas de classificação multiclasse calculando o recall
para cada classe e calculando a média das pontuações para obter recordação para várias classes.
RecallMacro As pontuações variam de 0 a 1. Pontuações mais altas refletem a capacidade do modelo
de prever verdadeiros positivos (TP) em um conjunto de dados. Já um verdadeiro positivo reflete uma
previsão positiva que também é um valor positivo real nos dados. Muitas vezes, é insuficiente medir
apenas o recall, porque prever cada saída como um verdadeiro positivo resultará em uma pontuação
de recall perfeita.
RMSE
O erro quadrático médio (RMSE) mede a raiz quadrada da diferença quadrada entre os valores
previstos e reais, e é calculada a média de todos os valores. É usado na análise de regressão para
entender o erro de predição do modelo. É uma métrica importante para indicar a presença de grandes
erros e valores atípicos do modelo. Os valores variam de zero (0) a infinito, com números menores
indicando um melhor ajuste do modelo aos dados. O RMSE depende da escala e não deve ser usado
para comparar conjuntos de dados de tamanhos diferentes.
As métricas que são calculadas automaticamente para um modelo candidato são determinadas pelo tipo
de problema que está sendo tratado.
• Regressão:MAE,MSE,R2,RMSE
• Classificação binária:Accuracy,AUC,BalancedAccuracy,F1,LogLoss,Precision,Recall
• Classificação
multiclasse:Accuracy,BalancedAccuracy,F1macro,LogLoss,PrecisionMacro,RecallMacro

Amazônia SageMaker Implantação do modelo
Autopilot
Para implantar o modelo que produziu a melhor métrica de validação em um experimento de piloto
automático, você tem várias opções. Ao usar o piloto automático em SageMaker Studio, você pode
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implantar o modelo automaticamente ou manualmente. Ao trabalhar em outro desenvolvimento, você pode
chamar as APIs do Autopilot diretamente para implantar um modelo.
• Automaticamente: Para implantar automaticamente o melhor modelo de um experimento de piloto
automático em um endpoint, aceite o padrãoImplantação automáticavalorEmao criar o experimento em
SageMakerStudio.

Note
A implantação automática falhará se a cota de recursos padrão ou sua cota de cliente para
instâncias de endpoint em uma região forem muito limitadas. Atualmente, o requisito é que você
precise de pelo menos duas instâncias ml.m5.2xlarge. A Região UE-Norte-1 (Estocolmo) não
cumpre este requisito, por exemplo. Os tipos de instância compatíveis para essa região estão
listados emSageMakerTipos de instância na Europa (Estocolmo) eu-north-1. Se você encontrar
esse problema, poderá solicitar um aumento do limite de serviço para SageMaker instâncias
de endpoints seguindo o procedimento emRegiões e cotas compatíveis (p. 33). NoDetalhes do
casopainel, selectSageMaker Endpointspara oTipo de limite. ParaSolicitação 1, selecione:
• Região: UE (Estocolmo)
• Tipo de recurso: SageMaker Hosting
• Limit:ml.m 5,2 x grande(pelo menos)
• Novo valor limite: 2
• Manualmente: Para implantar manualmente o melhor modelo de um experimento de piloto automático
em um endpoint, defina oImplantação automáticavalue forDesativadoao criar o experimento em
SageMaker Studio.
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• Chamadas de API: Faça a seguinte série de chamadas de API:
1. CreateAutoMLJob
2. DescribeAutoMLJob
3. ListCandidatesForAutoMLJob
4. CreateModel
5. CreateEndpointConfig
6. CreateEndpoint
A implantação automática dos resultados de um experimento em SageMaker O Studio chama as seis
APIs listadas nessa última opção por padrão. Para obter informações sobre como criar um experimento,
consulteCriar uma Amazon SageMaker Experiência de piloto automático (p. 331).

Note
Para evitar cobranças desnecessárias, exclua os endpoints e os recursos que foram criados ao
implantar o modelo depois que eles não forem mais necessários. Informações sobre preços de
instâncias por região estão disponíveis emAmazônia SageMaker Definição de preços.

Amazônia SageMaker Explicabilidade do piloto
automático
Amazônia SageMaker O piloto automático usa ferramentas fornecidas pela Amazon SageMaker Esclareça
para ajudar a explicar como os modelos de Machine Learning (ML) fazem previsões. Essas ferramentas
podem ajudar modeladores de ML, desenvolvedores e outras partes interessadas internas a entender
as características do modelo antes da implantação. Você também pode usar ferramentas para depurar
as previsões fornecidas por um modelo após sua implantação. A transparência sobre como os modelos
de ML chegam às suas previsões também é fundamental para consumidores e reguladores, que devem
confiar nas previsões do modelo para que possam aceitar as decisões com base nelas. A funcionalidade
explicativa do Autopilot usa uma abordagem de atribuição de recursos independente de modelo. Você
pode usar isso para entender por que um modelo fez uma previsão após o treinamento e usá-lo para
fornecer uma explicação por instância durante a inferência. A implementação inclui uma implementação
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escalável e eficiente doFORMA. Isso se baseia no conceito de um valor de Shapley do campo da teoria
dos jogos cooperativos que atribui a cada característica um valor de importância para uma previsão
específica.
Você pode usar explicações para auditar e atender aos requisitos regulatórios, criar confiança no modelo,
apoiar a tomada de decisões humanas, depurar e melhorar o desempenho do modelo.
Para obter informações adicionais sobre valores Shapely e linhas de base, consulteAtribuições de recursos
que usam valores de Shapley (p. 2705)eLinhas de base do SHAP para explicabilidade (p. 2705).
Para um guia da Amazônia SageMaker Esclareça a documentação, consulteGuia para a documentação do
SageMaker Clarify (p. 9).

Modelos gerados pela Amazon SageMaker Piloto
automático
Este procedimento descreve como visualizar detalhes sobre a Amazon. SageMaker Trabalhos de piloto
automático que você executou. Os detalhes fornecidos sobre os modelos candidatos gerados pelo
Autopilot incluem:
• Um gráfico dos valores agregados de SHAP que indicam a importância de cada recurso para ajudar a
explicar as previsões do seu modelo.
• O resumo das estatísticas de várias métricas de treinamento e validação, incluindo a métrica objetiva.
• Uma lista dos hiperparâmetros usados para treinar e ajustar o modelo.

Note
Este tópico pressupõe que você já criou e executou um experimento de piloto automático. Para
obter informações sobre como criar um experimento de piloto automático, consulteCriar uma
Amazon SageMaker Experiência de piloto automático (p. 331)

Note
Para acessar as métricas de importância do recurso neste procedimento, você deve primeiro
selecionarArquivo > Desligare, em seguida, reinicie o Studio a partir do console.
1.

Para ver os detalhes do modelo depois de executar uma Amazon SageMaker Trabalho de piloto

2.

automático, escolha o SageMaker ícone de recursos da barra lateral esquerda para abrir
oSageMaker recursospainel.
SelectExperimentos e testesdo menu suspenso localizado abaixo SageMaker Recursos.

3.

4.

5.

Localize o trabalho do piloto automático cujos detalhes você deseja examinar naComponentes
de teste não atribuídoslistar. Clique com o botão direito do mouse no nome do trabalho e
selecioneDescreva o Job AutoMLno menu pop-up. Isso abre um novoTrabalho de piloto
automáticoGuia.
OTrabalho de piloto automáticoO painel lista oObjetivovalores métricos para cada modelo na tarefa
com oMelhor modelono topo doEnsaiosGuia. Para revisar os detalhes do modelo, clique com o botão
direito do mouse no modelo em que você está interessado e selecioneAbrir nos detalhes do modelo.
Isso abre um novoDetalhes do modeloGuia.
EmDetalhes do modelo, a parte superior da guia Explicabilidade contém um gráfico de valores SHAP
agregados que indicam a importância de cada recurso, seguido por valores de hiperparâmetros
para esse modelo. ODesempenhoA guia contém estatísticas métricas e uma matriz de confusão.
OArtefatosA guia contém informações sobre entradas, saídas e resultados intermediários do modelo.
ORedeA guia resume suas opções de isolamento e criptografia de rede.
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Note
Destaque a importância e as informações noDesempenhoa guia só é gerada para oMelhor
modelo.
Para obter mais informações sobre como os valores do SHAP ajudam a explicar as previsões com
base na importância do recurso, role para baixo para ver o link para oEntendendo a explicabilidade
do modelolivro branco noExplicabilidadeGuia. Informações adicionais também estão disponíveis
naAmazônia SageMaker Esclarecer a explicabilidade do modelo (p. 2703)tópico do SageMaker Guia
do desenvolvedor do

Amazônia SageMaker Notebooks com piloto
automático gerados para gerenciar tarefas do
AutoML
Amazônia SageMaker O piloto automático gerencia as principais tarefas em um processo automático de
aprendizado de máquina (AutoML). Eles são implementados pelo Autopilot com uma tarefa de AutoML.
O trabalho do AutoML cria três relatórios baseados em cadernos que descrevem o plano que o Autopilot
segue para gerar modelos candidatos. Um modelo candidato consiste em um par (pipeline, algoritmo).
Primeiro, há umexploração de dadosnotebook, que descreve o que o Autopilot aprendeu sobre os dados
que você forneceu. Em segundo lugar, há umDefinição de candidatonotebook, que usa as informações
sobre os dados para gerar candidatos. Em terceiro lugar, umInsights do modelorelatório que pode
ajudar a detalhar as características de desempenho do melhor modelo na tabela de classificação de um
experimento de piloto automático.
Tópicos
• Amazônia SageMaker Relatório de exploração de dados do piloto automático (p. 345)
• Bloco de definição do (p. 351)
• Machine do (p. 352)
Você pode executar esses notebooks na Amazon SageMaker ou localmente, se você tiver instalado
oAmazônia SageMaker SDK do Python. Você pode compartilhar os cadernos como qualquer outro
SageMaker Notebook de estúdio Os cadernos são criados para você realizar experimentos. Por exemplo,
é possível editar os seguintes itens nos blocos de anotações:
• Pré-processadores usados nos dados
• Quantidade de execuções de otimização de hiperparâmetros (HPO) e seu paralelismo
• Algoritmos para experimentar
• Tipos de instância usados para os trabalhos do HPO
• Intervalos de hiperparâmetros
Modificações no caderno de definição de candidatos são incentivadas como uma ferramenta de
aprendizado. Com esse recurso, você aprende como as decisões tomadas durante o processo de
aprendizado de máquina impactam seus resultados.

Note
Ao executar os notebooks em sua instância padrão, você incorre em custos básicos. No entanto,
quando você executa trabalhos de HPO a partir do notebook candidato, esses trabalhos usam
recursos computacionais adicionais que geram custos adicionais.
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Amazônia SageMaker Relatório de exploração de
dados do piloto automático
Amazônia SageMaker O piloto automático limpa e pré-processa seu conjunto de dados automaticamente.
A alta qualidade dos dados permite um aprendizado de máquina mais eficiente e produz modelos que
fazem previsões mais precisas. Há problemas com conjuntos de dados fornecidos pelo cliente que não
podem ser corrigidos automaticamente sem o benefício de algum conhecimento do domínio. Grandes
valores atípicos na coluna de destino para problemas de regressão, por exemplo, podem causar previsões
abaixo do ideal para os valores não discrepantes. Os valores atípicos podem precisar ser removidos,
dependendo do objetivo da modelagem. Se uma coluna alvo for incluída acidentalmente como um dos
recursos de entrada, o modelo final será bem validado, mas terá pouco valor para previsões future. Para
ajudar os clientes a descobrir esses tipos de problemas, o Autopilot fornece um relatório de exploração de
dados que contém informações sobre possíveis problemas com seus dados e sugere como lidar com eles.
Um caderno de exploração de dados contendo o relatório é gerado para cada trabalho do piloto automático
que conclui a etapa de recomendação do pipeline. O relatório é armazenado em um bucket do S3 e
pode ser acessado a partir do seu caminho de saída. O caminho do relatório de exploração de dados
geralmente segue o seguinte padrão:
[s3 output path]/[name of the automl job]/sagemaker-automl-candidates/[name of processing
job used for data analysis]/notebooks/SageMakerAutopilotDataExplorationNotebook.ipynb

A localização do caderno de exploração de dados pode ser obtida na API do Autopilot usando
oDescribeAutoMLJobresposta da operação, armazenada emDataExplorationNotebookLocation.
Ao executar o piloto automático a partir de SageMaker Studio, você pode abrir o relatório de
exploração de dados abrindo a interface do usuário que descreve o trabalho do piloto automático e
selecionandoNotebook de exploração de dadosna página de descrição do trabalho do Autopilot.

O relatório de exploração de dados é gerado a partir de seus dados antes do início do processo de
treinamento. Isso permite que você interrompa trabalhos de piloto automático que possam levar a
resultados sem sentido e solucione quaisquer problemas ou melhorias em seu conjunto de dados antes
de executar o piloto automático novamente. Isso lhe dá a oportunidade de aproveitar sua experiência de
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domínio para melhorar a qualidade dos dados manualmente antes de treinar um modelo em um conjunto
de dados mais bem organizado.
O relatório de dados gerado contém apenas remarcação estática e pode ser aberto em qualquer ambiente
Jupyter. O caderno que contém o relatório pode ser convertido em outros formatos, como PDF ou HTML.
Para obter mais informações sobre conversões, consulteUsando o script nbconvert para converter
notebooks Jupyter em outros formatos..
Tópicos
• Resumo do conjunto de dados (p. 346)
• Análise de alvos (p. 347)
• Exemplo de dados (p. 348)
• Linhas duplicadas (p. 349)
• Correlações entre colunas (p. 349)
• Linhas anômalas (p. 350)
• Valores faltantes, cardinalidade e estatísticas descritivas (p. 350)

Resumo do conjunto de dados
IssoResumo do conjunto de dadosfornece estatísticas importantes que caracterizam seu conjunto de
dados. O objetivo é fornecer a você um alerta rápido quando houver um problema com seu conjunto de
dados que a Amazon SageMaker O piloto automático foi detectado e isso provavelmente exigirá sua
intervenção. Os insights são apresentados como avisos que são classificados como de severidade “alta”
ou “baixa”. A classificação depende do nível de confiança de que o problema afetará negativamente o
desempenho do modelo.
Os insights de alta e baixa severidade aparecem no resumo como pop-ups. Para a maioria dos insights,
são oferecidas recomendações sobre como confirmar se há um problema com o conjunto de dados que
requer sua atenção. Também são fornecidas propostas sobre como resolver os problemas.
O piloto automático fornece estatísticas adicionais sobre valores-alvo ausentes ou não válidos em
nosso conjunto de dados para ajudá-lo a detectar outros problemas que podem não ser detectados por
informações de alta gravidade. Um número inesperado de colunas de um determinado tipo pode indicar
que algumas colunas que você deseja usar podem estar ausentes no conjunto de dados. Também pode
indicar que houve um problema com a forma como os dados foram preparados ou armazenados. Corrigir
esses problemas de dados trazidos à sua atenção pelo Autopilot pode melhorar o desempenho dos
modelos de aprendizado de máquina treinados em seus dados.
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Os insights de alta severidade são mostrados na seção de resumo e em outras seções relevantes do
relatório. Exemplos de insights de alta e baixa severidade geralmente são fornecidos dependendo da
seção do relatório de dados.

Análise de alvos
Vários insights de alta e baixa severidade são mostrados nesta seção relacionados à distribuição de
valores na coluna de destino. Você deve verificar se a coluna de destino contém os valores corretos.
Valores incorretos na coluna de destino provavelmente resultarão em um modelo de aprendizado de
máquina que não atenda ao objetivo comercial pretendido. Vários insights de dados de alta e baixa
severidade estão presentes nesta seção. Aqui estão alguns exemplos:
• Valores discrepantes- Distribuição de alvos distorcida ou incomum para regressão, como alvos de cauda
pesada.
• Cardinalidade alvo alta ou baixa- Número pouco frequente de rótulos de classe ou um grande número de
classes exclusivas para classificação.
Para os tipos de problemas de regressão e classificação, valores não válidos, como infinito
numérico,NaNou um espaço vazio na coluna de destino é exibido. Dependendo do tipo de problema,
diferentes estatísticas do conjunto de dados são apresentadas. Uma distribuição dos valores da coluna
alvo para um problema de regressão permite verificar se a distribuição é a que você esperava.
O exemplo a seguir mostra um relatório de dados do piloto automático sobre a distribuição dos valores da
coluna de destino.

Várias estatísticas são mostradas sobre os valores-alvo e sua distribuição. Se qualquer um dos valores
atípicos, valores inválidos ou porcentagens ausentes for maior que zero, esses valores aparecerão para
que você possa investigar por que seus dados contêm valores-alvo inutilizáveis. Alguns valores-alvo
inutilizáveis são destacados como um aviso de percepção de baixa severidade. No exemplo a seguir, um
símbolo `foi adicionado acidentalmente à coluna de destino, o que impediu que o valor numérico do alvo
fosse analisado.
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Para ajudá-lo a identificar os valores problemáticos e algumas linhas afetadas, o Autopilot fornece
exemplos de linhas que contêm valores-alvo inutilizáveis ou discrepantes. A distribuição dos rótulos para
classificação é tabulada e plotada para que você também possa analisá-los.

Note
Você pode encontrar definições de todos os termos apresentados nesta e em outras seções
emDefiniçõesseção na parte inferior do caderno do relatório.

Exemplo de dados
Para ajudá-lo ainda mais a identificar problemas com seu conjunto de dados, uma amostra real de seus
dados é apresentada para você inspecionar pela Amazon SageMaker Piloto automático. A tabela de
amostra rola horizontalmente. Ele pode ser usado para verificar se todas as colunas necessárias estão
presentes no conjunto de dados usado. Se as colunas de dados estiverem ausentes, pode haver um
problema de pré-processamento antes de importar o conjunto de dados que você precisa investigar.
Uma medida do poder preditivo é calculada pela Amazon SageMaker Piloto automático e pode ser
usado para identificar colunas de destino disfarçadas como colunas de entrada. Isso ajuda a focar sua
atenção nas colunas que podem ser importantes porque elas têm alto poder de previsão. Para obter mais
informações sobre o poder de previsão, consulte oDefiniçõesSeção.

Note
Não é recomendável usar o poder de predição como substituto da importância do recurso, a
menos que tenha certeza de que o poder de predição é uma medida apropriada para seu caso de
uso.
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Linhas duplicadas
Se linhas duplicadas estiverem presentes no conjunto de dados, a Amazon SageMaker O piloto automático
exibe uma amostra deles.

Note
Não é recomendável balancear um conjunto de dados aumentando a amostragem antes de
fornecê-lo ao Autopilot. Isso pode resultar em pontuações de validação imprecisas para os
modelos treinados pelo Autopilot, e os modelos produzidos podem ficar inutilizáveis.

Correlações entre colunas
A correlação numérica da coluna também é apresentada usando um gráfico de matriz de correlação
cruzada padrão. Você pode usar isso para reduzir o número de recursos no conjunto de dados. Um
número menor de recursos reduz as chances de adaptação excessiva de um modelo e pode reduzir os
custos de produção de duas maneiras. Isso diminui o tempo de execução do piloto automático necessário
e, para algumas aplicações, pode tornar os procedimentos de coleta de dados mais baratos.

Note
Valores próximos a +1 e valores próximos a -1 indicam que duas características estão altamente
correlacionadas, positiva e negativamente, respectivamente.
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Linhas anômalas
Amazônia SageMaker O piloto automático detecta quais linhas em seu conjunto de dados podem ser
anômalas. Em seguida, ele atribui uma pontuação de anomalia a cada linha. As linhas com pontuações
negativas de anomalias são consideradas anômalas.

Valores faltantes, cardinalidade e estatísticas descritivas
Amazônia SageMaker O piloto automático examina e relata as propriedades das colunas individuais do
seu conjunto de dados. Em cada seção do relatório de dados que apresenta essa análise, o conteúdo é
organizado em ordem, para que você possa verificar primeiro os valores mais “suspeitos”. Usando essas
estatísticas, você pode melhorar o conteúdo de colunas individuais e melhorar a qualidade do modelo
produzido pelo Autopilot.
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O piloto automático calcula várias estatísticas sobre os valores categóricos nas colunas que os contêm.
Isso inclui o número de entradas exclusivas e, para texto, o número de palavras exclusivas. Eles são
apresentados em uma tabela para sua inspeção.

O piloto automático calcula várias estatísticas padrão sobre os valores numéricos nas colunas que
os contêm. Isso inclui a média, a mediana, os valores mínimo e máximo e as porcentagens dos tipos
numéricos e dos valores atípicos. Eles são apresentados em uma tabela para sua inspeção.

Bloco de definição do
O caderno de definição de candidatos contém cada etapa de pré-processamento sugerida, algoritmo e
intervalos de hiperparâmetros.
Depois de produzir o notebook, você pode escolher quais candidatos treinar e ajustar. Escolha esses
candidatos executando seções do trabalho de aprendizado automático de máquina (AutoML) que os
contêm dentro do notebook. Esses candidatos são otimizados automaticamente para identificar o melhor
candidato final.
Quando você executa todas as seções do trabalho do AutoML diretamente, somente o melhor candidato é
exibido após a conclusão do trabalho.

351

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Informações do modelo

Note
Os cadernos de definição de candidatos não estão disponíveis paraModo de agrupamento.

Machine do
Amazônia SageMaker O relatório do Model Monitor fornece insights e informações de qualidade para
os candidatos a modelo gerados na tabela de classificação de um experimento de piloto automático por
um trabalho de AutoML. O relatório fornece os gráficos de insights do modelo somente para o melhor
candidato ao modelo de classificação. Isso inclui a compreensão de falsos positivos/falsos negativos,
compensações entre verdadeiros positivos e falsos positivos e compensações entre precisão e recall.
O piloto automático também fornece métricas escalares para todos os seus modelos de candidatos usados
para medir sua qualidade preditiva. A visão da tabela de classificação inclui essas métricas por padrão. As
métricas calculadas automaticamente para um modelo candidato são determinadas pelo tipo de problema
que está sendo tratado.
• Regressão: MUSA
• Classificação binária: Precisão, F1, AUC
• Classificação multiclasse: Precisão, F1macro
Você pode classificar seus candidatos modelo com a métrica relevante para ajudá-lo a selecionar e
implantar o modelo que atenda às suas necessidades comerciais. Para obter definições dessas métricas,
consulte oMétricas de candidatos ao piloto automáticotópico.
O SageMaker o relatório do monitor de modelo contém detalhes que caracterizam o trabalho do piloto
automático, uma tabela de métricas e vários insights do modelo. Isso inclui gráficos de modelo que são
relevantes para o tipo de problema de classificação. Você acessa esses relatórios em SageMaker Studio
doDesempenhona página que se abre para confirmar que seu trabalho do AutoML foi concluído. Para
obter instruções sobre como criar e executar um trabalho do AutoML no SageMaker Studio, consulteCriar
uma Amazon SageMaker Experiência de piloto automático (p. 331).
Tópicos
• Detalhes do modelo e tabelas de métricas (p. 352)
• Matrix de confusão (p. 353)
• A área sob a curva característica de operação do receptor (p. 355)
• Curva de recordação de precisão (p. 356)

Detalhes do modelo e tabelas de métricas
Os seguintes de um modelo incluem a seguinte.
• Nome do candidato do piloto automático
• Nome do Job do piloto automático
• Tipo de problema
• Métrica objetiva
• Direção de otimização
As informações de qualidade do modelo são geradas pelo pré-construído SageMaker contêiner Model
Monitor. O conteúdo do relatório gerado depende do tipo de problema abordado: regressão, classificação
binária ou classificação multiclasse. O relatório especifica o número de linhas que foram incluídas no
conjunto de dados de avaliação e a hora em que a avaliação ocorreu.
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Aqui está um exemplo de uma tabela de métricas em um relatório do Model Monitor gerado pelo trabalho
AutoML para um problema de regressão.

Aqui está um exemplo de uma tabela de métricas em um relatório do Model Monitor gerado pelo trabalho
AutoML para um problema de classificação binária.

Aqui está um exemplo de uma tabela de métricas em um relatório do Model Monitor gerado pelo trabalho
AutoML para um problema de classificação multiclasse.

Matrix de confusão
A matriz de confusão fornece uma maneira de visualizar a precisão das previsões feitas pela classificação
binária e multiclasse para diferentes classes. A matriz de confusão é uma tabela que contém as
porcentagens de previsões corretas e incorretas para os rótulos reais. Cada linha na matriz de confusão
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indica como uma etiqueta real foi classificada pela etiqueta prevista pelo modelo. A porcentagem de
previsões precisas está na diagonal, do canto superior esquerdo ao canto inferior direito. As porcentagens
fora da diagonal indicam os tipos de classificação incorreta que o modelo está prevendo. Essas previsões
incorretas são os valores de confusão.
Aqui está um exemplo de uma matriz de confusão para um problema de classificação binária.

Aqui está um exemplo de uma matriz de confusão para um problema de classificação multiclasse.
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Este relatório fornece uma matriz de confusão que pode acomodar no máximo 15 rótulos para tipos de
problemas de classificação multiclasse. Os rótulos são listados em ordem, desde aqueles previstos com
menos precisão até aqueles previstos com mais precisão. Se uma linha for exibidaNan, isso significa que o
conjunto de dados de validação não tem uma linha para esse rótulo.

A área sob a curva característica de operação do receptor
A área sob a curva característica operacional do receptor (curva AUC ROC) representa a compensação
entre as taxas verdadeiras positivas e falsas positivas. A curva AUC ROC é uma métrica de precisão
padrão da indústria usada para modelos de classificação binária. A AUC mede a capacidade do modelo
de prever uma pontuação mais alta para exemplos positivos, em comparação com exemplos negativos.
A métrica AUC fornece uma medida agregada do desempenho do modelo em todos os limites de
classificação possíveis.
A métrica AUC retorna um valor decimal de zero (0) a um (1). Os valores de AUC quase de 1 indicam um
modelo de ML que é altamente preciso. Os valores próximos a 0,5 indicam um modelo de ML que não
é melhor do que a adivinhação aleatória. É incomum ver valores próximos a 0 e geralmente indicam um
problema com os dados. Essencialmente, uma AUC próxima de 0 diz que o modelo de ML aprendeu os
padrões corretos, mas os está usando para fazer previsões tão imprecisas quanto possível. Por exemplo,
0s são previstos como 1s e 1s como 0s. Para obter mais informações sobre a métrica de AUC, consulte
aCaracterística de operação do receptorartigo na Wikipedia.
Um modelo binário que classifica no-better-than-random a adivinhação, com taxas iguais de verdadeiros
e falsos positivos, tem uma pontuação de AUC de 0,5. A curva que representa um classificador binário
aleatório é uma linha diagonal pontilhada vermelha em um gráfico de características operacionais do
receptor. As curvas de modelos de classificação mais precisos estão acima dessa linha de base aleatória,
onde a taxa de verdadeiros positivos excede a taxa de falsos positivos.
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Otaxa de falsos positivos(FPR) mede a taxa de falsos alarmes ou a fração de negativos reais que foram
falsamente previstos como positivos. O intervalo é de 0 a 1. Um valor menor indica melhor precisão
preditiva.
• FPR = FP/ (FP+TN)
Otaxa positiva verdadeira(TPR) mede a fração de positivos reais que foram previstos como positivos. O
intervalo é de 0 a 1. Um valor maior (sendo 1 o maior) indica melhor precisão preditiva.
• TPR = TP/ (TP+FN)
Onde essas taxas são definidas da seguinte forma.
• Predições corretas
• Positivo de verdade(TP): O valor previsto é 1 e o valor verdadeiro é 1.
• Negativo verdadeiro(DEZ): O valor previsto é 0, e o valor verdadeiro é 0.
• Previsões errôneas
• Falso positivo(FP): O valor previsto é 1, mas o valor verdadeiro é 0.
• Falso negativo(DIVERTIDO): O valor previsto é 0, mas o valor verdadeiro é 1.

Curva de recordação de precisão
A curva de recordação de precisão representa a compensação entre precisão e recall para diferentes
limites usados em um problema de classificação binária. O objetivo de um problema de classificação
binária é classificar corretamente o maior número possível de elementos relevantes rotulados como
positivos em um conjunto de dados de treinamento. Um sistema com alta recuperação, mas baixa
precisão, retorna muitos resultados relevantes, mas uma alta porcentagem de seus rótulos previstos é de
seus rótulos incorretos quando comparados aos rótulos de treinamento. Um sistema com alta precisão,
mas com baixa recuperação, retorna menos resultados relevantes, mas uma alta porcentagem dos rótulos
previstos estão corretos quando comparados aos rótulos de treinamento. Um sistema perfeito que tem
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alta precisão e alto recall produz muitos resultados corretamente rotulados. Para obter mais informações,
consultePrecisão e recallartigo na Wikipedia.
Precisãomede a fração de positivos reais que são previstos como positivos de todos aqueles previstos
como positivos. O intervalo é de 0 a 1. Um valor maior indica melhor precisão nos valores previstos.
• Precisão = TP/ (TP+FP)
Recuperarmede a fração de positivos reais que são previstos como positivos de todos os positivos reais na
amostra. Isso também é conhecido como a sensibilidade e a verdadeira taxa positiva. O intervalo é de 0 a
1. Um valor maior indica melhor detecção de valores positivos da amostra.
• Recuperação = TP/ (TP+FN)
Amazônia SageMaker O piloto automático relata a área sob a curva de recuperação de precisão (AUPRC).
A métrica AUPRC fornece uma medida agregada do desempenho do modelo em todos os limites de
classificação possíveis.
Aqui está um exemplo que compara as curvas de recuperação de precisão e seus valores de AUPRC de
quatro modelos diferentes treinados no mesmo conjunto de dados.

Configurar a saída de inferência em contêineres
gerados
Amazônia SageMaker O piloto automático gera um pedidoContainerDefinitionlistar. Isso pode ser
usado para criar um modelo a ser implantado em um pipeline de aprendizado de máquina. Esse modelo
pode ser usado para hospedagem e inferência on-line.
Os clientes podem acessar a lista de definições de contêineres de inferência com
oListCandidateForAutoMLJobAPI. A lista de definições de contêiner de inferência que representam o
melhor candidato também está disponível naDescribeAutoMLJobresposta.
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Tópicos
• Definições de contêiner de inferência para tipos de problemas de regressão e classificação (p. 358)

Definições de contêiner de inferência para tipos de
problemas de regressão e classificação
Esta seção fornece detalhes sobre as definições de contêiner para o modo de otimização de
hiperparâmetros (HPO).
O piloto automático gera contêineres de inferência específicos para o tipo de problema do trabalho.
• Regressão: A HPO gera dois contêineres:
1. Um contêiner de engenharia de recursos que transforma os recursos originais em recursos nos quais
os algoritmos de regressão podem treinar.
2. Um contêiner de algoritmo que transforma recursos e gera uma pontuação de regressão para o
conjunto de dados.
• Classificação: A HPO gera três contêineres:
1. Um contêiner de engenharia de recursos que transforma os recursos originais em recursos nos quais
os algoritmos de classificação podem treinar.
2. Um contêiner de algoritmo que gera opredicted_labelcom a probabilidade mais alta. Esse
contêiner também pode produzir as várias probabilidades associadas aos resultados da classificação
na resposta de inferência.
3. Um contêiner de engenharia de recursos que realiza o pós-processamento da previsão do algoritmo.
Por exemplo, ele pode realizar uma transformação inversa no rótulo previsto e alterá-lo para o rótulo
original.

Definições de contêiner para o modo de agrupamento
EmModo de agrupamento, os tipos de problemas de regressão e classificação têm apenas um contêiner
de inferência. Esse contêiner de inferência transforma os recursos e gera as previsões com base no tipo
de problema.

Respostas de inferência para modelos de classificação
Nesta seção, você aprenderá a selecionar respostas de inferência para modelos de classificação do piloto
automático no modo de agrupamento.
Para contêineres de inferência de classificação, você pode selecionar o conteúdo da resposta de
inferência usando quatro chaves predefinidas:
• predicted_label: O rótulo com a maior probabilidade de prever o rótulo correto, conforme
determinado pelo piloto automático.
• probability: A probabilidade doTrueclasse para classificação binária. A probabilidade
dopredicted_labelpara classificação multiclasse.
• probabilities: A lista de probabilidades para todas as classes correspondentes.
• labels: A lista de todos os rótulos.
Por padrão, os contêineres de inferência são configurados para gerar somentepredicted_label. Para
selecionar conteúdo adicional de inferência, você pode atualizar oinference_response_keysparâmetro
para incluir até essas três variáveis de ambiente:
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• SAGEMAKER_INFERENCE_SUPPORTED: Isso é configurado para fornecer dicas sobre qual conteúdo
cada contêiner suporta.
• SAGEMAKER_INFERENCE_INPUT: Isso deve ser definido com as chaves que o contêiner espera na
carga útil de entrada.
• SAGEMAKER_INFERENCE_OUTPUT: Isso deve ser preenchido com o conjunto de chaves que o contêiner
gera.

Respostas de inferência para modelos de classificação no modo HPO
Esta seção mostra como configurar a resposta de inferência dos modelos de classificação usando o modo
de otimização de hiperparâmetros (HPO).
Para escolher o conteúdo da resposta de inferência no modo HPO: Adicione
oSAGEMAKER_INFERENCE_INPUTeSAGEMAKER_INFERENCE_OUTPUTvariáveis para o segundo e terceiro
contêineres que são gerados no modo HPO para problemas de classificação.
As chaves suportadas pelo segundo contêiner (algoritmo) são predicted_label,
probabilidade e probabilidades. Observe quelabelsnão é deliberadamente adicionado
aSAGEMAKER_INFERENCE_SUPPORTED.
As chaves suportadas pelo terceiro contêiner do modelo de classificação
sãopredicted_label,labels,probability, eprobabilities. Portanto,
oSAGEMAKER_INFERENCE_SUPPORTEDO ambiente inclui os nomes dessas chaves.
Para atualizar a definição dos contêineres de inferência a serem
recebidospredicted_labeleprobability, use o exemplo de código a seguir.
containers[1]['Environment'].update({'SAGEMAKER_INFERENCE_OUTPUT': 'predicted_label,
probability'})
containers[2]['Environment'].update({'SAGEMAKER_INFERENCE_INPUT': 'predicted_label,
probability'})
containers[2]['Environment'].update({'SAGEMAKER_INFERENCE_OUTPUT': 'predicted_label,
probability'})

O exemplo de código a seguir atualiza a definição dos contêineres de inferência a serem
recebidospredicted_label,probabilities, elabels. Não passe olabelspara o segundo contêiner
(o contêiner do algoritmo), porque ele é gerado pelo terceiro contêiner de forma independente.
containers[1]['Environment'].update({'SAGEMAKER_INFERENCE_OUTPUT':
'predicted_label,probabilities'})
containers[2]['Environment'].update({'SAGEMAKER_INFERENCE_INPUT':
'predicted_label,probabilities'})
containers[2]['Environment'].update({'SAGEMAKER_INFERENCE_OUTPUT': 'predicted_label,
probabilities,labels'})

As seções dobráveis a seguir fornecem exemplos de código paraAWS SDK for Python (Boto3)e para
SageMaker SDK for Python. Cada seção mostra como selecionar o conteúdo das respostas de inferência
no modo HPO para o respectivo exemplo de código.

AWS SDK for Python (Boto3)
import boto3
sm_client = boto3.client('sagemaker', region_name='<Region>')
role = '<IAM role>'
input_data = '<S3 input uri>'
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output_path = '<S3 output uri>'
best_candidate = sm_client.describe_auto_ml_job(AutoMLJobName='<AutoML Job Name>')
['BestCandidate']
best_candidate_containers = best_candidate['InferenceContainers']
best_candidate_name = best_candidate['CandidateName']
best_candidate_containers[1]['Environment'].update({'SAGEMAKER_INFERENCE_OUTPUT':
'predicted_label, probability'})
best_candidate_containers[2]['Environment'].update({'SAGEMAKER_INFERENCE_INPUT':
'predicted_label, probability'})
best_candidate_containers[2]['Environment'].update({'SAGEMAKER_INFERENCE_OUTPUT':
'predicted_label, probability'})
# create model
reponse = sm_client.create_model(
ModelName = '<Model Name>',
ExecutionRoleArn = role,
Containers = best_candidate_containers
)
# Lauch Transform Job
response = sm_client.create_transform_job(
TransformJobName='<Transform Job Name>',
ModelName='<Model Name>',
TransformInput={
'DataSource': {
'S3DataSource': {
'S3DataType': 'S3Prefix',
'S3Uri': input_data
}
},
'ContentType': "text/CSV",
'SplitType': 'Line'
},
TransformOutput={
'S3OutputPath': output_path,
'AssembleWith': 'Line',
},
TransformResources={
'InstanceType': 'ml.m4.xlarge',
'InstanceCount': 1,
},
)

SageMaker SDK for Python
from sagemaker import AutoML
aml = AutoML.attach(auto_ml_job_name='<AutoML Job Name>')
aml_best_model = aml.create_model(name='<Model Name>',
candidate=None,
inference_response_keys**=['probabilities', 'labels'])
aml_transformer = aml_best_model.transformer(accept='text/csv',
assemble_with='Line',
instance_type='ml.m5.xlarge',
instance_count=1,)
aml_transformer.transform('<S3 input uri>',
content_type='text/csv',
split_type='Line',
job_name='<Transform Job Name>',
wait=True)
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Respostas de inferência para modelos de classificação no modo de agrupamento
Esta seção mostra como configurar a resposta de inferência dos modelos de classificação usando o modo
de agrupamento.
EmModo de agrupamento, para escolher o conteúdo da resposta de inferência, atualize
oSAGEMAKER_INFERENCE_OUTPUTvariável de ambiente.
As chaves suportadas pelo contêiner do modelo de classificação
sãopredicted_label,labels,probability, eprobabilities. Essas chaves estão incluídas
noSAGEMAKER_INFERENCE_SUPPORTEDmeio ambiente.
Para atualizar a definição do contêiner de inferência para receberpredicted_labeleprobability,
consulte o exemplo de código a seguir.
containers[0]['Environment'].update({'SAGEMAKER_INFERENCE_OUTPUT': 'predicted_label,
probability'})

A seção flexível a seguir fornece um exemplo de código para selecionar o conteúdo das respostas de
inferência no modo de agrupamento. O exemplo usa AWS SDK for Python (Boto3).

AWS SDK for Python (Boto3)
import boto3
sm_client = boto3.client('sagemaker', region_name='<Region>')
role = '<IAM role>'
input_data = '<S3 input uri>'
output_path = '<S3 output uri>'
best_candidate = sm_client.describe_auto_ml_job(AutoMLJobName='<AutoML Job Name>')
['BestCandidate']
best_candidate_containers = best_candidate['InferenceContainers']
best_candidate_name = best_candidate['CandidateName']
*best_candidate_containers[0]['Environment'].update({'SAGEMAKER_INFERENCE_OUTPUT':
'predicted_label, probability'})
*
# create model
reponse = sm_client.create_model(
ModelName = '<Model Name>',
ExecutionRoleArn = role,
Containers = best_candidate_containers
)
# Lauch Transform Job
response = sm_client.create_transform_job(
TransformJobName='<Transform Job Name>',
ModelName='<Model Name>',
TransformInput={
'DataSource': {
'S3DataSource': {
'S3DataType': 'S3Prefix',
'S3Uri': input_data
}
},
'ContentType': "text/CSV",
'SplitType': 'Line'
},
TransformOutput={
'S3OutputPath': output_path,
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'AssembleWith': 'Line',
},
TransformResources={
'InstanceType': 'ml.m4.xlarge',
'InstanceCount': 1,
},

A seção flexível a seguir fornece um exemplo de código que é idêntico ao SageMaker Exemplo de SDK
para Python para HPO. Está incluído para sua conveniência.

SageMaker SDK for Python
O exemplo de código HPO a seguir usa SageMaker SDK for Python.
from sagemaker import AutoML
aml = AutoML.attach(auto_ml_job_name='<AutoML Job Name>')
aml_best_model = aml.create_model(name='<Model Name>',
candidate=None,
*inference_response_keys**=['probabilities', 'labels'])*
aml_transformer = aml_best_model.transformer(accept='text/csv',
assemble_with='Line',
instance_type='ml.m5.xlarge',
instance_count=1,)
aml_transformer.transform('<S3 input uri>',
content_type='text/csv',
split_type='Line',
job_name='<Transform Job Name>',
wait=True)

Amazônia SageMaker Cotas de piloto automático
Existem cotas que limitam os recursos disponíveis para você ao usar a Amazon SageMaker Piloto
automático. Alguns desses limites são aumentáveis e outros não.

Note
As cotas de recursos documentadas nas seções a seguir são válidas para as versões da Amazon
SageMaker Studio 3.22.2 e posterior. Para obter informações sobre como atualizar sua versão do
SageMaker Studio, consulteEncerrar e atualizar SageMaker Aplicativos Studio e Studio (p. 186).
Tópicos
• Cotas que você pode aumentar (p. 362)
• Cotas de recurso (p. 364)

Cotas que você pode aumentar
Há limites padrão para o tamanho dos conjuntos de dados de entrada: tamanho do arquivo de um
único arquivo Parquet (*), subamostragem do tamanho do conjunto de dados de destino (**) e número
de trabalhos simultâneos que você pode executar com a Amazon SageMaker Piloto automático para
cadaAWSconta daAWSRegião.
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Limites de recurso
Recurso

Regiões

Limites padrão

Pode ser aumentado até

Tamanho do conjunto
de dados de entrada

Tudo

100 GB

Centenas de GBs

Tamanho de um único
arquivo Parquete*

Tudo

2 GB

Dezenas de GBs

Tamanho alvo do
conjunto de dados para
subamostragem**

Tudo

5 GB

Centenas de GBs

Número de trabalhos
simultâneos de piloto
automático

us-east-1, us-east-2, uswest-2, ap-northeast-1,
eu-west-1, eu-central-1

4

Centenas

ap-northeast-2, apsoutheast-2, eu-west-2,
ap-southeast-1

2

Centenas

Todas as outras regiões

1

Dezenas

Note
*Esse limite de tamanho de 2 GB é para um único arquivo Parquet compactado. Você pode
fornecer um conjunto de dados do Parquet que inclui vários arquivos compactados do Parquet.
Depois que os arquivos são descompactados, cada um deles pode se expandir para um tamanho
maior.
**O piloto automático faz uma subamostra automaticamente de conjuntos de dados de entrada
que são maiores do que o tamanho do conjunto de dados alvo, ao mesmo tempo em que
considera o desequilíbrio de classes e preserva rótulos de classes raras.
Você pode aumentar esses limites entrando em contato com o Support.

Como solicitar um aumento de cota:
1.

Abra oAWSCentral de Suportepágina, se necessário, e escolhaCriar um caso.

2.

Na página Create case (Criar caso), escolha Service limit increase (Aumento do limite de serviço).

3.

NoDetalhes do casopainel, selectSageMakerAutoMLpara oTipo de limite.

4.

Sobre oSolicitaçõespainelSolicitação 1, selecione oRegião, o recursoLimitpara aumentar e oNovo
valor limitevocê está solicitando. SelectAdicionar outra solicitaçãose você tiver solicitações adicionais
de aumento de cota.
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5.

Forneça seu preferidoOpções de contatoe escolhaEnviar.

Cotas de recurso
A tabela a seguinte contém os seguintes: limite de recursos de tempo de execução para a Amazon.
SageMaker Trabalho de piloto automático em umAWSRegião.

Limites de recursos por trabalho de piloto automático
Recurso

Limite por trabalho de piloto automático

Tempo máximo de execução para um trabalho de
piloto automático

30 dias

Guia de referência de API para Amazon SageMaker
Piloto automático
Amazônia SageMaker fornece documentação de referência da API que descreve todas as operações
REST e os tipos de dados usados pelo Autopilot e um nível superiorAmazônia SageMaker SDK do
Pythonque você pode usar para criar e gerenciar trabalhos do AutoML. Ele também fornece uma interface
de linha de comando (CLI), umAWSSDK para Python (Boto) para clientes de SageMaker serviços e
SDKs para .NET, C++, Go, Java, JavaScript, PHP V3 e Ruby V3. As seções seguintes descrevem essas
seguintes interfaces de programação do Autopilot.
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Tópicos
• SageMaker Referência da API do (p. 365)
• Amazônia SageMaker SDK do Python (p. 366)
• AWSInterface da linha de comando (CLI) da (p. 366)
• AWSSDK para Python (Boto) (p. 366)
• AWS SDK para .NET (p. 366)
• AWS SDK for C++ (p. 367)
• SDK do AWS para Go (p. 367)
• AWS SDK para Java (p. 367)
• AWSSDK for JavaScript (p. 367)
• AWSSDK for PHP V3 (p. 368)
• AWSSDK for Ruby V3 (p. 368)

SageMaker Referência da API do
Esta API fornece APIs de serviço HTTP para criar e gerenciar a Amazon. SageMaker Recursos do piloto
automático.
Ações
• CreateAutoMLJob
• DescribeAutoMLJob
• ListAutoMLJobs
• ListCandidatesForAutoMLJob
• StopAutoMLJob
Tipos de dados
• AutoMLCandidate
• AutoMLCandidateStep
• AutoMLChannel
• AutoMLContainerDefinition
• AutoMLDataSource
• AutoMLJobArtifacts
• AutoMLJobCompletionCriteria
• AutoMLJobConfig
• AutoMLJobObjective
• AutoMLJobSummary
• AutoMLOutputDataConfig
• AutoMLPartialFailureReason
• AutoMLS3DataSource
• AutoMLSecurityConfig
• CandidateArtifactLocations
• CandidateProperties
• FinalAutoMLJobObjectiveMetric
• MetricDatum
• ModelDeployConfig
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• ModelDeployResult
• ResolvedAttributes
• TuningJobCompletionCriteria
Para obter mais informações sobre o SageMaker API REST, consulteReferência de API e SDK.

Amazônia SageMaker SDK do Python
Essa biblioteca Python fornece várias abstrações de alto nível para trabalhar com SageMaker. As classes
a seguir podem ser usadas para gerenciar trabalhos de AutoML.
• AutoML
• AutoMLInput
• AutoMLJob
• CandidateEstimator
• CandidateStep
Para obter mais informações sobre como esse SDK do Python simplifica o treinamento e a implantação do
modelo, consulteUsar oAmazônia SageMaker SDK do Python.

AWSInterface da linha de comando (CLI) da
OAWS CLIO fornece APIs para criar e gerenciar SageMaker Recursos. Aqui estão osAWS CLIfor Amazon
SageMakerComandos do piloto automático.
• create-auto-ml-job
• describe-auto-ml-job
• list-auto-ml-jobs
• list-candidates-for-auto-ml-job
• stop-auto-ml-job

AWSSDK para Python (Boto)
Boto é o Amazon Web Services (AWS) SDK for Python. Ele permite que os desenvolvedores de
Python criem, configurem e gerenciemAWSServiços da como SageMaker. Boto fornece um nível baixo
nívelClienteAPI que mapeia para o subjacente SageMaker API de serviço. Veja a seguir uma lista dos
métodos usados para gerenciar trabalhos de AutoML com a classe cliente.
• create_auto_ml_job()
• describe_auto_ml_job()
• list_auto_ml_jobs()
• list_candidates_for_auto_ml_job()
• stop_auto_ml_job()

AWS SDK para .NET
O .NET SDK permite que os desenvolvedores criem, configurem e gerenciemAWSServiços da como
SageMaker. A API mapeia para o subjacente SageMaker API de serviço. Veja a seguir uma lista dos
métodos usados para gerenciar trabalhos de AutoML com a classe cliente.
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• CreateAutoMLJob
• DescribeAutoMLJob
• ListAutoMLJobs
• ListCandidatesForAutoMLJob
• StopAutoMLJob

AWS SDK for C++
O SDK C++ permite que os desenvolvedores criem, configurem e gerenciemAWSServiços da como
SageMaker. A API mapeia para o subjacente SageMaker API de serviço. Para obter informações
sobre os métodos usados para gerenciar trabalhos de AutoML com a classe cliente, consulte
Aws::SageMaker::SageMakerClient Class Reference.

SDK do AWS para Go
O Go SDK permite que os desenvolvedores criem, configurem e gerenciemAWSServiços da como
SageMaker. A API mapeia para o subjacente SageMaker API de serviço. Veja a seguir uma lista dos
métodos usados para gerenciar trabalhos de AutoML com a classe cliente.
• CreateAutoMLJob
• DescribeAutoMLJob
• ListAutoMLJobs
• ListCandidatesForAutoMLJob
• StopAutoMLJob

AWS SDK para Java
O Java SDK permite que os desenvolvedores criem, configurem e gerenciemAWSServiços da como
SageMaker. A API mapeia para o subjacente SageMaker API de serviço. Veja a seguir uma lista dos
métodos usados para gerenciar trabalhos de AutoML com a classe cliente.
• createAutoMLJob
• describeAutoMLJob
• listAutoMLJobs
• listCandidatesForAutoMLJob
• stopAutoMLJob

AWSSDK for JavaScript
O JavaScript O SDK permite que os desenvolvedores criem, configurem e gerenciemAWSServiços da
como SageMaker. A API mapeia para o subjacente SageMaker API de serviço. Veja a seguir uma lista dos
métodos usados para gerenciar trabalhos de AutoML com a classe cliente.
• createAutoMLJob
• describeAutoMLJob
• listAutoMLJobs
• listCandidatesForAutoMLJob
• stopAutoMLJob
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AWSSDK for PHP V3
O SDK do PHP V3 permite que os desenvolvedores criem, configurem e gerenciemAWSServiços da como
SageMaker. A API mapeia para o subjacente SageMaker API de serviço. Veja a seguir uma lista dos
métodos usados para gerenciar trabalhos de AutoML com a classe cliente.
• CreateAutoMLJob
• DescribeAutoMLJob
• ListAutoMLJobs
• ListCandidatesForAutoMLJob
• StopAutoMLJob

AWSSDK for Ruby V3
O SDK do Ruby V3 permite que os desenvolvedores criem, configurem e gerenciemAWSServiços da
como SageMaker. A API mapeia para o subjacente SageMaker API de serviço. Veja a seguir uma lista dos
métodos usados para gerenciar trabalhos de AutoML com a classe cliente.
• create_auto_ml_job()
• describe_auto_ml_job()
• list_auto_ml_jobs()
• list_candidates_for_auto_ml_job()
• stop_auto_ml_job()
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Dados do rótulo
Para treinar um modelo de machine learning, você precisa de um conjunto de dados rotulado grande e de
alta qualidade. Você pode rotular seus dados usando a Amazon SageMaker Ground Truth. Escolha uma
das Ground Truthtipos de tarefa incorporadasou crie o próprioFluxo de trabalho de rotulado personalizado.
Para melhorar a precisão dos seus rótulos de dados e reduzir o custo total da rotulagem dos dados,
use recursos de rotulagem de dados aprimorados do Ground Truth, comoRotulagem automatizada de
dadoseconsolidação de anotações.
Tópicos
• Usar a Amazon SageMaker Ground Truth para rotular dados (p. 369)
• Usar a Amazon SageMaker Ground Truth Plus para rotular dados (p. 693)
• Usar a Amazon SageMaker Dados sintéticos Ground Truth para gerar e rotular dados (p. 704)
• Criar e gerenciar forças de trabalho (p. 711)
• Referência do Crowd HTML Elements (p. 740)

Usar a Amazon SageMaker Ground Truth para
rotular dados
Para treinar um modelo de aprendizado de máquina, você precisa de um conjunto de dados grande,
rotulado e de alta qualidade. O Ground Truth ajuda você a criar conjuntos de dados de treinamento de
alta qualidade para seus modelos de machine learning. Com o Ground Truth, você pode usar funcionários
do Amazon Mechanical Turk, uma empresa fornecedora de sua escolha, ou de uma força de trabalho
interna privada junto com o aprendizado de máquina para permitir que você crie um conjunto de dados
rotulado. Você pode usar a saída rotulada do conjunto de dados do Ground Truth para treinar seus
próprios modelos. Você também pode usar a saída como um conjunto de dados de treinamento para uma
Amazon SageMaker modelo.
Dependendo do seu aplicativo de ML, você pode escolher um dos tipos de tarefas incorporados ao
Ground Truth para que os trabalhadores gerem tipos específicos de rótulos para seus dados. Também
é possível criar um fluxo de trabalho de rotulagem personalizado para fornecer sua própria interface do
usuário e ferramentas aos operadores que rotulam os dados. Para saber mais sobre o Ground Truth
incorporado em tipos de tarefas, consulteTipos de tarefa incorporados (p. 548). Para saber como
criar um fluxo de trabalho de rotulagem personalizado, consulte Criar fluxos de trabalho de rotulagem
personalizados (p. 514).
Para automatizar a rotulagem de seu conjunto de dados de treinamento, você pode opcionalmente
usarrotulagem automatizada de dados, um processo do Ground Truth que usa aprendizado de máquina
para decidir quais dados precisam ser rotulados por humanos. A rotulagem de dados automatizada
pode reduzir o tempo de rotulagem e o esforço manual necessário. Para obter mais informações,
consulteAutomatizar a rotulagem de dados (p. 653) Para criar um fluxo de trabalho de rotulagem
personalizado, consulteCriar fluxos de trabalho de rotulagem personalizados (p. 514).
Use ferramentas pré-criadas ou personalizadas para atribuir as tarefas de rotulagem ao seu conjunto de
dados de treinamento. UMAmodelo de IU de rotulagemé uma página da web que a Ground Truth usa
para apresentar tarefas e instruções aos seus trabalhadores. O SageMaker O console fornece modelos
integrados para rotular dados. Você pode usar esses modelos para começar ou pode criar suas próprias
tarefas e instruções usando nossos componentes HTML 2.0. Para obter mais informações, consulteCriar
fluxos de trabalho de rotulagem personalizados (p. 514)
Use a força de trabalho de sua escolha para rotular seu conjunto de dados. Você pode escolher sua força
de trabalho em:
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• A força de trabalho da Amazon Mechanical Turk de mais de 500.000 empreiteiros independentes em
todo o mundo.
• Uma força de trabalho privada que você cria com os seus funcionários ou contratados para manipular
dados na sua organização.
• Uma empresa de fornecedores que você pode encontrar no AWS Marketplace e que é especializada em
serviços de rotulagem de dados.
Para obter mais informações, consulteCriar e gerenciar forças de trabalho (p. 711)
Você armazena seus conjuntos de dados em buckets do Amazon S3. Os baldes contêm três coisas: Os
dados a serem rotulados, um arquivo de manifesto de entrada que o Ground Truth usa para ler os arquivos
de dados e um arquivo de manifesto de saída. O arquivo de saída contém os resultados do trabalho de
rotulagem. Para obter mais informações, consulteUsar dados de entrada e saída (p. 581)
Os eventos de seus trabalhos de etiquetagem aparecem na Amazon CloudWatch sob o/aws/
sagemaker/LabelingJobsgrupo. CloudWatch usa o nome do trabalho de rotulagem como o nome do
fluxo de registros.

Você é um usuário iniciante do Ground Truth?
Se você estiver usando o Ground Truth pela primeira vez, recomendamos fazer o seguinte:
1. LeiaComeçar a usar (p. 370)—Esta seção mostra como configurar seu primeiro trabalho de rotulagem
da Ground Truth.
2. Explore outros tópicos—Dependendo de suas necessidades, faça o seguinte:
• Explore os tipos de tarefas incorporados— Use tipos de tarefas incorporados para agilizar o processo
de criação de um trabalho de etiquetagem. ConsulteTipos de tarefa incorporados (p. 548)para saber
mais sobre os tipos de tarefas incorporados do Ground Truth.
• Gerencie sua força de trabalho de etiquetagem—Crie novas equipes de trabalho e gerencie sua
força de trabalho existente. Para obter mais informações, consulteCriar e gerenciar forças de
trabalho (p. 711)
• Saiba mais sobre trabalhos de etiquetagem de streaming— crie um trabalho de rotulagem de
streaming e envie novos objetos do conjunto de dados aos trabalhadores em tempo real usando um
trabalho de rotulagem em execução permanente. Os trabalhadores recebem continuamente novos
objetos de dados para rotular, desde que o trabalho de rotulagem esteja ativo e novos objetos sejam
enviados a ele. Para saber mais, consulte Empregos de rotulagem de streaming Ground Ground
Truth (p. 585).
3. Consulte oReference—Esta seção descreve operações para automatizar as operações do Ground
Truth.

Começar a usar
Este vídeo mostra como configurar e usar a Amazon SageMaker Ground Truth. (Duração: 9:37)
Para começar a usar a Amazon SageMaker Ground Truth, siga as instruções nas seções a seguir. As
seções aqui explicam como usar o console para criar um trabalho de rotulagem, designar uma força
de trabalho pública ou privada e enviar o trabalho de rotulagem à sua força de trabalho. Você também
aprenderá a monitorar o progresso de um trabalho de rotulagem.
Se você quiser criar um fluxo de trabalho personalizado de rotulagem, consulte.Criar fluxos de trabalho de
rotulagem personalizados (p. 514)para obter instruções.
Antes de criar uma tarefa de rotulagem, você deverá carregar o conjunto de dados em um bucket do
Amazon S3. Para obter mais informações, consulteUsar dados de entrada e saída (p. 581)
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Tópicos
•
•
•
•
•

Etapa 1: Antes de começar (p. 371)
Etapa 2: Criar um trabalho de rotulagem (p. 371)
Etapa 3: Selecionar operador (p. 372)
Etapa 4: Configurar a ferramenta Bounding Box (p. 374)
Etapa 5: Monitorando seu Job de etiquetagem (p. 375)

Etapa 1: Antes de começar
Antes de começar a usar o SageMaker Para criar uma tarefa de rotulagem, você deve configurar o
conjunto de dados para uso. Faça o seguinte:
1.

Salve duas imagens em URLs HTTP publicamente disponíveis. As imagens são usadas ao criar
instruções para concluir uma tarefa de rotulagem. Elas devem ter uma proporção de aproximadamente
2:1. Para este exercício, o conteúdo das imagens não é importante.

2.

Crie um bucket do Amazon S3 para armazenar os arquivos de entrada e saída. O bucket deve estar
na mesma região da onde o Ground Truth está sendo executado. Anote o nome do bucket porque
você o usa durante a etapa 2.
O Ground Truth exige que todos os buckets S3 que contêm dados de imagem de entrada de
tarefas de rotulagem tenham uma política CORS anexada. Para saber mais sobre essa mudança,
consulte.Requisito de permissão de COR (p. 663).

3.

Você pode criar uma função do IAM ou deixar SageMaker criar uma função com
oAmazonSageMakerFullAccessPolítica do IAM. ConsulteCriação de funções do IAMe atribua a
seguinte política de permissões ao usuário que está criando o trabalho de rotulagem:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "sagemakergroundtruth",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cognito-idp:CreateGroup",
"cognito-idp:CreateUserPool",
"cognito-idp:CreateUserPoolDomain",
"cognito-idp:AdminCreateUser",
"cognito-idp:CreateUserPoolClient",
"cognito-idp:AdminAddUserToGroup",
"cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
"cognito-idp:DescribeUserPool",
"cognito-idp:UpdateUserPool"
],
"Resource": "*"
}
]

Próximo
Etapa 2: Criar um trabalho de rotulagem (p. 371)

Etapa 2: Criar um trabalho de rotulagem
Nesta etapa, você usa o console para criar um trabalho de rotulagem. Você diz à Amazon SageMaker
Ground Truth é o bucket do Amazon S3 onde o arquivo de manifesto está armazenado e configure os
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parâmetros para o trabalho. Para obter mais informações sobre o armazenamento de dados em um bucket
do Amazon S3, consulte.Usar dados de entrada e saída (p. 581).

Para criar um trabalho de rotulagem
1.

Abra o SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2.

Na navegação à esquerda, escolha Trabalhos de rotulagem.

3.

Escolha Criar trabalho de rotulagem para iniciar o processo de criação do trabalho.

4.

Na seção Visão geral do trabalho, forneça as seguintes informações:
• Nome do Job— Dê ao trabalho de etiquetagem um nome que descreva o trabalho. Esse nome é
mostrado na sua lista de trabalhos. O nome deve ser único na sua conta em uma Região da AWS.
• Nome do atributo do rótulo— Deixe isso desmarcado, pois o valor padrão é a melhor opção para
esse trabalho introdutório.
• Configuração dos dados de entrada— SelecionarConfiguração automatizada de dados. Essa opção
permite que você se conecte automaticamente aos seus dados de entrada no S3.
• Localização do S3 para conjuntos de dados de entrada— Insira o local do S3 onde você adicionou
as imagens na etapa 1.
• Localização do S3 para conjuntos de dados de saída— O local em que seus dados de saída são
gravados no S3.
• Tipo de dados— Use o menu suspenso para selecionarImagem. O Ground Truth usará todas as
imagens encontradas na localização do S3 para conjuntos de dados de entrada como entrada para
seu trabalho de rotulagem.
• IAM role (Função do IAM)— Criar ou escolher uma função do IAM com o
AmazonSageMakerFullAccess Política do IAM anexada.

5.

NoTipo de tarefaseção, para oCategoria da tarefacampo, escolhaImagem.

6.

NoSeleção de tarefaescolherCaixa delimitadora.

7.

Escolha Avançar para seguir para a configuração do seu trabalho de rotulagem.

Próximo
Etapa 3: Selecionar operador (p. 372)

Etapa 3: Selecionar operador
Nesta etapa, você escolhe uma força de trabalho para rotular seu conjunto de dados. É recomendável que
você crie uma força de trabalho privada para testar a Amazon SageMaker Ground Truth. Use endereços
de e-mail para convidar os membros da sua força de trabalho. Se você criar uma força de trabalho
privada nesta etapa, não poderá importar seu grupo de usuários do Amazon Cognito posteriormente.
Se você quiser criar uma força de trabalho privada usando um grupo de usuários do Amazon Cognito,
consulte.Gerencie uma força de trabalho privada (Amazon Cognito) (p. 721)e use a força de trabalho do
Mechanical Turk em vez disso neste tutorial.

Tip
Para saber mais sobre as outras opções de força de trabalho que você pode usar com o Ground
Truth, consulteCriar e gerenciar forças de trabalho (p. 711).

Para criar uma força de trabalho privada:
1.

Na seção Trabalhadores, escolha Privado.

2.

Se esta for sua primeira vez usando uma força de trabalho privada, no campo Endereços de e-mail,
insira até 100 endereços de e-mail. Os endereços devem ser separados por uma vírgula. Você deve
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incluir seu próprio endereço de e-mail para fazer parte da força de trabalho e poder ver as tarefas de
rotulagem de objetos de dados.
3.

No campo Nome da organização, digite o nome da sua organização. Essas informações são usadas
para personalizar o e-mail enviado para convidar uma pessoa para sua força de trabalho privada.
Você pode alterar o nome da organização depois que o grupo de usuários for criado por meio do
console.

4.

No campo E-mail de contato, digite um endereço de e-mail que os membros da força de trabalho
usam para relatar problemas com a tarefa.

Se você se adicionar à força de trabalho privada, receberá um e-mail semelhante ao seguinte. Amazon,
Inc.é substituída pela organização que você inseriu na etapa 3 do procedimento anterior. Selecione o link
no e-mail para entrar usando a senha temporária fornecida. Se for solicitado, altere a senha do. Ao fazer
login com sucesso, você vê o portal do trabalhador onde suas tarefas de rotulagem aparecem.

Tip
Você pode encontrar o link para o portal de trabalhadores da sua força de trabalho privada
naRotulagem da força de trabalhoseção da área Ground Truth do SageMakerConsole do.
Para ver o link, selecione oPrivateGuia. O link está abaixo doURL de login do portal de
rotulagemcabeçalho emResumo da força de trabalho privada.
Se você optar por usar a força de trabalho do Amazon Mechanical Turk para rotular o conjunto de dados,
você será cobrado pelas tarefas de rotulagem concluídas no conjunto de dados.

Para usar a força de trabalho do Amazon Mechanical Turk:
1.

Na seção Trabalhadores, escolha Público.

2.

DefinaPreço por tarefa.

3.

Se aplicável, escolhaO conjunto de dados não contém conteúdo adultoreconhecer que o conjunto
de dados de amostra não tem conteúdo adulto. Essas informações habilitam a Amazon SageMaker
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Ground Truth para avisar funcionários externos do Mechanical Turk de que eles podem encontrar
conteúdo potencialmente ofensivo em seu conjunto de dados.
4.

Marque a caixa de seleção ao lado da declaração a seguir para confirmar que o conjunto de dados
de amostra não contém nenhuma informação de identificação pessoal (PII). Este é um requisito para
usar o Mechanical Turk com Ground Truth. Se seus dados de entrada contiverem PII, use a força de
trabalho privada para este tutorial.
Você entende e concorda que a força de trabalho do Amazon Mechanical Turk consiste em
prestadores de serviços independentes localizados em todo o mundo e que você não deve
compartilhar informações confidenciais, pessoais ou informações de saúde protegidas com essa força
de trabalho.

Próximo
Etapa 4: Configurar a ferramenta Bounding Box (p. 374)

Etapa 4: Configurar a ferramenta Bounding Box
Finalmente, você configura a ferramenta de caixa delimitadora para fornecer instruções aos seus
funcionários. Você pode configurar um título de tarefa que descreve a tarefa e fornece instruções
generalizadas para os trabalhadores. Você pode fornecer instruções rápidas e instruções completas.
Instruções rápidas são exibidas ao lado da imagem a ser rotulada. Instruções completas contêm instruções
detalhadas para concluir a tarefa. Neste exemplo, você fornece apenas instruções rápidas. É possível ver
um exemplo de instruções completas, escolhendo Full instructions (Instruções completas) na parte inferior
da seção.

Para configurar a ferramenta de caixa delimitadora
1.

No campo Descrição da tarefa, digite instruções breves para a tarefa. Por exemplo:
Draw a box around any objects in the image.
Substitua objetos pelo nome de um objeto que aparece em suas imagens.

2.

No campo Rótulos, digite um nome de categoria para os objetos ao redor dos quais o trabalhador
deve desenhar uma caixa delimitadora. Por exemplo, se você está pedindo ao trabalhador que
desenhe caixas em torno de jogadores de futebol, você poderia usar “Jogador de futebol” neste
campo.

3.

A seção Short instructions (Instruções breves) permite criar instruções que são exibidas na página
com a imagem que seus trabalhadores estão rotulando. Sugerimos que você inclua um exemplo de
caixa delimitadora desenhada corretamente e um exemplo de caixa desenhada incorretamente. Para
criar suas próprias instruções, use estas etapas:
a.

Selecione o texto entre GOOD EXAMPLE e o espaço reservado de imagem. Substitua-o pelo
seguinte texto:
Draw the box around the object with a small border.

b.

Selecione o primeiro espaço reservado de imagem e exclua-o.

c.

Escolha o botão de imagem e, em seguida, insira o URL HTTPS de uma das imagens que você
criou na etapa 1. Também é possível incorporar imagens diretamente na seção de instruções
curtas, mas essa seção tem uma cota de 100 kilobytes (incluindo texto). Se as imagens e o texto
excederem 100 kilobytes, você receberá um erro.

d.

Selecione o texto entre BAD EXAMPLE e o espaço reservado de imagem. Substitua-o pelo
seguinte texto:
Don't make the bounding box too large or cut into the object.
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e.

Selecione o segundo espaço reservado de imagem e exclua-o.

f.

Escolha o botão de imagem e, em seguida, insira o URL HTTPS da outra imagem que você criou
na etapa 1.

4.

Selectpréviapara visualizar a interface do usuário do trabalhador. A visualização prévia é aberta
em uma nova guia e, portanto, se seu navegador bloquear pop-ups, talvez seja necessário ativar
manualmente a guia para abrir. Quando você adiciona uma ou mais anotações à visualização e, em
seguida, selecionaEnviarvocê pode ver uma prévia dos dados de saída que sua anotação criaria.

5.

Depois de configurar e verificar suas instruções, selecioneCriarpara criar o trabalho de rotulagem.

Se você usou uma força de trabalho privada, você pode navegar até o portal do trabalhador no qual você
se conectouEtapa 3: Selecionar operador (p. 372)deste tutorial para ver suas tarefas de rotulagem. As
tarefas podem levar alguns minutos para serem exibidas.

Próximo
Etapa 5: Monitorando seu Job de etiquetagem (p. 375)

Etapa 5: Monitorando seu Job de etiquetagem
Depois de criar seu trabalho de rotulagem, você verá uma lista de todos os trabalhos que criou. É possível
usar essa lista para monitorar o status dos seus trabalhos de rotulagem. A lista tem os seguintes campos:
• Name (Nome)— O nome que você atribuiu ao trabalho quando você o criou.
• Status— O status da conclusão do trabalho. O status pode ser um dos seguintes: Concluído, Com falha,
Em andamento ou Interrompido.
• Objetos rotulados/total— Mostra o número total de objetos no trabalho de rotulagem e a quantidade
deles que foram rotulados.
• Hora de criação— A data e hora em que você criou o trabalho.
Você também pode clonar, encadear ou interromper um trabalho. Selecione um trabalho e, em seguida,
uma das opções a seguir no menu Actions (Ações):
• Clonagem— Cria um novo trabalho de etiquetagem com a configuração copiada do trabalho
selecionado. Você pode clonar um trabalho quando quiser alterar o trabalho e executá-lo novamente.
Por exemplo, você pode clonar um trabalho que foi enviado para uma força de trabalho privada para
que você possa enviá-lo para a força de trabalho do Amazon Mechanical Turk. Ou, você pode clonar
um trabalho para reexecutá-lo em um novo conjunto de dados armazenado no mesmo local do trabalho
original.
• Cadeia— Cria um novo trabalho de rotulagem que pode se basear nos dados e modelos (se houver) de
um trabalho interrompido, com falha ou concluído. Para obter mais informações sobre os casos de uso e
como usá-los, consulte Encadeamento de trabalhos de rotulagem (p. 660).
• Pare— Interrompe uma tarefa em execução. Você não pode reiniciar um trabalho interrompido. Você
pode clonar um trabalho para recomeçar ou encadear o trabalho para continuar de onde parou. Os
rótulos de qualquer objeto já rotulado são gravados no local do arquivo de saída. Para obter mais
informações, consulte Dados de saída (p. 626).

Label
Use Ground Truth para rotular imagens. Selecione um dos seguintes tipos de tarefas incorporadas para
saber mais sobre esse tipo de tarefa. Cada página inclui instruções para ajudar você a criar um trabalho de
etiquetagem usando esse tipo de tarefa.
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Tip
Para saber mais sobre os tipos de arquivo compatíveis e as cotas de dados de entrada,
consulteDados de entrada (p. 581).
Tópicos
• Bounding Box (p. 376)
• Segmentação semântica da imagem (p. 381)
• Ferramenta de segmentação automática (p. 384)
• Classificação de imagem (Rótulo único) (p. 388)
• Classificação de imagens (com vários rótulos) (p. 390)
• Verificação do rótulo de imagem (p. 394)

Bounding Box
As imagens usadas para treinar um modelo de machine learning geralmente contêm mais de um objeto.
Para classificar e localizar um ou mais objetos em imagens, use o Amazon SageMaker Caixa delimitadora
Ground Truth rotulando o tipo de tarefa de trabalho. Nesse contexto, a localização significa a localização
de pixel na caixa delimitadora.
Você cria um trabalho de rotulagem de caixa delimitadora usando a seção Ground Truth da Amazon
SageMaker Console doCreateLabelingJoboperação.

Important
Para esse tipo de tarefa, se você criar seu próprio arquivo de manifesto, use"source-ref"para
identificar o local de cada arquivo de imagem no Amazon S3 que você deseja rotular. Para obter
mais informações, consulteDados de entrada (p. 581)

Criar um trabalho de rotulagem da caixa delimitadora (console)
Você pode seguir as instruçõesCriar um trabalho de rotulagem (console) (p. 551)para saber como criar
um trabalho de etiquetagem de caixa delimitadora no SageMaker Console do. Na Etapa 10, escolha
Imagem, no menu suspenso Categoria de tarefa, e Caixa delimitadora como o tipo de tarefa.
O Ground Truth fornece uma interface de usuário de trabalho semelhante à seguinte para tarefas de
rotulagem. Ao criar o trabalho de etiquetagem com o console, você especifica instruções para ajudar os
trabalhadores a concluírem o trabalho e até 50 etiquetas que os trabalhadores podem escolher.
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Criar um trabalho de rotulagem da caixa delimitadora (API)
Para criar um trabalho de rotulagem de caixa delimitadora, use o SageMaker Operação de
APICreateLabelingJob. Essa API define essa operação para todos os AWS SDKs. Para ver uma lista
de SDKs específicos de linguagem compatíveis com essa operação, revise a seção Consulte também do
CreateLabelingJob.
Siga as instruções em Criar um trabalho de rotulagem (API) (p. 554) e faça o seguinte enquanto você
configura a solicitação:
• As funções Lambda de pré-anotação para esse tipo de tarefa terminam comPRE-BoundingBox. Para
encontrar a pré-anotação Lambda ARN para sua região, consultePreHumanTaskLambdaArn.
• As funções Lambda de consolidação de anotações para esse tipo de tarefa terminam comACSBoundingBox. Para encontrar o ARN Lambda de consolidação de anotações para sua região,
consulteAnnotationConsolidationLambdaArn.
Veja a seguir um exemplo de umAWSSolicitação do SDK do Python (Boto3)para criar um trabalho de
etiquetagem na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia). Todos os parâmetros em vermelho devem ser
substituídos por suas especificações e recursos.
response = client.create_labeling_job(
LabelingJobName='example-bounding-box-labeling-job,
LabelAttributeName='label',
InputConfig={
'DataSource': {
'S3DataSource': {
'ManifestS3Uri': 's3://bucket/path/manifest-with-input-data.json'
}
},
'DataAttributes': {
'ContentClassifiers': [
'FreeOfPersonallyIdentifiableInformation'|'FreeOfAdultContent',
]
}
},
OutputConfig={
'S3OutputPath': 's3://bucket/path/file-to-store-output-data',
'KmsKeyId': 'string'
},
RoleArn='arn:aws:iam::*:role/*,
LabelCategoryConfigS3Uri='s3://bucket/path/label-categories.json',
StoppingConditions={
'MaxHumanLabeledObjectCount': 123,
'MaxPercentageOfInputDatasetLabeled': 123
},
HumanTaskConfig={
'WorkteamArn': 'arn:aws:sagemaker:region:*:workteam/private-crowd/*',
'UiConfig': {
'UiTemplateS3Uri': 's3://bucket/path/worker-task-template.html'
},
'PreHumanTaskLambdaArn': 'arn:aws:lambda:us-east-1:432418664414:function:PREBoundingBox',
'TaskKeywords': [
'Bounding Box',
],
'TaskTitle': 'Bounding Box task',
'TaskDescription': 'Draw bounding boxes around objects in an image',
'NumberOfHumanWorkersPerDataObject': 123,
'TaskTimeLimitInSeconds': 123,
'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 123,
'MaxConcurrentTaskCount': 123,
'AnnotationConsolidationConfig': {

378

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Label
'AnnotationConsolidationLambdaArn': 'arn:aws:lambda:useast-1:432418664414:function:ACS-BoundingBox'
},
Tags=[
{
'Key': 'string',
'Value': 'string'
},
]
)

Fornecer um modelo para trabalhos de rotulagem da caixa delimitadora
Se você criar um trabalho de rotulagem usando a API, será necessário fornecer um modelo de tarefa
de operador em UiTemplateS3Uri. Copie e modifique o modelo a seguir. Modifique somente shortinstructions, full-instructions e header. Faça upload deste modelo para o S3 e forneça o URI
do S3 para este arquivo em UiTemplateS3Uri.
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-bounding-box
name="boundingBox"
src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}"
header="please draw box"
labels="{{ task.input.labels | to_json | escape }}"
>
<full-instructions header="Bounding box instructions">
<ol><li><strong>Inspect</strong> the image</li><li><strong>Determine</strong>
if the specified label is/are visible in the picture.</li>
<li><strong>Outline</strong> each instance of the specified label in the image using
the provided “Box” tool.</li></ol>
<ul><li>Boxes should fit tight around each object</li>
<li>Do not include parts of the object are overlapping or that cannot be seen, even
though you think you can interpolate the whole shape.</li>
<li>Avoid including shadows.</li>
<li>If the target is off screen, draw the box up to the edge of the image.</li>
</full-instructions>
<short-instructions>
<h3><span style="color:
<p>Enter description of
<h3><span style="color:
<p>Enter description of
</short-instructions>

rgb(0, 138, 0);">Good example</span></h3>
a correct bounding box label and add images</p>
rgb(230, 0, 0);">Bad example</span></h3>
an incorrect bounding box label and add images</p>

</crowd-bounding-box>
</crowd-form>

Dados de saída da caixa delimitadora
Depois de criar um trabalho de rotulagem de caixa delimitadora, seus dados de saída estarão localizados
no bucket do Amazon S3 especificado naS3OutputPathparâmetro ao usar a API ou naLocalização do
conjunto de dados de saídacampo doVisão geral do Jobseção do console.
Por exemplo, o arquivo manifesto de saída de uma tarefa de caixa delimitadora de classe única concluída
com êxito conterá o seguinte:
[

{

"boundingBox": {
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]

}

}

"boundingBoxes": [
{
"height": 2832,
"label": "bird",
"left": 681,
"top": 599,
"width": 1364
}
],
"inputImageProperties": {
"height": 3726,
"width": 2662
}

O parâmetro boundingBoxes identifica o local da caixa delimitadora desenhada em volta de um objeto
identificado como um “pássaro” em relação ao canto superior esquerdo da imagem que é considerada
como a coordenada de pixel (0,0). No exemplo anterior, left e top identificam o local do pixel no canto
superior esquerdo da caixa delimitadora em relação ao canto superior esquerdo da imagem. As dimensões
da caixa delimitadora são identificadas por height e width. O parâmetro inputImageProperties
fornece as dimensões do pixel da imagem de entrada original.
Ao usar o tipo de tarefa da caixa delimitadora, é possível criar trabalhos de rotulagem de caixa delimitadora
de classe única e múltipla. O arquivo manifesto de saída de uma caixa delimitadora de várias classes
concluída com êxito conterá o seguinte:
[

{

"boundingBox": {
"boundingBoxes": [
{
"height": 938,
"label": "squirrel",
"left": 316,
"top": 218,
"width": 785
},
{
"height": 825,
"label": "rabbit",
"left": 1930,
"top": 2265,
"width": 540
},
{
"height": 1174,
"label": "bird",
"left": 748,
"top": 2113,
"width": 927
},
{
"height": 893,
"label": "bird",
"left": 1333,
"top": 847,
"width": 736
}
],
"inputImageProperties": {
"height": 3726,
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]

}

}

}

"width": 2662

Para saber mais sobre o arquivo manifesto de saída resultante de um trabalho de rotulagem de caixa
delimitadora, consulte Saída de trabalho de caixa delimitadora (p. 632).
Para saber mais sobre o arquivo de manifesto de saída gerado pelo Ground Truth e a estrutura de
arquivos que o Ground Truth usa para armazenar seus dados de saída, consulteDados de saída (p. 626).

Segmentação semântica da imagem
Para identificar o conteúdo de uma imagem no nível do pixel, use um Amazon SageMaker Tarefa de
rotulagem de segmentação semântica Ground Truth Quando atribuídos a um trabalho de rotulagem de
segmentação semântica, os trabalhadores classificam os pixels na imagem em um conjunto de rótulos
ou classes predefinidos. O Ground Truth oferece suporte a trabalhos de rotulagem de segmentação
semântica de uma e várias classes.
As imagens que contêm um grande número de objetos que precisam ser segmentados exigem mais
tempo. Para ajudar os trabalhadores (de uma força de trabalho privada ou de fornecedores) a rotular esses
objetos em menos tempo e com maior precisão, a Ground Truth fornece uma ferramenta de segmentação
automática assistida por IA. Para obter mais informações, consulte Ferramenta de segmentação
automática (p. 384).
Você cria um trabalho de rotulagem de segmentação semântica usando a seção Ground Truth da Amazon
SageMakerConsole doCreateLabelingJoboperação.

Important
Para esse tipo de tarefa, se você criar seu próprio arquivo de manifesto, use"source-ref"para
identificar o local de cada arquivo de imagem no Amazon S3 que você deseja rotular. Para obter
mais informações, consulteDados de entrada (p. 581)

Criar um trabalho de rotulagem de segmentação semântica (Console)
Você pode seguir as instruçõesCriar um trabalho de rotulagem (console) (p. 551)para saber como criar
um trabalho de rotulagem de segmentação semântica no SageMaker Console do. Na Etapa 10, escolha
Imagem, no menu suspenso Categoria de tarefa, e Segmentação semântica como o tipo de tarefa.
O Ground Truth fornece uma interface de usuário de trabalho semelhante à seguinte para tarefas de
rotulagem. Ao criar o trabalho de rotulagem com o console, você especifica instruções para ajudar os
operadores a concluírem o trabalho e os rótulos que eles podem escolher.
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Criar um trabalho de rotulagem de segmentação semântica (API)
Para criar um trabalho de rotulagem de segmentação semântica, use o SageMaker Operação de
APICreateLabelingJob. Essa API define essa operação para todos os AWS SDKs. Para ver uma lista
de SDKs específicos de linguagem compatíveis com essa operação, revise a seção Consulte também do
CreateLabelingJob.
Siga as instruções em Criar um trabalho de rotulagem (API) (p. 554) e faça o seguinte enquanto você
configura a solicitação:
• As funções Lambda de pré-anotação para esse tipo de tarefa terminam comPRESemanticSegmentation. Para encontrar a pré-anotação Lambda ARN para sua região,
consultePreHumanTaskLambdaArn.
• As funções Lambda de consolidação de anotações para esse tipo de tarefa terminam comACSSemanticSegmentation. Para encontrar o ARN Lambda de consolidação de anotações para sua
região, consulteAnnotationConsolidationLambdaArn.
Este é um exemplo de umAWSSolicitação do SDK do Python (Boto3)para criar um trabalho de
etiquetagem na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia). Todos os parâmetros em vermelho devem ser
substituídos por suas especificações e recursos.
response = client.create_labeling_job(
LabelingJobName='example-semantic-segmentation-labeling-job,
LabelAttributeName='label',
InputConfig={
'DataSource': {
'S3DataSource': {
'ManifestS3Uri': 's3://bucket/path/manifest-with-input-data.json'
}
},
'DataAttributes': {
'ContentClassifiers': [
'FreeOfPersonallyIdentifiableInformation'|'FreeOfAdultContent',
]
}
},
OutputConfig={
'S3OutputPath': 's3://bucket/path/file-to-store-output-data',
'KmsKeyId': 'string'
},
RoleArn='arn:aws:iam::*:role/*,
LabelCategoryConfigS3Uri='s3://bucket/path/label-categories.json',
StoppingConditions={
'MaxHumanLabeledObjectCount': 123,
'MaxPercentageOfInputDatasetLabeled': 123
},
HumanTaskConfig={
'WorkteamArn': 'arn:aws:sagemaker:region:*:workteam/private-crowd/*',
'UiConfig': {
'UiTemplateS3Uri': 's3://bucket/path/worker-task-template.html'
},
'PreHumanTaskLambdaArn': 'arn:aws:lambda:us-east-1:432418664414:function:PRESemanticSegmentation,
'TaskKeywords': [
'Semantic Segmentation',
],
'TaskTitle': 'Semantic segmentation task',
'TaskDescription': 'For each category provided, segment out each relevant object
using the color associated with that category',
'NumberOfHumanWorkersPerDataObject': 123,
'TaskTimeLimitInSeconds': 123,
'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 123,
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'MaxConcurrentTaskCount': 123,
'AnnotationConsolidationConfig': {
'AnnotationConsolidationLambdaArn': 'arn:aws:lambda:useast-1:432418664414:function:ACS-SemanticSegmentation'
},
Tags=[
{
'Key': 'string',
'Value': 'string'
},
]
)

Fornecer um modelo para trabalhos de rotulagem de segmentação semântica
Se você criar um trabalho de rotulagem usando a API, será necessário fornecer um modelo de tarefa
de operador em UiTemplateS3Uri. Copie e modifique o modelo a seguir. Modifique somente shortinstructions, full-instructions e header.
Faça upload deste modelo para o S3 e forneça o URI do S3 para este arquivo em UiTemplateS3Uri.
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-semantic-segmentation
name="crowd-semantic-segmentation"
src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}"
header="Please segment out all pedestrians."
labels="{{ task.input.labels | to_json | escape }}"
>
<full-instructions header="Segmentation instructions">
<ol><li><strong>Read</strong> the task carefully and inspect the image.</li>
<li><strong>Read</strong> the options and review the examples provided to understand
more about the labels.</li>
<li><strong>Choose</strong> the appropriate label that best suits an object and paint
that object using the tools provided.</li></ol>
</full-instructions>
<short-instructions>
<h2><span style="color: rgb(0, 138, 0);">Good example</span></h2>
<p>Enter description to explain a correctly done segmentation</p>
<p><br></p><h2><span style="color: rgb(230, 0, 0);">Bad example</span></h2>
<p>Enter description of an incorrectly done segmentation</p>
</short-instructions>
</crowd-semantic-segmentation>
</crowd-form>

Dados de saída de segmentação semântica
Depois de criar um trabalho de rotulagem de segmentação semântica, seus dados de saída estarão
localizados no bucket do Amazon S3 especificado noS3OutputPathparâmetro ao usar a API ou
naLocalização do conjunto de dados de saídacampo doVisão geral do Jobseção do console.
Para saber mais sobre o arquivo de manifesto de saída gerado pelo Ground Truth e a estrutura de
arquivos que o Ground Truth usa para armazenar seus dados de saída, consulteDados de saída (p. 626).
Para ver um exemplo de arquivo manifesto de saída de um trabalho de rotulagem de segmentação
semântica, consulte Saída de segmentação semântica da nuvem de pontos 3D (p. 643).

Ferramenta de segmentação automática
A segmentação da imagem é o processo da divisão de uma imagem em vários segmentos ou conjuntos
de pixels rotulados. Na Amazon SageMaker Ground Truth, o processo de identificação de todos os
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pixels que se enquadram em um determinado rótulo envolve a aplicação de um preenchimento colorido,
ou “máscara”, sobre esses pixels. Algumas tarefas de trabalho de rotulagem contêm imagens com um
grande número de objetos que precisam ser segmentados. Para ajudar os trabalhadores a rotular esses
objetos em menos tempo e com maior precisão, o Ground Truth fornece uma ferramenta de segmentação
automática para tarefas de segmentação atribuídas a forças de trabalho privadas e de fornecedores. Essa
ferramenta usa um modelo de machine learning para segmentar automaticamente objetos individuais na
imagem com o mínimo de entrada do operador. Os operadores podem refinar a máscara gerada pela
ferramenta de segmentação automática usando outras ferramentas disponíveis no console do operador.
Isso os ajuda a concluir tarefas de segmentação de imagens com mais rapidez e precisão, resultando em
menor custo e maior qualidade do rótulo.

Note
A ferramenta de segmentação automática está disponível para as tarefas de segmentação
enviadas para uma força de trabalho privada ou de fornecedor. Ela não está disponível para as
tarefas enviadas à força de trabalho pública (Amazon Mechanical Turk).

Visualização da ferramenta
Quando os operadores recebem um trabalho de rotulagem que fornece a ferramenta de segmentação
automática, eles recebem as instruções detalhadas sobre como usá-la. Por exemplo, um operador pode
ver o seguinte no console do operador:
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Os operadores podem acessar View full instructions (Exibir instruções completas) para saber como usar
a ferramenta. Os operadores precisarão colocar um ponto nos quatro extremos (pontos mais alto, mais
baixo, mais à esquerda e mais à direita) do objeto de interesse, e a ferramenta gerará automaticamente
uma máscara para o objeto. Os operadores podem refinar ainda mais a máscara usando outras
ferramentas fornecidas ou a ferramenta de segmentação automática em partes menores do objeto que
ficaram sem o rótulo.

Disponibilidade da ferramenta
A ferramenta de segmentação automática aparece automaticamente nos consoles de seus funcionários se
você criar um trabalho de rotulagem de segmentação semântica usando a Amazon SageMaker Console
do. Ao criar um trabalho de segmentação semântica no SageMaker console, você poderá visualizar a
ferramenta enquanto cria as instruções do trabalhador. Para saber como criar um trabalho de rotulagem de
segmentação semântica no SageMaker console, consulteComeçar a usar (p. 370).
Se você estiver criando um trabalho personalizado de rotulagem de segmentação de instâncias no
SageMaker console ou criando um trabalho de rotulagem de segmentação de instância ou semântica
usando a API Ground Truth, você precisa criar um modelo de tarefa personalizado para criar seu console
de trabalho e as instruções. Para incluir a ferramenta de segmentação automática no console do operador,
certifique-se de que as seguintes condições sejam atendidas no modelo de tarefa personalizado:
• Para trabalhos de rotulagem de segmentação semântica criados usando a API, a tag <crowdsemantic-segmentation> deve constar no modelo de tarefa. Para trabalhos de rotulagem de
segmentação de instância personalizados, a tag <crowd-instance-segmentation> deve constar no
modelo de tarefa.
• A tarefa é atribuída a uma força de trabalho privada ou de fornecedor.
• As imagens a serem rotuladas são objetos do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) que foram
pré-assinados pelo Worker para que ele possa acessá-las. Isso será verdadeiro se o modelo de tarefa
incluir o filtro grant_read_access. Para obter mais informações sobre o filtro grant_read_access,
consulte Adicionar automação com o Liquid (p. 518).
Veja a seguir um exemplo de modelo de tarefa personalizado para um trabalho de rotulagem de
segmentação de instância personalizada, incluindo a tag <crowd-instance-segmentation/> e o filtro
grant_read_access do Liquid.
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-instance-segmentation
name="crowd-instance-segmentation"
src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}"
labels="['Car','Road']"
<full-instructions header="Segmentation instructions">
Segment each instance of each class of objects in the image.
</full-instructions>
<short-instructions>
<p>Segment each instance of each class of objects in the image.</p>
<h3 style="color: green">GOOD EXAMPLES</h3>
<img src="path/to/image.jpg" style="width: 100%">
<p>Good because A, B, C.</p>
<h3 style="color: red">BAD EXAMPLES</h3>
<img src="path/to/image.jpg" style="width: 100%">
<p>Bad because X, Y, Z.</p>
</short-instructions>
</crowd-instance-segmentation>
</crowd-form>
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Classificação de imagem (Rótulo único)
Usar uma Amazon SageMaker Tarefa de rotulagem de classificação de imagens da Ground Truth quando
você precisa que trabalhadores classifiquem imagens usando rótulos predefinidos que você especifica.
Imagens são exibidas aos operadores, e eles são solicitados a escolher um rótulo para cada uma.
Você pode criar um trabalho de rotulagem de classificação de imagens usando a seção Ground Truth da
Amazon SageMakerConsole doCreateLabelingJoboperação.

Important
Para esse tipo de tarefa, se você criar seu próprio arquivo de manifesto, use"source-ref"para
identificar o local de cada arquivo de imagem no Amazon S3 que você deseja rotular. Para obter
mais informações, consulteDados de entrada (p. 581)

Criar um trabalho de rotulagem de classificação de imagem (console)
Você pode seguir as instruçõesCriar um trabalho de rotulagem (console) (p. 551)para saber como criar
um trabalho de rotulagem de classificação de imagens no SageMaker Console do. Na Etapa 10, escolha
Imagem no menu suspenso Categoria de tarefa e Classificação de imagem (único rótulo) como o tipo de
tarefa.
O Ground Truth fornece uma interface de usuário de trabalho semelhante à seguinte para tarefas de
rotulagem. Ao criar o trabalho de rotulagem com o console, você especifica instruções para ajudar os
operadores a concluírem o trabalho e os rótulos que eles podem escolher.
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Criar um trabalho de rotulagem de classificação de imagem (API)
Para criar um trabalho de rotulagem de classificação de imagens, use o SageMaker Operação de
APICreateLabelingJob. Essa API define essa operação para todos os AWS SDKs. Para ver uma lista
de SDKs específicos de linguagem compatíveis com essa operação, revise a seção Consulte também do
CreateLabelingJob.
Siga as instruções em Criar um trabalho de rotulagem (API) (p. 554) e faça o seguinte enquanto você
configura a solicitação:
• As funções Lambda de pré-anotação para esse tipo de tarefa terminam comPRE-ImageMultiClass.
Para encontrar a pré-anotação Lambda ARN para sua região, consultePreHumanTaskLambdaArn.
• As funções Lambda de consolidação de anotações para esse tipo de tarefa terminam comACSImageMultiClass. Para encontrar o ARN Lambda de consolidação de anotações para sua região,
consulteAnnotationConsolidationLambdaArn.
Veja a seguir um exemplo de umAWSSolicitação do SDK do Python (Boto3)para criar um trabalho de
etiquetagem na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia). Todos os parâmetros em vermelho devem ser
substituídos por suas especificações e recursos.
response = client.create_labeling_job(
LabelingJobName='example-image-classification-labeling-job',
LabelAttributeName='label',
InputConfig={
'DataSource': {
'S3DataSource': {
'ManifestS3Uri': 's3://bucket/path/manifest-with-input-data.json'
}
},
'DataAttributes': {
'ContentClassifiers': [
'FreeOfPersonallyIdentifiableInformation'|'FreeOfAdultContent',
]
}
},
OutputConfig={
'S3OutputPath': 's3://bucket/path/file-to-store-output-data',
'KmsKeyId': 'string'
},
RoleArn='arn:aws:iam::*:role/*,
LabelCategoryConfigS3Uri='s3://bucket/path/label-categories.json',
StoppingConditions={
'MaxHumanLabeledObjectCount': 123,
'MaxPercentageOfInputDatasetLabeled': 123
},
HumanTaskConfig={
'WorkteamArn': 'arn:aws:sagemaker:region:*:workteam/private-crowd/*',
'UiConfig': {
'UiTemplateS3Uri': 's3://bucket/path/worker-task-template.html'
},
'PreHumanTaskLambdaArn': 'arn:aws:lambda:us-east-1:432418664414:function:PREImageMultiClass,
'TaskKeywords': [
Image classification',
],
'TaskTitle': Image classification task',
'TaskDescription': 'Carefully inspect the image and classify it by selecting one
label from the categories provided.',
'NumberOfHumanWorkersPerDataObject': 123,
'TaskTimeLimitInSeconds': 123,
'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 123,
'MaxConcurrentTaskCount': 123,
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'AnnotationConsolidationConfig': {
'AnnotationConsolidationLambdaArn': 'arn:aws:lambda:useast-1:432418664414:function:ACS-ImageMultiClass'
},
Tags=[
{
'Key': 'string',
'Value': 'string'
},
]
)

Fornecer um modelo para trabalhos de rotulagem de classificação de imagem
Se você criar um trabalho de rotulagem usando a API, será necessário fornecer um modelo de tarefa
de operador em UiTemplateS3Uri. Copie e modifique o modelo a seguir. Modifique somente shortinstructions, full-instructions e header.
Faça upload deste modelo para o S3 e forneça o URI do S3 para este arquivo em UiTemplateS3Uri.
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-image-classifier
name="crowd-image-classifier"
src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}"
header="please classify"
categories="{{ task.input.labels | to_json | escape }}"
>
<full-instructions header="Image classification instructions">
<ol><li><strong>Read</strong> the task carefully and inspect the image.</li>
<li><strong>Read</strong> the options and review the examples provided to understand
more about the labels.</li>
<li><strong>Choose</strong> the appropriate label that best suits the image.</li></
ol>
</full-instructions>
<short-instructions>
<h3><span style="color: rgb(0, 138, 0);">Good example</span></h3>
<p>Enter description to explain the correct label to the workers</p>
<h3><span style="color: rgb(230, 0, 0);">Bad example</span></h3><p>Enter description
of an incorrect label</p>
</short-instructions>
</crowd-image-classifier>
</crowd-form>

Dados de saída de classificação de imagens
Depois de criar um trabalho de rotulagem de classificação de imagens, seus dados de saída estarão
localizados no bucket Amazon S3 especificado naS3OutputPathparâmetro ao usar a API ou
naLocalização do conjunto de dados de saídacampo doVisão geral do Jobseção do console.
Para saber mais sobre o arquivo de manifesto de saída gerado pelo Ground Truth e a estrutura de
arquivos que o Ground Truth usa para armazenar seus dados de saída, consulteDados de saída (p. 626).
Para ver um exemplo de arquivo manifesto de saída de um trabalho de rotulagem de classificação de
imagem, consulte Saída do trabalho de classificação (p. 630).

Classificação de imagens (com vários rótulos)
Usar uma Amazon SageMaker Tarefa de rotulagem de classificação de imagens com vários rótulos da
Ground Truth quando você precisa que trabalhadores classifiquem vários objetos em uma imagem. Por
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exemplo, a imagem a seguir apresenta um cão e um gato. Você pode usar a classificação de imagens com
vários rótulos para associar os rótulos “cão” e “gato” a essa imagem.

Ao trabalhar em uma tarefa de classificação de imagem com vários rótulos, os operadores devem escolher
todos os rótulos aplicáveis, mas devem escolher pelo menos um. Ao criar um trabalho usando esse tipo de
tarefa, você pode fornecer até 50 categorias de rótulo.
Ao criar um trabalho de etiquetagem no console, o Ground Truth não fornece uma categoria “nenhuma”
para quando nenhum dos rótulos se aplica a uma imagem. Para fornecer essa opção aos operadores,
inclua um rótulo semelhante a “none (nenhum)” ou “other (outro)” ao criar um trabalho de classificação de
imagem com vários rótulos.
Para restringir a escolha dos operadores a um único rótulo para cada imagem, use o tipo de tarefa
Classificação de imagem (Rótulo único) (p. 388).

Important
Para esse tipo de tarefa, se você criar seu próprio arquivo de manifesto, use"source-ref"para
identificar o local de cada arquivo de imagem no Amazon S3 que você deseja rotular. Para obter
mais informações, consulteDados de entrada (p. 581)

Criar um trabalho de rotulagem de classificação de imagem com vários rótulos
(console)
Você pode seguir as instruçõesCriar um trabalho de rotulagem (console) (p. 551)para aprender como
criar um trabalho de rotulagem de classificação de imagens com vários rótulos no SageMaker Console do.
Na Etapa 10, escolha Imagem no menu suspenso Categoria de tarefa e Classificação de imagem (com
vários rótulos) como o tipo de tarefa.
O Ground Truth fornece uma interface de usuário de trabalho semelhante à seguinte para tarefas de
rotulagem. Ao criar um trabalho de rotulagem no console, você especifica instruções para ajudar os
operadores a concluírem o trabalho e os rótulos que eles podem escolher.
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Criar um trabalho de rotulagem de classificação de imagem com vários rótulos
(API)
Para criar um trabalho de rotulagem de classificação de imagens com vários rótulos, use o SageMaker
Operação de APICreateLabelingJob. Essa API define essa operação para todos os AWS SDKs. Para
ver uma lista de SDKs específicos de linguagem compatíveis com essa operação, revise a seção Consulte
também do CreateLabelingJob.
Siga as instruções em Criar um trabalho de rotulagem (API) (p. 554) e faça o seguinte enquanto você
configura a solicitação:
• As funções Lambda de pré-anotação para esse tipo de tarefa terminam comPREImageMultiClassMultiLabel. Para encontrar a pré-anotação Lambda ARN para sua região,
consultePreHumanTaskLambdaArn.
• As funções Lambda de consolidação de anotações para esse tipo de tarefa terminam comACSImageMultiClassMultiLabel. Para encontrar o ARN Lambda de consolidação de anotações para
sua região, consulteAnnotationConsolidationLambdaArn.
Este é um exemplo de umAWSSolicitação do SDK do Python (Boto3)para criar um trabalho de
etiquetagem na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia). Todos os parâmetros em vermelho devem ser
substituídos por suas especificações e recursos.
response = client.create_labeling_job(
LabelingJobName='example-multi-label-image-classification-labeling-job,
LabelAttributeName='label',
InputConfig={
'DataSource': {
'S3DataSource': {
'ManifestS3Uri': 's3://bucket/path/manifest-with-input-data.json'
}
},
'DataAttributes': {
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'ContentClassifiers': [
'FreeOfPersonallyIdentifiableInformation'|'FreeOfAdultContent',
]

}
},
OutputConfig={
'S3OutputPath': 's3://bucket/path/file-to-store-output-data',
'KmsKeyId': 'string'
},
RoleArn='arn:aws:iam::*:role/*,
LabelCategoryConfigS3Uri='s3://bucket/path/label-categories.json',
StoppingConditions={
'MaxHumanLabeledObjectCount': 123,
'MaxPercentageOfInputDatasetLabeled': 123
},
HumanTaskConfig={
'WorkteamArn': 'arn:aws:sagemaker:region:*:workteam/private-crowd/*',
'UiConfig': {
'UiTemplateS3Uri': 's3://bucket/path/worker-task-template.html'
},
'PreHumanTaskLambdaArn': 'arn:aws:lambda:us-east-1:432418664414:function:PREImageMultiClassMultiLabel',
'TaskKeywords': [
'Image Classification',
],
'TaskTitle': 'Multi-label image classification task',
'TaskDescription': 'Select all labels that apply to the images shown',
'NumberOfHumanWorkersPerDataObject': 123,
'TaskTimeLimitInSeconds': 123,
'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 123,
'MaxConcurrentTaskCount': 123,
'AnnotationConsolidationConfig': {
'AnnotationConsolidationLambdaArn': 'arn:aws:lambda:useast-1:432418664414:function:ACS-ImageMultiClassMultiLabel'
},
Tags=[
{
'Key': 'string',
'Value': 'string'
},
]
)

Fornecer um modelo para classificação de imagem com vários rótulos
Se você criar um trabalho de rotulagem usando a API, será necessário fornecer um modelo de tarefa
de operador em UiTemplateS3Uri. Copie e modifique o modelo a seguir. Modifique somente shortinstructions, full-instructions e header.
Faça upload deste modelo para o S3 e forneça o URI do S3 para este arquivo em UiTemplateS3Uri.
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-image-classifier-multi-select
name="crowd-image-classifier-multi-select"
src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}"
header="Please identify all classes in image"
categories="{{ task.input.labels | to_json | escape }}"
>
<full-instructions header="Multi Label Image classification instructions">
<ol><li><strong>Read</strong> the task carefully and inspect the image.</li>
<li><strong>Read</strong> the options and review the examples provided to understand
more about the labels.</li>
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ol>

<li><strong>Choose</strong> the appropriate labels that best suit the image.</li></

</full-instructions>
<short-instructions>
<h3><span style="color: rgb(0, 138, 0);">Good example</span></h3>
<p>Enter description to explain the correct label to the workers</p>
<h3><span style="color: rgb(230, 0, 0);">Bad example</span></h3>
<p>Enter description of an incorrect label</p>
</short-instructions>
</crowd-image-classifier-multi-select>
</crowd-form>

Dados de saída de classificação de imagens com vários rótulos
Depois de criar um trabalho de rotulagem de classificação de imagens com vários rótulos, seus dados de
saída estarão localizados no bucket Amazon S3 especificado noS3OutputPathparâmetro ao usar a API
ou naLocalização do conjunto de dados de saídacampo doVisão geral do Jobseção do console.
Para saber mais sobre o arquivo de manifesto de saída gerado pelo Ground Truth e a estrutura de
arquivos que o Ground Truth usa para armazenar seus dados de saída, consulteDados de saída (p. 626).
Para ver um exemplo de arquivos manifesto de saída para o trabalho de rotulagem de classificação de
imagem com vários rótulos, consulte Saída do trabalho de classificação com vários rótulos (p. 631).

Verificação do rótulo de imagem
A criação de um conjunto de dados de treinamento altamente preciso para seu algoritmo de machine
learning (ML) é um processo iterativo. Normalmente, você revisa e ajusta continuamente os rótulos até
estar convencido de que eles representam com precisão a verdade fundamental, ou o que é diretamente
observável no mundo real.
Você pode usar uma Amazon SageMaker Tarefa de verificação de etiquetas de imagem da Ground
Truth para orientar os funcionários a revisar os rótulos de um conjunto de dados e melhorar a precisão
Os operadores podem indicar se os rótulos existentes estão corretos ou classificar a qualidade deles.
Eles também podem adicionar comentários para explicar seu raciocínio. Amazônia SageMaker
Ground Truth apoia a verificação de etiquetasBounding Box (p. 376)eSegmentação semântica da
imagem (p. 381)rótulos do.
Você cria um trabalho de etiquetagem de verificação de etiquetas de imagem usando a seção Ground
Truth da Amazon SageMaker console doCreateLabelingJoboperação.
O Ground Truth fornece um console de trabalho semelhante ao seguinte para tarefas de rotulagem. Após
criar o trabalho de rotulagem com o console, é possível modificar as imagens e o conteúdo exibidos. Para
saber como criar um trabalho de rotulagem usando o console do Ground Truth, consulteCriar um trabalho
de rotulagem (console) (p. 551).
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Você pode criar um trabalho de etiquetagem para verificação de etiquetas usando o SageMaker console
do ou API do. Para saber como criar um trabalho de etiquetagem usando a operação da API Ground
TruthCreateLabelingJob, consulteCriar um trabalho de rotulagem (API) (p. 554).

Use Ground Truth para rotular o texto
Use Ground Truth para enviar texto. Selecione um dos seguintes tipos de tarefas incorporadas para saber
mais sobre esse tipo de tarefa. Cada página inclui instruções para ajudar você a criar um trabalho de
etiquetagem usando esse tipo de tarefa.

Tip
Para saber mais sobre os tipos de arquivo compatíveis e as cotas de dados de entrada,
consulteDados de entrada (p. 581).
Tópicos
• Reconhecimento de entidades nomeadas (p. 395)
• Classificação de texto (Rótulo único) (p. 399)
• Classificação de texto (com vários rótulos) (p. 402)

Reconhecimento de entidades nomeadas
Para extrair informações de texto não estruturado e classificá-las em categorias predefinidas, use um
Amazon SageMaker Ground Truth chamada tarefa de rotulagem de reconhecimento de entidades (NER).
Tradicionalmente, a NER envolve examinar dados de texto para localizar frases substantivas, chamadas
entidades nomeadas e categorizar cada uma com um rótulo, como "pessoa", "organização" ou "marca".
Você pode ampliar essa tarefa para rotular longos períodos de texto e categorizar essas sequências com
rótulos predefinidos especificados.
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Quando encarregados de um trabalho de rotulagem de reconhecimento de entidade nomeada, os
operadores aplicam seus rótulos a palavras ou frases específicas dentro de um bloco de texto maior. Eles
escolhem um rótulo e o aplicam usando o cursor para realçar a parte do texto à qual o rótulo se aplica.
A ferramenta de reconhecimento de entidades nomeadas Ground Truth suporta anotações sobrepostas,
seleção de rótulos em contexto e seleção de vários rótulos para um único destaque. Além disso, os
trabalhadores podem usar seus teclados para selecionar rótulos rapidamente.
Você pode criar um trabalho de rotulagem de reconhecimento de entidade nomeada usando a seção
Ground Truth da Amazon SageMakerConsole doCreateLabelingJoboperação.

Important
Se você criar manualmente um arquivo de manifesto de entrada, use"source"para identificar o
texto que você deseja rotular. Para obter mais informações, consulteDados de entrada (p. 581)

Criar um trabalho de rotulagem de reconhecimento de entidade nomeada
(console)
Você pode seguir as instruçõesCriar um trabalho de rotulagem (console) (p. 551)para aprender como
criar um trabalho de rotulagem de reconhecimento de entidade nomeada no SageMaker Console do. Na
Etapa 10, escolha Texto no menu suspenso Categoria de tarefa e selecione Reconhecimento de entidades
nomeadas como o tipo de tarefa.
O Ground Truth fornece uma interface de usuário de trabalho semelhante à seguinte para tarefas de
rotulagem. Ao criar o trabalho de rotulagem com o console, você especifica instruções para ajudar os
operadores a concluírem o trabalho e os rótulos que eles podem escolher.

Criar um trabalho de rotulagem de reconhecimento de entidade nomeada (API)
Para criar um trabalho de rotulagem de reconhecimento de entidade nomeada, usando o SageMaker
Operação de APICreateLabelingJob. Essa API define essa operação para todos os AWS SDKs. Para
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ver uma lista de SDKs específicos de linguagem compatíveis com essa operação, revise a seção Consulte
também do CreateLabelingJob.
Siga as instruções em Criar um trabalho de rotulagem (API) (p. 554) e faça o seguinte enquanto você
configura a solicitação:
• As funções Lambda de pré-anotação para esse tipo de tarefa terminam comPRENamedEntityRecognition. Para encontrar a pré-anotação Lambda ARN para sua região,
consultePreHumanTaskLambdaArn.
• As funções Lambda de consolidação de anotações para esse tipo de tarefa terminam comACSNamedEntityRecognition. Para encontrar o ARN Lambda de consolidação de anotações para sua
região, consulteAnnotationConsolidationLambdaArn.
• Você deve fornecer o seguinte ARN paraHumanTaskUiArn:
arn:aws:sagemaker:aws-region:394669845002:human-task-ui/NamedEntityRecognition

Substituiraws-regioncom a região da AWS que você usa para criar o trabalho de rotulagem. Por
exemplo, useus-west-1se você criar um trabalho de etiquetagem no Oeste dos EUA (Norte da
Califórnia).
• Forneça instruções para o trabalhador no arquivo de configuração da categoria de etiquetas usando
oinstructionsparâmetro. Você pode usar uma string ou uma linguagem de marcação HTML
nashortInstructionefullInstructioncampos. Para obter mais detalhes, consulte Forneça
instruções de trabalho em um arquivo de configuração de categoria de etiqueta (p. 398).
"instructions": {"shortInstruction":"<h1>Add header</h1><p>Add Instructions</p>",
"fullInstruction":"<p>Add additional instructions.</p>"}

Veja a seguir um exemplo deAWSSolicitação de SDK do Python (Boto3)para criar um trabalho de
etiquetagem na região Leste dos EUA (N. da Virgínia). Todos os parâmetros em vermelho devem ser
substituídos por suas especificações e recursos.
response = client.create_labeling_job(
LabelingJobName='example-ner-labeling-job',
LabelAttributeName='label',
InputConfig={
'DataSource': {
'S3DataSource': {
'ManifestS3Uri': 's3://bucket/path/manifest-with-input-data.json'
}
},
'DataAttributes': {
'ContentClassifiers': [
'FreeOfPersonallyIdentifiableInformation'|'FreeOfAdultContent',
]
}
},
OutputConfig={
'S3OutputPath': 's3://bucket/path/file-to-store-output-data',
'KmsKeyId': 'string'
},
RoleArn='arn:aws:iam::*:role/*',
LabelCategoryConfigS3Uri='s3://bucket/path/label-categories.json',
StoppingConditions={
'MaxHumanLabeledObjectCount': 123,
'MaxPercentageOfInputDatasetLabeled': 123
},
HumanTaskConfig={
'WorkteamArn': 'arn:aws:sagemaker:region:*:workteam/private-crowd/*',
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'UiConfig': {
'HumanTaskUiArn': 'arn:aws:sagemaker:us-east-1:394669845002:human-task-ui/
NamedEntityRecognition'
},
'PreHumanTaskLambdaArn': 'arn:aws:lambda:us-east-1:432418664414:function:PRENamedEntityRecognition',
'TaskKeywords': [
'Named entity Recognition',
],
'TaskTitle': 'Named entity Recognition task',
'TaskDescription': 'Apply the labels provided to specific words or phrases within
the larger text block.',
'NumberOfHumanWorkersPerDataObject': 1,
'TaskTimeLimitInSeconds': 28800,
'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 864000,
'MaxConcurrentTaskCount': 1000,
'AnnotationConsolidationConfig': {
'AnnotationConsolidationLambdaArn': 'arn:aws:lambda:useast-1:432418664414:function:ACS-NamedEntityRecognition'
},
Tags=[
{
'Key': 'string',
'Value': 'string'
},
]
)

Forneça instruções de trabalho em um arquivo de configuração de categoria de etiqueta
Você deve fornecer instruções ao trabalhador no arquivo de configuração da categoria de etiqueta que
você identifica com oLabelCategoryConfigS3Uriparâmetro noCreateLabelingJob. Você pode usar
essas instruções para fornecer detalhes sobre a tarefa que você deseja que os trabalhadores realizem e
ajudá-los a usar a ferramenta de forma eficiente.
Você fornece instruções curtas e longas
usandoshortInstructionefullInstructionnainstructionsparâmetro, respectivamente. Para
saber mais sobre esses tipos de instruções, consulteCriar páginas de instrução (p. 548).
A seguir está um exemplo de um arquivo de configuração de categoria de rótulo com instruções que
podem ser usadas para um trabalho de rotulagem de reconhecimento de entidade nomeada.
{

"document-version": "2018-11-28",
"labels": [
{
"label": "label1",
"shortDisplayName": "L1"
},
{
"label": "label2",
"shortDisplayName": "L2"
},
{
"label": "label3",
"shortDisplayName": "L3"
},
{
"label": "label4",
"shortDisplayName": "L4"
},
{
"label": "label5",
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}

"shortDisplayName": "L5"

],
"instructions": {
"shortInstruction": "<p>Enter description of the labels that workers have
to choose from</p><br><p>Add examples to help workers understand
the label</p>",
"fullInstruction": "<ol>
<li><strong>Read</strong> the text carefully.</li>
<li><strong>Highlight</strong> words, phrases, or sections of the
text.</li>
<li><strong>Choose</strong> the label that best matches what you
have highlighted.</li>
<li>To <strong>change</strong> a label, choose highlighted text and
select a new label.</li>
<li>To <strong>remove</strong> a label from highlighted text,
choose the X next to the
abbreviated label name on the highlighted text.</li>
<li>You can select all of a previously highlighted text, but not a
portion of it.</li>
</ol>"
}

}

Dados de saída de reconhecimento de entidades nomeadas
Depois de criar um trabalho de rotulagem de reconhecimento de entidade nomeada, seus dados de saída
estarão localizados no bucket Amazon S3 especificado noS3OutputPathparâmetro ao usar a API ou
naLocalização do conjunto de dados de saídacampo doVisão geral do Jobseção do console.
Para saber mais sobre o arquivo de manifesto de saída gerado pelo Ground Truth e a estrutura de
arquivos que o Ground Truth usa para armazenar seus dados de saída, consulteDados de saída (p. 626).

Classificação de texto (Rótulo único)
Para categorizar artigos e texto em categorias predefinidas, use a classificação de texto. Por exemplo,
você pode usar a classificação de texto para identificar o sentimento transmitido em uma revisão ou a
emoção implícita em uma seção de texto. Usar a Amazon SageMaker Classificação de texto do Ground
Truth para que os trabalhadores classifiquem o texto em categorias que você define.
Você cria um trabalho de rotulagem de classificação de texto usando a seção Ground Truth da Amazon
SageMaker Console doCreateLabelingJoboperação.

Important
Se você criar manualmente um arquivo de manifesto de entrada, use"source"para identificar o
texto que você deseja rotular. Para obter mais informações, consulteDados de entrada (p. 581)

Criar um trabalho de rotulagem de classificação de texto (Console)
Você pode seguir as instruçõesCriar um trabalho de rotulagem (console) (p. 551)para saber como criar
um trabalho de rotulagem de classificação de texto no SageMaker Console do. Na Etapa 10, escolha Texto
no menu suspenso Categoria de tarefa e Classificação de texto (Único rótulo) como o tipo de tarefa.
O Ground Truth fornece uma interface de usuário de trabalho semelhante à seguinte para tarefas de
rotulagem. Ao criar o trabalho de rotulagem com o console, você especifica instruções para ajudar os
operadores a concluírem o trabalho e os rótulos que eles podem escolher.
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Criar um trabalho de rotulagem de classificação de texto (API)
Para criar um trabalho de rotulagem de classificação de texto, use o SageMaker Operação de
APICreateLabelingJob. Essa API define essa operação para todos os AWS SDKs. Para ver uma lista
de SDKs específicos de linguagem compatíveis com essa operação, revise a seção Consulte também do
CreateLabelingJob.
Siga as instruções em Criar um trabalho de rotulagem (API) (p. 554) e faça o seguinte enquanto você
configura a solicitação:
• As funções Lambda de pré-anotação para esse tipo de tarefa terminam comPRE-TextMultiClass.
Para encontrar a pré-anotação Lambda ARN para sua região, consultePreHumanTaskLambdaArn.
• As funções Lambda de consolidação de anotações para esse tipo de tarefa terminam comACSTextMultiClass. Para encontrar o ARN Lambda de consolidação de anotações para sua região,
consulteAnnotationConsolidationLambdaArn.
Veja a seguir um exemplo de umAWSSolicitação de SDK (Boto3)para criar um trabalho de etiquetagem na
região Leste dos EUA (Norte da Virgínia). Todos os parâmetros em vermelho devem ser substituídos por
suas especificações e recursos.
response = client.create_labeling_job(
LabelingJobName='example-text-classification-labeling-job,
LabelAttributeName='label',
InputConfig={
'DataSource': {
'S3DataSource': {
'ManifestS3Uri': 's3://bucket/path/manifest-with-input-data.json'
}
},
'DataAttributes': {
'ContentClassifiers': [
'FreeOfPersonallyIdentifiableInformation'|'FreeOfAdultContent',
]
}
},
OutputConfig={
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'S3OutputPath': 's3://bucket/path/file-to-store-output-data',
'KmsKeyId': 'string'

},
RoleArn='arn:aws:iam::*:role/*,
LabelCategoryConfigS3Uri='s3://bucket/path/label-categories.json',
StoppingConditions={
'MaxHumanLabeledObjectCount': 123,
'MaxPercentageOfInputDatasetLabeled': 123
},
HumanTaskConfig={
'WorkteamArn': 'arn:aws:sagemaker:region:*:workteam/private-crowd/*',
'UiConfig': {
'UiTemplateS3Uri': 's3://bucket/path/worker-task-template.html'
},
'PreHumanTaskLambdaArn': 'arn:aws:lambda:us-east-1:432418664414:function:PRETextMultiClass,
'TaskKeywords': [
Text classification',
],
'TaskTitle': Text classification task',
'TaskDescription': 'Carefully read and classify this text using the categories
provided.',
'NumberOfHumanWorkersPerDataObject': 123,
'TaskTimeLimitInSeconds': 123,
'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 123,
'MaxConcurrentTaskCount': 123,
'AnnotationConsolidationConfig': {
'AnnotationConsolidationLambdaArn': 'arn:aws:lambda:useast-1:432418664414:function:ACS-TextMultiClass'
},
Tags=[
{
'Key': 'string',
'Value': 'string'
},
]
)

Fornecer um modelo para trabalhos de rotulagem de classificação de texto
Se você criar um trabalho de rotulagem usando a API, será necessário fornecer um modelo de tarefa
de operador em UiTemplateS3Uri. Copie e modifique o modelo a seguir. Modifique somente shortinstructions, full-instructions e header.
Faça upload deste modelo para o S3 e forneça o URI do S3 para este arquivo em UiTemplateS3Uri.
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-classifier
name="crowd-classifier"
categories="{{ task.input.labels | to_json | escape }}"
header="classify text"
>
<classification-target style="white-space: pre-wrap">
{{ task.input.taskObject }}
</classification-target>
<full-instructions header="Classifier instructions">
<ol><li><strong>Read</strong> the text carefully.</li>
<li><strong>Read</strong> the examples to understand more about the options.</li>
<li><strong>Choose</strong> the appropriate labels that best suit the text.</li></ol>
</full-instructions>
<short-instructions>
<p>Enter description of the labels that workers have to choose from</p>
<p><br></p><p><br></p><p>Add examples to help workers understand the label</p>
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<p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>
</short-instructions>
</crowd-classifier>
</crowd-form>

Dados de saída de classificação de texto
Depois de criar um trabalho de rotulagem de classificação de texto, seus dados de saída estarão
localizados no bucket do Amazon S3 especificado naS3OutputPathparâmetro ao usar a API ou
naLocalização do conjunto de dados de saídacampo doVisão geral do Jobseção do console.
Para saber mais sobre o arquivo de manifesto de saída gerado pelo Ground Truth e a estrutura de
arquivos que o Ground Truth usa para armazenar seus dados de saída, consulteDados de saída (p. 626).
Para ver um exemplo de arquivo manifesto de saída de um trabalho de rotulagem de classificação de
texto, consulte Saída do trabalho de classificação (p. 630).

Classificação de texto (com vários rótulos)
Para categorizar artigos e texto em várias categorias predefinidas, use o tipo de tarefa de classificação
de texto com vários rótulos. Por exemplo, você pode usar esse tipo de tarefa para identificar mais de uma
emoção transmitida no texto.
Ao trabalhar em uma tarefa de classificação de texto com vários rótulos, os operadores devem escolher
todos os rótulos aplicáveis, mas devem escolher pelo menos um. Ao criar um trabalho usando esse tipo de
tarefa, você pode fornecer até 50 categorias de rótulo.
Amazônia SageMaker A Ground Truth não fornece uma categoria “nenhuma” para quando nenhum
dos rótulos se aplica. Para fornecer essa opção aos operadores, inclua um rótulo semelhante a “none
(nenhum)” ou “other (outro)” ao criar um trabalho de classificação de texto com vários rótulos.
Para restringir a escolha dos operadores a um único rótulo para cada seleção de documento ou texto, use
o tipo de tarefa Classificação de texto (Rótulo único) (p. 399).

Important
Se você criar manualmente um arquivo de manifesto de entrada, use"source"para identificar o
texto que você deseja rotular. Para obter mais informações, consulteDados de entrada (p. 581)

Criar um trabalho de rotulagem de classificação de texto com vários rótulos
(console)
Você pode seguir as instruçõesCriar um trabalho de rotulagem (console) (p. 551)para aprender a criar
um trabalho de rotulagem de classificação de texto com vários rótulos na Amazônia SageMaker Console
do. Na Etapa 10, escolha Texto no menu suspenso Categoria de tarefa e Classificação de texto (vários
rótulos) como o tipo de tarefa.
O Ground Truth fornece uma interface de usuário de trabalho semelhante à seguinte para tarefas de
rotulagem. Ao criar o trabalho de rotulagem com o console, você especifica instruções para ajudar os
operadores a concluírem o trabalho e os rótulos que eles podem escolher.
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Criar um trabalho de rotulagem de classificação de texto com vários rótulos (API)
Para criar uma tarefa de rotulagem de classificação de texto com vários rótulos, use o SageMaker
Operação de APICreateLabelingJob. Essa API define essa operação para todos os AWS SDKs. Para
ver uma lista de SDKs específicos de linguagem compatíveis com essa operação, revise a seção Consulte
também do CreateLabelingJob.
Siga as instruções em Criar um trabalho de rotulagem (API) (p. 554) e faça o seguinte enquanto você
configura a solicitação:
• As funções Lambda de pré-anotação para esse tipo de tarefa terminam comPRETextMultiClassMultiLabel. Para encontrar a pré-anotação Lambda ARN para sua região,
consultePreHumanTaskLambdaArn.
• As funções Lambda de consolidação de anotações para esse tipo de tarefa terminam comACSTextMultiClassMultiLabel. Para encontrar o ARN Lambda de consolidação de anotações para
sua região, consulteAnnotationConsolidationLambdaArn.
Este é um exemplo de umAWSSolicitação do SDK do Python (Boto3)para criar um trabalho de
etiquetagem na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia). Todos os parâmetros em vermelho devem ser
substituídos por suas especificações e recursos.
response = client.create_labeling_job(
LabelingJobName='example-multi-label-text-classification-labeling-job,
LabelAttributeName='label',
InputConfig={
'DataSource': {
'S3DataSource': {
'ManifestS3Uri': 's3://bucket/path/manifest-with-input-data.json'
}
},
'DataAttributes': {
'ContentClassifiers': [
'FreeOfPersonallyIdentifiableInformation'|'FreeOfAdultContent',
]
}
},
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OutputConfig={
'S3OutputPath': 's3://bucket/path/file-to-store-output-data',
'KmsKeyId': 'string'
},
RoleArn='arn:aws:iam::*:role/*,
LabelCategoryConfigS3Uri='s3://bucket/path/label-categories.json',
StoppingConditions={
'MaxHumanLabeledObjectCount': 123,
'MaxPercentageOfInputDatasetLabeled': 123
},
HumanTaskConfig={
'WorkteamArn': 'arn:aws:sagemaker:region:*:workteam/private-crowd/*',
'UiConfig': {
'UiTemplateS3Uri': 's3://bucket/path/custom-worker-task-template.html'
},
'PreHumanTaskLambdaArn': 'arn:aws:lambda::function:PRE-TextMultiClassMultiLabel,
'TaskKeywords': [
'Text Classification',
],
'TaskTitle': 'Multi-label text classification task',
'TaskDescription': 'Select all labels that apply to the text shown',
'NumberOfHumanWorkersPerDataObject': 123,
'TaskTimeLimitInSeconds': 123,
'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 123,
'MaxConcurrentTaskCount': 123,
'AnnotationConsolidationConfig': {
'AnnotationConsolidationLambdaArn': 'arn:aws:lambda:useast-1:432418664414:function:ACS-TextMultiClassMultiLabel'
},
Tags=[
{
'Key': 'string',
'Value': 'string'
},
]
)

Criar um modelo para classificação de texto com vários rótulos
Se você criar um trabalho de rotulagem usando a API, será necessário fornecer um modelo de tarefa
de operador em UiTemplateS3Uri. Copie e modifique o modelo a seguir. Modifique somente shortinstructions, full-instructions e header.
Faça upload deste modelo para o S3 e forneça o URI do S3 para este arquivo em UiTemplateS3Uri.
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-classifier-multi-select
name="crowd-classifier-multi-select"
categories="{{ task.input.labels | to_json | escape }}"
header="Please identify all classes in the below text"
>
<classification-target style="white-space: pre-wrap">
{{ task.input.taskObject }}
</classification-target>
<full-instructions header="Classifier instructions">
<ol><li><strong>Read</strong> the text carefully.</li>
<li><strong>Read</strong> the examples to understand more about the options.</li>
<li><strong>Choose</strong> the appropriate labels that best suit the text.</li></ol>
</full-instructions>
<short-instructions>
<p>Enter description of the labels that workers have to choose from</p>
<p><br></p>
<p><br></p><p>Add examples to help workers understand the label</p>
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<p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>
</short-instructions>
</crowd-classifier-multi-select>
</crowd-form>

Para saber como criar um modelo personalizado, consulte Criar fluxos de trabalho de rotulagem
personalizados (p. 514).

Dados de saída de classificação de texto com vários rótulos
Depois de criar um trabalho de rotulagem de classificação de texto com vários rótulos, seus dados de
saída estarão localizados no bucket do Amazon S3 especificado noS3OutputPathparâmetro ao usar a
API ou naLocalização do conjunto de dados de saídacampo doVisão geral do Jobseção do console.
Para saber mais sobre o arquivo de manifesto de saída gerado pelo Ground Truth e a estrutura de
arquivos que o Ground Truth usa para armazenar seus dados de saída, consulteDados de saída (p. 626).
Para ver um exemplo de arquivos manifesto de saída para o trabalho de rotulagem de classificação de
texto com vários rótulos, consulte Saída do trabalho de classificação com vários rótulos (p. 631).

Etiquete vídeos e quadros de vídeo
Você pode usar o Ground Truth para classificar vídeos e fazer anotações em quadros de vídeo (imagens
estáticas extraídas de vídeos) usando um dos três tipos de tarefas de vídeo incorporados. Esses tipos de
tarefas simplificam o processo de criação de trabalhos de rotulagem de quadros de vídeo e vídeo usando a
Amazon SageMaker console, API e SDKs específicos de linguagem.
• Classificação de videoclipes — Permita que os funcionários classifiquem os vídeos nas categorias
que você especificar. Por exemplo, você pode usar esse tipo de tarefa para que os funcionários
categorizem os vídeos em tópicos como esportes, comédia, música e educação. Para saber mais,
consulte Classificação de vídeo (p. 406).
• Trabalhos de rotulagem de quadros de vídeo — Permita que os trabalhadores façam anotações
em quadros de vídeo extraídos de um vídeo usando caixas delimitadoras, polilinhas, polígonos ou
ferramentas de anotação de pontos-chave. O Ground Truth oferece dois tipos de tarefas integrados para
rotular quadros de vídeo:
• Detecção de objetos em frame: Permita que os trabalhadores identifiquem e localizem objetos em
quadros de vídeo.
• Rastreamento de objetos em: Permita que os trabalhadores rastreiem o movimento dos objetos nos
quadros do vídeo.
• Tarefas de ajuste de quadro: Peça aos trabalhadores que ajustem rótulos, atributos de categoria de
rótulo e atributos de quadro de um trabalho anterior de detecção de objetos em quadros de vídeo ou
rotulagem de rastreamento de objetos.
• Trabalhos de verificação de fotogramas: Peça aos funcionários que verifiquem os rótulos, os atributos
da categoria do rótulo e os atributos do quadro de um trabalho anterior de detecção de objetos em
quadros de vídeo ou rotulagem de rastreamento de objetos.
Se você tiver arquivos de vídeo, poderá usar a ferramenta de extração automática de quadros Ground
Truth para extrair quadros de vídeo de seus vídeos. Para saber mais, consulte Dados de entrada do
quadro de vídeo (p. 620).

Tip
Para saber mais sobre os tipos de arquivo compatíveis e as cotas de dados de entrada,
consulteDados de entrada (p. 581).
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Tópicos
• Classificação de vídeo (p. 406)
• Label Video Frames (p. 410)
• Instruções do operador (p. 424)

Classificação de vídeo
Usar uma Amazon SageMaker Tarefa de rotulagem de classificação de vídeo da Ground Truth quando
você precisa que trabalhadores classifiquem vídeos usando rótulos predefinidos que você especificar. Os
trabalhadores veem vídeos e são convidados a escolher um rótulo para cada vídeo.
Você cria um trabalho de rotulagem de classificação de vídeo usando a seção Ground Truth da Amazon
SageMaker Console doCreateLabelingJoboperação.
Seus arquivos de vídeo devem ser codificados em um formato compatível com o navegador usado pela
equipe de trabalho que rotula seus dados. É recomendável verificar se todos os formatos de arquivo
de vídeo em seu arquivo de manifesto de entrada são exibidos corretamente usando a visualização
prévia da interface do usuário do trabalhador. Você pode comunicar os navegadores compatíveis aos
seus trabalhadores usando as instruções do trabalhador. Para ver os formatos de arquivo compatíveis,
consulteFormatos de dados com suporte (p. 584).

Important
Para esse tipo de tarefa, se você criar seu próprio arquivo de manifesto, use"source-ref"para
identificar o local de cada arquivo de vídeo no Amazon S3 que você deseja rotular. Para obter
mais informações, consulteDados de entrada (p. 581)

Criar um Job de rotulagem de classificação de vídeo (console)
Você pode seguir as instruções emCriar um trabalho de rotulagem (console) (p. 551)para saber como
criar um trabalho de rotulagem de classificação de vídeo no SageMaker Console do. Na etapa 10,
escolhaVídeodoCategoria de tarefalista suspensa e escolhaClassificação de vídeocomo o tipo de tarefa.
O Ground Truth fornece uma interface de usuário de trabalho semelhante à seguinte para tarefas de
rotulagem. Ao criar um trabalho de etiquetagem no console, você especifica instruções para ajudar os
trabalhadores a concluírem o trabalho e etiquetas a partir das quais os trabalhadores podem escolher.
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Crie um Job de rotulagem de classificação de vídeo (API)
Esta seção aborda detalhes que você precisa saber ao criar um trabalho de rotulagem usando a operação
de API CreateLabelingJob do SageMaker . Essa API define essa operação para todos os AWS SDKs.
Para ver uma lista de SDKs específicos de linguagem compatíveis com essa operação, revise a seção
Consulte também do CreateLabelingJob.
Siga as instruções em Criar um trabalho de rotulagem (API) (p. 554) e faça o seguinte enquanto você
configura a solicitação:
• Use uma função Lambda de pré-anotação que termine comPRE-VideoClassification. Para
encontrar a pré-anotação Lambda ARN para sua região, consultePreHumanTaskLambdaArn.
• Use uma função Lambda de consolidação de anotações que termine comACSVideoClassification. Para encontrar o ARN Lambda de consolidação de anotações para sua
região, consulteAnnotationConsolidationLambdaArn.
Veja a seguir um exemplo de umAWSSolicitação de SDK (Boto3) para Pythonpara criar um trabalho de
etiquetagem na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia).
response = client.create_labeling_job(
LabelingJobName='example-video-classification-labeling-job,
LabelAttributeName='label',
InputConfig={
'DataSource': {
'S3DataSource': {
'ManifestS3Uri': 's3://bucket/path/manifest-with-input-data.json'
}
},
'DataAttributes': {
'ContentClassifiers': [
'FreeOfPersonallyIdentifiableInformation'|'FreeOfAdultContent',
]
}
},
OutputConfig={
'S3OutputPath': 's3://bucket/path/file-to-store-output-data',
'KmsKeyId': 'string'
},
RoleArn='arn:aws:iam::*:role/*,
LabelCategoryConfigS3Uri='s3://bucket/path/label-categories.json',
StoppingConditions={
'MaxHumanLabeledObjectCount': 123,
'MaxPercentageOfInputDatasetLabeled': 123
},
HumanTaskConfig={
'WorkteamArn': 'arn:aws:sagemaker:region:*:workteam/private-crowd/*',
'UiConfig': {
'UiTemplateS3Uri': 's3://bucket/path/worker-task-template.html'
},
'PreHumanTaskLambdaArn': 'arn:aws:lambda:us-east-1:432418664414:function:PREVideoClassification',
'TaskKeywords': [
'Video Classification',
],
'TaskTitle': 'Video classification task',
'TaskDescription': 'Select a label to classify this video',
'NumberOfHumanWorkersPerDataObject': 123,
'TaskTimeLimitInSeconds': 123,
'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 123,
'MaxConcurrentTaskCount': 123,
'AnnotationConsolidationConfig': {
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'AnnotationConsolidationLambdaArn': 'arn:aws:lambda:useast-1:432418664414:function:ACS-VideoClassification'
},
Tags=[
{
'Key': 'string',
'Value': 'string'
},
]
)

Forneça um modelo para classificação de vídeo
Se você criar um trabalho de rotulagem usando a API, será necessário fornecer um modelo de tarefa
de operador em UiTemplateS3Uri. Copie e modifique o modelo a seguir modificando oshortinstructions,full-instructions, eheader. Faça upload desse modelo para o Amazon S3 e
forneça o URI do Amazon S3 para esse arquivo noUiTemplateS3Uri.
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-classifier
name="crowd-classifier"
categories="{{ task.input.labels | to_json | escape }}"
header="Please classify video"
>
<classification-target>
<video width="100%" controls/>
<source src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}"
type="video/mp4"/>
<source src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}"
type="video/webm"/>
<source src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}"
type="video/ogg"/>
Your browser does not support the video tag.
</video>
</classification-target>
<full-instructions header="Video classification instructions">
<ol><li><strong>Read</strong> the task carefully and inspect the
video.</li>
<li><strong>Read</strong> the options and review the examples
provided to understand more about the labels.</li>
<li><strong>Choose</strong> the appropriate label that best suits
the video.</li></ol>
</full-instructions>
<short-instructions>
<h3><span style="color: rgb(0, 138, 0);">Good example</span></h3>
<p>Enter description to explain the correct label to the workers</
p>
<p><img src="https://d7evko5405gb7.cloudfront.net/
fe4fed9b-660c-4477-9294-2c66a15d6bbe/src/images/quick-instructions-example-placeholder.png"
style="max-width:100%"></p>
<h3><span style="color: rgb(230, 0, 0);">Bad example</span></h3>
<p>Enter description of an incorrect label</p>
<p><img src="https://d7evko5405gb7.cloudfront.net/
fe4fed9b-660c-4477-9294-2c66a15d6bbe/src/images/quick-instructions-example-placeholder.png"
style="max-width:100%"></p>
</short-instructions>
</crowd-classifier>
</crowd-form>
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Dados de saída de classificação de vídeo
Depois de criar um trabalho de rotulagem de classificação de vídeo, seus dados de saída estão localizados
no bucket do Amazon S3 especificado naS3OutputPathparâmetro ao usar a API ou naLocalização do
conjunto de dados de saídacampo doVisão geral do Jobseção do console.
Para saber mais sobre o arquivo de manifesto de saída gerado pelo Ground Truth e a estrutura de
arquivos que o Ground Truth usa para armazenar seus dados de saída, consulteDados de saída (p. 626).
Para ver um exemplo de arquivos de manifesto de saída para trabalhos de rotulagem de classificação de
vídeo, consulteSaída do trabalho de classificação (p. 630).

Label Video Frames
Você pode usar os tipos de tarefas de quadro de vídeo integrados ao Ground Truth para que os
trabalhadores façam anotações em quadros de vídeo usando caixas delimitadoras, polilinhas, polígonos ou
pontos-chave. UMAframe de vídeoé uma sequência de imagens que foram extraídas de um vídeo.
Se você não tiver quadros de vídeo, poderá fornecer arquivos de vídeo (arquivos MP4) e usar a ferramenta
de extração automática de quadros Ground Truth para extrair quadros de vídeo. Para saber mais, consulte
Forneça arquivos de vídeo (p. 621).
Você pode usar os seguintes tipos de tarefas de vídeo incorporados para criar trabalhos de rotulagem de
quadros de vídeo usando a Amazon SageMaker console, API e SDKs específicos de linguagem.
• Detecção de objetos em frame— Use esse tipo de tarefa quando quiser que os trabalhadores
identifiquem e localizem objetos em sequências de quadros de vídeo. Você fornece uma lista de
categorias e os trabalhadores podem selecionar uma categoria por vez e anotar objetos aos quais
a categoria se aplica em todos os quadros. Por exemplo, você pode usar essa tarefa para pedir aos
trabalhadores que identifiquem e localizem vários objetos em uma cena, como carros, bicicletas e
pedestres.
• Rastreamento de objetos em— Use esse tipo de tarefa quando quiser que os trabalhadores rastreiem
o movimento de instâncias de objetos em sequências de quadros de vídeo. Quando um trabalhador
adiciona uma anotação a um único quadro, essa anotação é associada a um ID de instância exclusivo.
O trabalhador adiciona anotações associadas à mesma ID em todos os outros quadros para identificar
o mesmo objeto ou pessoa. Por exemplo, um trabalhador pode rastrear o movimento de um veículo em
uma sequência de quadros de vídeo desenhando caixas delimitadoras associadas à mesma ID ao redor
do veículo em cada quadro que ele aparece.
Use os tópicos a seguir para saber mais sobre esses tipos de tarefas incorporados e como criar um
trabalho de etiquetagem usando cada tipo de tarefa. ConsulteTipos de tarefa (p. 421)para saber
mais sobre as ferramentas de anotações (caixas delimitadoras, polilinhas, polígonos e pontos-chave)
disponíveis para esses tipos de tarefas.
Antes de criar um trabalho de etiquetagem, recomendamos que você reviseVisão geral do Job de
etiquetagem de quadros (p. 420).
Tópicos
• Detecção de objetos em frame (p. 410)
• Rastreamento de objetos em (p. 415)
• Visão geral do Job de etiquetagem de quadros (p. 420)

Detecção de objetos em frame
Você pode usar o tipo de tarefa de detecção de objetos de quadro de vídeo para que os trabalhadores
identifiquem e localizem objetos em uma sequência de quadros de vídeo (imagens extraídas de um vídeo)
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usando caixas delimitadoras, polilinhas, polígonos ou pontos-chaveferramentas de anotação. A ferramenta
escolhida define o tipo de tarefa de quadro de vídeo que você cria. Por exemplo, você pode usar um tipo
de tarefa de detecção de objetos de quadro de vídeo em caixa delimitadora para identificar e localizar
vários objetos em uma série de quadros de vídeo, como carros, bicicletas e pedestres.
Você pode criar um trabalho de rotulagem de detecção de objetos de quadro de vídeo usando o Amazon
SageMaker Console Ground Truth, o SageMaker API e idioma específicoAWSSDKs. Para saber mais,
consulteCrie um Job de rotulagem de detecção de objetos de quadro de vídeo (p. 411)e selecione seu
método preferido. ConsulteTipos de tarefa (p. 421)para saber mais sobre as ferramentas de anotações
que você pode escolher ao criar um trabalho de etiquetagem.
O Ground Truth fornece uma interface de usuário e ferramentas de trabalho para concluir suas tarefas de
etiquetagem:Pré-visualize a interface do (p. 411).
Você pode criar uma tarefa para ajustar as anotações criadas em uma tarefa de rotulagem de detecção
de objetos de vídeo usando o tipo de tarefa de ajuste de detecção de objetos de vídeo. Para saber
mais, consulte Crie um Job de rotulagem de verificação ou ajuste de detecção de objetos de quadro de
vídeo (p. 414).

Pré-visualize a interface do
O Ground Truth fornece aos trabalhadores uma interface de usuário (UI) da web para concluir suas tarefas
de anotação de detecção de objetos de quadro de vídeo. É possível visualizar e interagir com a interface
do usuário do operador ao criar um trabalho de rotulagem no console. Se você for um novo usuário,
recomendamos que você crie um trabalho de rotulagem por meio do console usando um pequeno conjunto
de dados de entrada para visualizar a interface do usuário do trabalhador e garantir que os quadros,
rótulos e atributos do rótulo do vídeo apareçam conforme o esperado.
A interface do usuário fornece aos trabalhadores as seguintes ferramentas auxiliares de rotulagem para
concluir suas tarefas de detecção de objetos:
• Para todas as tarefas, os trabalhadores podem usar oCopie para o próximoeCopie para todosrecursos
para copiar uma anotação para o próximo quadro ou para todos os quadros subsequentes,
respectivamente.
• Para tarefas que incluem as ferramentas da caixa delimitadora, os trabalhadores podem usar umPreveja
o próximorecurso para desenhar uma caixa delimitadora em um único quadro e, em seguida, fazer com
que o Ground Truth preveja a localização das caixas com o mesmo rótulo em todos os outros quadros.
Os trabalhadores podem então fazer ajustes para corrigir a localização prevista das caixas.

Crie um Job de rotulagem de detecção de objetos de quadro de vídeo
Você pode criar um trabalho de rotulagem de detecção de objetos de quadro de vídeo usando o
SageMaker Console doCreateLabelingJobOperação da API.
Esta seção pressupõe que você tenha revisado oVisão geral do Job de etiquetagem de
quadros (p. 420)e escolheram o tipo de dados de entrada e a conexão do conjunto de dados de entrada
que você está usando.

Criar um trabalho de rotulagem (console)
Você pode seguir as instruções emCriar um trabalho de rotulagem (console) (p. 551)para saber como
criar um trabalho de rastreamento de objetos de quadro de vídeo no SageMaker Console do. Na etapa 10,
escolhaVídeo - Detecção de objetosdoCategoria da tarefalista suspensa. Selecione o tipo de tarefa que
você deseja selecionando um dos cartões emSeleção de tarefas.

411

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Etiquete vídeos e quadros de vídeo

412

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Etiquete vídeos e quadros de vídeo

Criar um trabalho de rotulagem (API)
Você cria um trabalho de rotulagem de detecção de objetos usando o SageMaker Operação de
APICreateLabelingJob. Essa API define essa operação para todos os AWS SDKs. Para ver uma lista
de SDKs específicos de linguagem compatíveis com essa operação, revise a seção Consulte também do
CreateLabelingJob.
Criar um trabalho de rotulagem (API) (p. 554) fornece uma visão geral da operação
CreateLabelingJob. Siga estas instruções e faça o seguinte enquanto configura a solicitação:
• É necessário inserir um ARN para HumanTaskUiArn. Use
arn:aws:sagemaker:<region>:394669845002:human-task-ui/VideoObjectDetection.
Substituir<region>com oAWSRegião da em que você está criando a tarefa de rotulagem.
Não inclua uma entrada para oUiTemplateS3Uriparâmetro.
• O LabelAttributeName deve terminar em -ref. Por exemplo, video-od-labels-ref.
• Seu arquivo de manifesto de entrada deve ser um arquivo de manifesto de sequência de quadros
de vídeo. Você pode criar esse arquivo de manifesto usando o SageMaker Console do ou crie-o
manualmente e faça seu upload para o Amazon S3. Para obter mais informações, consulteConfiguração
dos dados de entrada (p. 622)
• Você só pode usar equipes de trabalho privadas ou de fornecedores para criar trabalhos de rotulagem
de detecção de objetos em quadros de vídeo.
• Você especifica suas etiquetas, os atributos da categoria e do quadro do rótulo, o tipo de tarefa e as
instruções do trabalhador em um arquivo de configuração da categoria de etiquetas. Especifique o tipo
de tarefa (caixas delimitadoras, polilinhas, polígonos ou ponto-chave) usandoannotationTypeno
arquivo de configuração da categoria de etiquetas. Para obter mais informações, consulte Crie
um arquivo de configuração de categoria de rotulagem com atributos de categoria e quadro de
rótulos (p. 565) para saber como criar esse arquivo.
• Você precisa fornecer ARNs predefinidos para as funções Lambda de pré-anotação e pós-anotação
(ACS). Esses ARNs são específicos da região da AWS usada para criar o trabalho de rotulagem.
• Para encontrar a pré-anotação Lambda ARN, consultePreHumanTaskLambdaArn. Use a região
na qual você está criando seu trabalho de etiquetagem para encontrar o ARN correto que termina
comPRE-VideoObjectDetection.
• Para encontrar o ARN do Lambda pós-anotação, consulteAnnotationConsolidationLambdaArn.
Use a região na qual você está criando seu trabalho de etiquetagem para encontrar o ARN correto que
termina comACS-VideoObjectDetection.
• O número de operadores especificado em NumberOfHumanWorkersPerDataObject deve ser 1.
• A rotulagem automática de dados não é suportada para trabalhos de rotulagem de quadros de vídeo.
Não especifique valores para parâmetros emLabelingJobAlgorithmsConfig.
• Os trabalhos de etiquetagem de rastreamento de objetos em quadros de vídeo podem levar várias horas
para serem concluídos. É possível especificar um limite de tempo mais longo para esses trabalhos de
rotulagem em TaskTimeLimitInSeconds (até 7 dias ou 604.800 segundos).
Veja a seguir um exemplo de umAWSSolicitação do SDK do Python (Boto3).para criar um trabalho de
etiquetagem na região US East (N. Virginia).
response = client.create_labeling_job(
LabelingJobName='example-video-od-labeling-job,
LabelAttributeName='label',
InputConfig={
'DataSource': {
'S3DataSource': {
'ManifestS3Uri': 's3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/path/video-frame-sequence-inputmanifest.json'
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}
},
'DataAttributes': {
'ContentClassifiers': [
'FreeOfPersonallyIdentifiableInformation'|'FreeOfAdultContent',
]
}

},
OutputConfig={
'S3OutputPath': 's3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/prefix/file-to-store-output-data',
'KmsKeyId': 'string'
},
RoleArn='arn:aws:iam::*:role/*,
LabelCategoryConfigS3Uri='s3://bucket/prefix/label-categories.json',
StoppingConditions={
'MaxHumanLabeledObjectCount': 123,
'MaxPercentageOfInputDatasetLabeled': 123
},
HumanTaskConfig={
'WorkteamArn': 'arn:aws:sagemaker:us-east-1:*:workteam/private-crowd/*',
'UiConfig': {
'HumanTaskUiArn: 'arn:aws:sagemaker:us-east-1:394669845002:human-task-ui/
VideoObjectDetection'
},
'PreHumanTaskLambdaArn': 'arn:aws:lambda:us-east-1:432418664414:function:PREVideoObjectDetection',
'TaskKeywords': [
'Video Frame Object Detection',
],
'TaskTitle': 'Video frame object detection task',
'TaskDescription': 'Classify and identify the location of objects and people in
video frames',
'NumberOfHumanWorkersPerDataObject': 123,
'TaskTimeLimitInSeconds': 123,
'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 123,
'MaxConcurrentTaskCount': 123,
'AnnotationConsolidationConfig': {
'AnnotationConsolidationLambdaArn': 'arn:aws:lambda:useast-1:432418664414:function:ACS-VideoObjectDetection'
},
Tags=[
{
'Key': 'string',
'Value': 'string'
},
]
)

Crie um Job de rotulagem de verificação ou ajuste de detecção de objetos de quadro de vídeo
Você pode criar um trabalho de rotulagem de ajuste e verificação usando o console Ground Truth
ouCreateLabelingJobAPI. Para saber mais sobre trabalhos de etiquetagem de ajuste e verificação e
saber como criar um, consulteVerificar e ajustar rótulos (p. 506).

Formato dos dados de saída
Quando você cria um trabalho de rotulagem de detecção de objetos de quadro de vídeo, as tarefas
são enviadas aos trabalhadores. Quando esses trabalhadores concluem suas tarefas, as etiquetas são
gravadas no local de saída do Amazon S3 que você especificou ao criar o trabalho de etiquetagem.
Para saber mais sobre o formato de dados de saída de detecção de objetos de quadro de vídeo,
consulteSaída de detecção de objetos Video Frame (p. 638). Se você for um novo usuário do Ground
Truth, consulteDados de saída (p. 626)para saber mais sobre o formato de dados de saída do Ground
Truth.
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Rastreamento de objetos em
Você pode usar o tipo de tarefa de rastreamento de objetos de quadro de vídeo para que os trabalhadores
rastreiem o movimento dos objetos em uma sequência de quadros de vídeo (imagens extraídas de um
vídeo) usando caixas delimitadoras, polilinhas, polígonos ou pontos-chaveferramentas de anotação. A
ferramenta escolhida define o tipo de tarefa de quadro de vídeo que você cria. Por exemplo, você pode
usar um tipo de tarefa de rastreamento de objetos de quadro de vídeo em caixa delimitadora para pedir
aos trabalhadores que rastreiem o movimento de objetos, como carros, bicicletas e pedestres, desenhando
caixas ao redor deles.
Você fornece uma lista de categorias e cada anotação que um trabalhador adiciona a um quadro de vídeo
é identificada comoexemplodessa categoria usando um ID de instância. Por exemplo, se você fornecer
a categoria de etiqueta carro, o primeiro carro que um trabalhador anotar terá a ID de instância car:1. O
segundo carro que o trabalhador anotar terá a ID da instância car:2. Para rastrear o movimento de um
objeto, o trabalhador adiciona anotações associadas ao mesmo ID de instância ao redor do objeto em
todos os quadros.
Você pode criar um trabalho de rotulagem de rastreamento de objetos em quadros de vídeo usando
a Amazon SageMaker Console Ground Truth, o SageMaker API e idioma específicoAWSSDKs. Para
saber mais, consulteCrie um Job de rotulagem de detecção de objetos de quadro de vídeo (p. 411)e
selecione seu método preferido. ConsulteTipos de tarefa (p. 421)para saber mais sobre as ferramentas
de anotações que você pode escolher ao criar um trabalho de etiquetagem.
O Ground Truth fornece uma interface de usuário e ferramentas de trabalho para concluir suas tarefas de
etiquetagem:Pré-visualize a interface do (p. 411).
Você pode criar uma tarefa para ajustar as anotações criadas em uma tarefa de rotulagem de detecção
de objetos de vídeo usando o tipo de tarefa de ajuste de detecção de objetos de vídeo. Para saber
mais, consulte Crie um Job de rotulagem de verificação ou ajuste de detecção de objetos de quadro de
vídeo (p. 414).

Pré-visualize a interface do
O Ground Truth fornece aos trabalhadores uma interface de usuário (UI) da web para concluir suas
tarefas de anotação de rastreamento de objetos de quadro de vídeo. É possível visualizar e interagir
com a interface do usuário do operador ao criar um trabalho de rotulagem no console. Se você for um
novo usuário, recomendamos que você crie um trabalho de rotulagem por meio do console usando um
pequeno conjunto de dados de entrada para visualizar a interface do usuário do trabalhador e garantir que
os quadros, rótulos e atributos do rótulo do vídeo apareçam conforme o esperado.
A interface do usuário fornece aos trabalhadores as seguintes ferramentas auxiliares de rotulagem para
concluir suas tarefas de rastreamento de objetos:
• Para todas as tarefas, os trabalhadores podem usar oCopie para o próximoeCopie para todosrecursos
para copiar uma anotação com a mesma ID exclusiva para o próximo quadro ou para todos os quadros
subsequentes, respectivamente.
• Para tarefas que incluem as ferramentas da caixa delimitadora, os trabalhadores podem usar umPreveja
o próximorecurso para desenhar uma caixa delimitadora em um único quadro e, em seguida, fazer com
que o Ground Truth preveja a localização das caixas com o mesmo ID exclusivo em todos os outros
quadros. Os trabalhadores podem então fazer ajustes para corrigir a localização prevista das caixas.

Crie um Job de rotulagem de rastreamento de objetos de quadro de vídeo
Você pode criar um trabalho de rotulagem de rastreamento de objetos de quadro de vídeo usando o
SageMaker Console doCreateLabelingJobOperação da API.
Esta seção pressupõe que você tenha revisado oVisão geral do Job de etiquetagem de
quadros (p. 420)e escolheram o tipo de dados de entrada e a conexão do conjunto de dados de entrada
que você está usando.
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Criar um trabalho de rotulagem (console)
Você pode seguir as instruções emCriar um trabalho de rotulagem (console) (p. 551)para saber como
criar um trabalho de rastreamento de objetos de quadro de vídeo no SageMaker Console do. Na etapa 10,
escolhaVídeo - Monitoramento de objetosdoCategoria da tarefalista suspensa. Selecione o tipo de tarefa
que você deseja selecionando um dos cartões emSeleção de tarefas.
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Criar um trabalho de rotulagem (API)
Você cria um trabalho de rotulagem de rastreamento de objetos usando o SageMaker Operação de
APICreateLabelingJob. Essa API define essa operação para todos os AWS SDKs. Para ver uma lista
de SDKs específicos de linguagem compatíveis com essa operação, revise a seção Consulte também do
CreateLabelingJob.
Criar um trabalho de rotulagem (API) (p. 554) fornece uma visão geral da operação
CreateLabelingJob. Siga estas instruções e faça o seguinte enquanto configura a solicitação:
• É necessário inserir um ARN para HumanTaskUiArn. Use
arn:aws:sagemaker:<region>:394669845002:human-task-ui/VideoObjectTracking.
Substituir<region>com oAWSRegião da em que você está criando a tarefa de rotulagem.
Não inclua uma entrada para oUiTemplateS3Uriparâmetro.
• O LabelAttributeName deve terminar em -ref. Por exemplo, ot-labels-ref.
• Seu arquivo de manifesto de entrada deve ser um arquivo de manifesto de sequência de quadros
de vídeo. Você pode criar esse arquivo de manifesto usando o SageMaker Console do ou crie-o
manualmente e faça seu upload para o Amazon S3. Para obter mais informações, consulteConfiguração
dos dados de entrada (p. 622) Se você criar um trabalho de rotulagem de streaming, o arquivo de
manifesto de entrada será opcional.
• Você só pode usar equipes de trabalho privadas ou de fornecedores para criar trabalhos de rotulagem
de detecção de objetos em quadros de vídeo.
• Você especifica suas etiquetas, os atributos da categoria e do quadro do rótulo, o tipo de tarefa e as
instruções do trabalhador em um arquivo de configuração da categoria de etiquetas. Especifique o tipo
de tarefa (caixas delimitadoras, polilinhas, polígonos ou ponto-chave) usandoannotationTypeno
arquivo de configuração da categoria de etiquetas. Para obter mais informações, consulte Crie
um arquivo de configuração de categoria de rotulagem com atributos de categoria e quadro de
rótulos (p. 565) para saber como criar esse arquivo.
• Você precisa fornecer ARNs predefinidos para as funções Lambda de pré-anotação e pós-anotação
(ACS). Esses ARNs são específicos da região da AWS usada para criar o trabalho de rotulagem.
• Para encontrar a pré-anotação Lambda ARN, consultePreHumanTaskLambdaArn. Use a região
na qual você está criando seu trabalho de etiquetagem para encontrar o ARN correto que termina
comPRE-VideoObjectTracking.
• Para encontrar o ARN do Lambda pós-anotação, consulteAnnotationConsolidationLambdaArn.
Use a região na qual você está criando seu trabalho de etiquetagem para encontrar o ARN correto que
termina comACS-VideoObjectTracking.
• O número de operadores especificado em NumberOfHumanWorkersPerDataObject deve ser 1.
• A rotulagem automática de dados não é suportada para trabalhos de rotulagem de quadros de vídeo.
Não especifique valores para parâmetros emLabelingJobAlgorithmsConfig.
• Os trabalhos de etiquetagem de rastreamento de objetos em quadros de vídeo podem levar várias horas
para serem concluídos. É possível especificar um limite de tempo mais longo para esses trabalhos de
rotulagem em TaskTimeLimitInSeconds (até 7 dias ou 604.800 segundos).
Veja a seguir um exemplo de umAWSSolicitação do SDK do Python (Boto3).para criar um trabalho de
etiquetagem na região US East (N. Virginia).
response = client.create_labeling_job(
LabelingJobName='example-video-ot-labeling-job,
LabelAttributeName='label',
InputConfig={
'DataSource': {
'S3DataSource': {
'ManifestS3Uri': 's3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/path/video-frame-sequence-inputmanifest.json'
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}
},
'DataAttributes': {
'ContentClassifiers': [
'FreeOfPersonallyIdentifiableInformation'|'FreeOfAdultContent',
]
}

},
OutputConfig={
'S3OutputPath': 's3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/prefix/file-to-store-output-data',
'KmsKeyId': 'string'
},
RoleArn='arn:aws:iam::*:role/*,
LabelCategoryConfigS3Uri='s3://bucket/prefix/label-categories.json',
StoppingConditions={
'MaxHumanLabeledObjectCount': 123,
'MaxPercentageOfInputDatasetLabeled': 123
},
HumanTaskConfig={
'WorkteamArn': 'arn:aws:sagemaker:us-east-1:*:workteam/private-crowd/*',
'UiConfig': {
'HumanTaskUiArn: 'arn:aws:sagemaker:us-east-1:394669845002:human-task-ui/
VideoObjectTracking'
},
'PreHumanTaskLambdaArn': 'arn:aws:lambda:us-east-1:432418664414:function:PREVideoObjectTracking',
'TaskKeywords': [
'Video Frame Object Tracking,
],
'TaskTitle': 'Video frame object tracking task',
'TaskDescription': Tracking the location of objects and people across video
frames',
'NumberOfHumanWorkersPerDataObject': 123,
'TaskTimeLimitInSeconds': 123,
'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 123,
'MaxConcurrentTaskCount': 123,
'AnnotationConsolidationConfig': {
'AnnotationConsolidationLambdaArn': 'arn:aws:lambda:useast-1:432418664414:function:ACS-VideoObjectTracking'
},
Tags=[
{
'Key': 'string',
'Value': 'string'
},
]
)

Crie um Job de etiquetagem de verificação ou ajuste de rastreamento de objetos do Video Frame
Você pode criar um trabalho de rotulagem de ajuste e verificação usando o console Ground Truth
ouCreateLabelingJobAPI. Para saber mais sobre trabalhos de etiquetagem de ajuste e verificação e
saber como criar um, consulteVerificar e ajustar rótulos (p. 506).

Formato dos dados de saída
Quando você cria um trabalho de rotulagem de rastreamento de objetos de quadro de vídeo, as tarefas
são enviadas aos trabalhadores. Quando esses trabalhadores concluem suas tarefas, as etiquetas são
gravadas no local de saída do Amazon S3 que você especificou ao criar o trabalho de etiquetagem.
Para saber mais sobre o formato de dados de saída de rastreamento de objetos de quadro de vídeo,
consulteSaída de rastreamento de objetos Video Frame (p. 641). Se você for um novo usuário do Ground
Truth, consulteDados de saída (p. 626)para saber mais sobre o formato de dados de saída do Ground
Truth.
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Visão geral do Job de etiquetagem de quadros
Use esta página para saber mais sobre os trabalhos de rotulagem de quadros de vídeo de detecção
e rastreamento de objetos. As informações nesta página se aplicam a esses dois tipos de tarefas
incorporadas.
O trabalho de rotulagem de quadros de vídeo é exclusivo devido ao seguinte:
• Você pode fornecer objetos de dados prontos para serem anotados (quadros de vídeo) ou fornecer
arquivos de vídeo e fazer com que o Ground Truth extraia automaticamente os quadros de vídeo.
• Os trabalhadores têm a capacidade de salvar o trabalho à medida que avançam.
• Não é possível usar oAmazon Mechanical Turkforça de trabalho para concluir suas tarefas de
etiquetagem.
• O Ground Truth fornece uma interface de usuário do trabalhador, bem como ferramentas básicas e
assistenciais de etiquetagem, para ajudar os trabalhadores a concluírem suas tarefas. Não é necessário
fornecer um modelo de tarefa do trabalhador.
Use os tópicos a seguir para saber mais.
Tópicos
• Dados de entrada (p. 420)
• Tempos de conclusão do trabalho (p. 420)
• Tipos de tarefa (p. 421)
• Forças de trabalho (p. 421)
• Interface do usuário (UI) do operador (p. 421)
• Requisitos de permissão de Job do Video Frame (p. 423)

Dados de entrada
O trabalho de rotulagem de quadros de vídeo usasequênciasde quadros de vídeo. Uma única sequência
é uma série de imagens que foram extraídas de um único vídeo. Você pode fornecer suas próprias
sequências de quadros de vídeo ou fazer com que o Ground Truth extraia automaticamente as sequências
de quadros de vídeo de seus arquivos de vídeo. Para saber mais, consulte Forneça arquivos de
vídeo (p. 621).
O Ground Truth usa arquivos de sequência para identificar todas as imagens em uma única sequência.
Todas as sequências que você deseja incluir em um único trabalho de rotulagem são identificadas em
um arquivo de manifesto de entrada. Cada sequência é usada para criar uma única tarefa de trabalho.
Você pode criar automaticamente arquivos de sequência e um arquivo de manifesto de entrada usando a
configuração automática de dados do Ground Truth. Para saber mais, consulte Configuração automática
de dados de entrada de quadro de vídeo (p. 622).
Para saber como criar manualmente arquivos de sequência e um arquivo de manifesto de entrada,
consulteCriar um arquivo de manifesto de entrada de quadro de vídeo (p. 624).

Tempos de conclusão do trabalho
Os trabalhos de etiquetagem de quadros de vídeo e vídeo podem levar horas para serem concluídos. É
possível definir a quantidade total de tempo que os operadores podem trabalhar em cada tarefa ao criar
um trabalho de rotulagem. O tempo máximo que você pode definir para que os operadores trabalhem em
tarefas é de sete dias. O valor padrão é de três dias.
É altamente recomendável que você crie tarefas que os trabalhadores possam concluir em 12 horas. Os
operadores devem manter a interface do usuário do operador aberta ao trabalhar em uma tarefa. Eles
podem salvar o trabalho à medida que avançam e o Ground Truth salva seu trabalho a cada 15 minutos.
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Ao usar o SageMaker CreateLabelingJobOperação da API, defina o tempo total em que uma tarefa
está disponível para os trabalhadores naTaskTimeLimitInSecondsparâmetro deHumanTaskConfig.
Ao criar um trabalho de rotulagem no console, é possível especificar esse limite de tempo ao selecionar o
tipo de força de trabalho e a equipe de trabalho.

Tipos de tarefa
Ao criar um trabalho de rotulagem de rastreamento de objetos de vídeo ou detecção de objetos de vídeo,
você especifica o tipo de anotação que deseja que os trabalhadores criem enquanto trabalham em sua
tarefa de rotulagem. O tipo de anotação determina o tipo de dados de saída que o Ground Truth retorna e
define atipo de tarefapara o seu trabalho de rotulagem.
Se você estiver criando um trabalho de rotulagem usando a operação de APICreateLabelingJob,
você especifica o tipo de tarefa usando o parâmetro do arquivo de configuração da categoria
labelannotationType. Para saber mais, consulte Crie um arquivo de configuração de categoria de
rotulagem com atributos de categoria e quadro de rótulos (p. 565).
Os seguintes tipos de tarefas estão disponíveis para tarefas de rastreamento de objetos de vídeo e
identificação de objetos de vídeo:
• Caixa delimitadora— Os trabalhadores recebem ferramentas para criar anotações na caixa delimitadora.
Uma caixa delimitadora é uma caixa que um trabalhador desenha ao redor de um objeto para identificar
a localização em pixels e o rótulo desse objeto no quadro.
• Polilinha— Os trabalhadores recebem ferramentas para criar anotações em polilinha. Uma polilinha
é definida pela série de coordenadas x, y ordenadas. Cada ponto adicionado à polilinha é conectado
ao ponto anterior por uma linha. A polilinha não precisa ser fechada (o ponto inicial e o ponto final não
precisam ser os mesmos) e não há restrições nos ângulos formados entre as linhas.
• Polígono— Os trabalhadores recebem ferramentas para criar anotações poligonais. Um polígono é
uma forma fechada definida por uma série de coordenadas x, y ordenadas. Cada ponto adicionado ao
polígono é conectado ao ponto anterior por uma linha e não há restrições nos ângulos formados entre
as linhas. Duas linhas (lados) do polígono não podem se cruzar. Os pontos inicial e final de um polígono
devem ser os mesmos.
• Ponto-chave— Os trabalhadores recebem ferramentas para criar anotações de pontos-chave. Um pontochave é um único ponto associado a uma coordenada x, y no quadro do vídeo.

Forças de trabalho
Ao criar um trabalho de rotulagem de quadros de vídeo, você precisa especificar uma equipe de trabalho
para concluir suas tarefas de anotação. É possível escolher uma equipe de trabalho de uma força de
trabalho privada de seus próprios operadores ou de uma força de trabalho de fornecedores escolhida no
AWS Marketplace. Você não pode usar a força de trabalho do Amazon Mechanical Turk para trabalhos de
etiquetagem de quadros de vídeo.
Para saber mais sobre a força de trabalho do fornecedor, consulteGerenciar forças de trabalho de
fornecedores (p. 716).
Para saber como criar e gerenciar uma força de trabalho privada, consulte Usar uma força de trabalho
privada (p. 717).

Interface do usuário (UI) do operador
O Ground Truth fornece uma interface de usuário (UI) do trabalhador, ferramentas e recursos auxiliares de
rotulagem para ajudar os trabalhadores a concluir suas tarefas de rotulagem de vídeo. É possível visualizar
a interface do usuário do operador ao criar um trabalho de rotulagem no console.
Quando você cria um trabalho de rotulagem usando a operação de APICreateLabelingJob, você deve
fornecer um ARN fornecido pelo Ground Truth no parâmetroHumanTaskUiArnpara especificar a interface
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do usuário do trabalhador para seu tipo de tarefa. Você pode usarHumanTaskUiArncom o SageMaker
RenderUiTemplateOperação de API para visualizar a interface do usuário do trabalhador.
Você fornece instruções, rótulos e, opcionalmente, atributos que os trabalhadores podem usar para
fornecer mais informações sobre rótulos e quadros de vídeo. Esses atributos são chamados de atributos
de categoria de rótulo e atributos de quadro, respectivamente. Todos eles são exibidos na interface do
usuário do trabalhador.

Atributos de categoria e quadro do rótulo
Ao criar um trabalho de rotulagem de rastreamento de objetos de vídeo ou detecção de objetos de vídeo,
você pode adicionar um ou maisatributos da categoria do rótuloeatributos do quadro:
• CORS (CORS)— Uma lista de opções (cadeias de caracteres), uma caixa de texto de formato livre ou
um campo numérico associado a um ou mais rótulos. Ele é usado pelos trabalhadores para fornecer
metadados sobre um rótulo.
• atributo do quadro— Uma lista de opções (sequências de caracteres), uma caixa de texto de formato
livre ou um campo numérico que aparece em cada quadro de vídeo que um trabalhador é enviado para
anotar. Ele é usado pelos trabalhadores para fornecer metadados sobre quadros de vídeo.
Além disso, você pode usar atributos de rótulo e quadro para que os funcionários verifiquem os rótulos em
um trabalho de verificação de rótulo de quadro de vídeo.
Use as seções a seguir para saber mais sobre esses atributos. Para saber como adicionar atributos
de categoria e quadro de etiquetas a um trabalho de etiquetagem, use oCriar Job de rotulagemSeções
dopágina do tipo de tarefa (p. 410)de sua escolha.

Atributos da categoria do rótulo
Adicione atributos de categoria de rótulos aos rótulos para permitir que os trabalhadores forneçam mais
informações sobre as anotações que eles criam. Um atributo de categoria de rótulo é adicionado a um
rótulo individual ou a todos os rótulos. Quando um atributo de categoria de rótulo é aplicado a todos os
rótulos, ele é chamado deatributo de categoria de rótulo global.
Por exemplo, se você adicionar a categoria do rótulocarro, você também pode querer capturar dados
adicionais sobre seus carros rotulados, como se eles estão obstruídos ou o tamanho do carro. É possível
capturar esses metadados usando atributos de categoria de rótulo. Neste exemplo, se você adicionou
o atributoocluídoà categoria de etiqueta de carro, você pode atribuirparcial,completamente,nãopara
oocluídoatribua e permita que os trabalhadores selecionem uma dessas opções.
Ao criar um trabalho de verificação de etiquetas, você adiciona atributos de categoria de etiquetas a cada
etiqueta que deseja que os trabalhadores verifiquem.

Atributos de nível de
Adicione atributos de quadro para dar aos trabalhadores a capacidade de fornecer mais informações sobre
quadros de vídeo individuais. Cada atributo de quadro que você adiciona aparece em todos os quadros.
Por exemplo, você pode adicionar um atributo de quadro numérico para que os trabalhadores identifiquem
o número de objetos que veem em um quadro específico.
Em outro exemplo, talvez você queira fornecer uma caixa de texto de formato livre para que os
trabalhadores possam responder a uma pergunta.
Ao criar um trabalho de verificação de etiquetas, você pode adicionar um ou mais atributos de quadro para
solicitar que os trabalhadores forneçam feedback sobre todas as etiquetas em um quadro de vídeo.

Instruções do operador
Você pode fornecer instruções aos trabalhadores para ajudá-los a concluir suas tarefas de etiquetagem de
quadros de vídeo. Talvez você queira abordar os seguintes tópicos ao escrever suas instruções:
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• Melhores práticas e fatores a evitar ao anotar objetos.
• Os atributos da categoria de rótulos fornecidos (para tarefas de detecção e rastreamento de objetos) e
como usá-los.
• Como economizar tempo ao rotular usando atalhos de teclado.
Você pode adicionar suas instruções de trabalho usando o SageMaker console ao criar uma tarefa de
rotulagem. Se você criar um trabalho de rotulagem usando a operação de API CreateLabelingJob,
especifique as instruções do operador no arquivo de configuração da categoria de rótulo.
Além de suas instruções, o Ground Truth fornece um link para ajudar os trabalhadores a navegar e
usar o portal do trabalhador. Visualize essas instruções selecionando o tipo de tarefa em Instruções do
operador (p. 424).

Recusar tarefas
Os trabalhadores podem recusar tarefas.
Os trabalhadores recusam uma tarefa se as instruções não estiverem claras, os dados de entrada não
estiverem sendo exibidos corretamente ou se encontrarem algum outro problema com a tarefa. Se o
número de trabalhadores por objeto do conjunto de dados (NumberOfHumanWorkersPerDataObject)
recusar a tarefa, o objeto de dados é marcado como expirado e não será enviado para trabalhadores
adicionais.

Requisitos de permissão de Job do Video Frame
Quando você cria um trabalho de rotulagem de quadros de vídeo, além dos requisitos de permissão
encontrados emAtribua permissões do IAM para usar Ground Truth (p. 664), você deve adicionar uma
política de CORS ao bucket do S3 que contém seu arquivo de manifesto de entrada.

Adicionar uma política de permissão de CORS ao bucket do S3
Ao criar um trabalho de rotulagem de quadros de vídeo, você especifica compartimentos no S3 onde
seus dados de entrada e arquivo de manifesto estão localizados e onde seus dados de saída serão
armazenados. Esses buckets podem ser os mesmos. Você deve anexar a seguinte política de CORS
(CORS)). Se usar o console do Amazon S3 para adicionar a política ao bucket do, use o formato JSON.
JSON
[

]

{

}

"AllowedHeaders": [
"*"
],
"AllowedMethods": [
"GET",
"HEAD",
"PUT"
],
"AllowedOrigins": [
"*"
],
"ExposeHeaders": [
"Access-Control-Allow-Origin"
],
"MaxAgeSeconds": 3000

XML
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CORSConfiguration xmlns="http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01/">
<CORSRule>
<AllowedOrigin>*</AllowedOrigin>
<AllowedMethod>GET</AllowedMethod>
<AllowedMethod>HEAD</AllowedMethod>
<AllowedMethod>PUT</AllowedMethod>
<MaxAgeSeconds>3000</MaxAgeSeconds>
<ExposeHeader>Access-Control-Allow-Origin</ExposeHeader>
<AllowedHeader>*</AllowedHeader>
</CORSRule>
</CORSConfiguration>

Para saber como adicionar uma política CORS a um bucket do S3 (CORS).Como adicionar o
compartilhamento de recursos entre domínios com CORS?no Guia do usuário do Amazon Simple Storage
Service.

Instruções do operador
Este tópico fornece uma visão geral do portal do trabalhador Ground Truth e das ferramentas disponíveis
para concluir sua tarefa de rotulagem de quadros de vídeo. Primeiro, selecione o tipo de tarefa na qual
você está trabalhando em Tópicos.

Important
É recomendável que você conclua sua tarefa usando um navegador Google Chrome ou Firefox.
Para trabalhos de ajuste, selecione o tipo de tarefa de trabalho de rotulagem original que produziu os
rótulos que você está ajustando. Revise e ajuste os rótulos na tarefa conforme necessário.
Tópicos
• Trabalhe em tarefas de rastreamento de objetos de quadros de vídeo (p. 424)
• Trabalhe em tarefas de detecção de objetos de quadro de vídeo (p. 433)

Trabalhe em tarefas de rastreamento de objetos de quadros de vídeo
As tarefas de rastreamento de objetos do quadro de vídeo exigem que você acompanhe o movimento dos
objetos nos quadros do vídeo. Um quadro de vídeo é uma imagem estática de uma cena de vídeo.
Você pode usar a interface do usuário do trabalhador para navegar entre quadros de vídeo e usar as
ferramentas fornecidas para identificar objetos exclusivos e rastrear seus movimentos de um para o outro.
Use esta página para saber como navegar na interface do usuário do seu worker, usar as ferramentas
fornecidas e concluir sua tarefa.
É recomendável que você conclua sua tarefa usando um navegador Google Chrome ou Firefox.

Important
Se você ver que as anotações já foram adicionadas a um ou mais quadros de vídeo ao abrir sua
tarefa, ajuste essas anotações e adicione anotações adicionais conforme necessário.
Tópicos
• Sua tarefa (p. 425)
• Navegue pela interface do usuário (p. 427)
• Edição em massa de atributos de rótulos e quadros (p. 427)
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• Guia de ferramentas (p. 428)
• Guia de ícones (p. 431)
• Shortcuts (p. 432)
• Libere, interrompa, retome e recuse tarefas (p. 432)
• Salvar e enviar seu trabalho (p. 433)

Sua tarefa
Ao trabalhar em uma tarefa de rastreamento de objetos de quadro de vídeo, você precisa selecionar uma
categoria naCategoria da etiquetamenu no lado direito do portal do trabalhador para começar a anotação.
Depois de escolher uma categoria, use as ferramentas fornecidas para anotar os objetos aos quais a
categoria se aplica. Essa anotação será associada a um ID de rótulo exclusivo que só deve ser usado para
esse objeto. Use esse mesmo ID de rótulo para criar anotações adicionais para o mesmo objeto em todos
os quadros de vídeo em que ele aparece. ConsulteGuia de ferramentas (p. 428)para saber mais sobre as
ferramentas fornecidas.
Depois de adicionar um rótulo, você poderá ver uma seta apontando para baixo ao lado do rótulo
naRótulosmenu. Selecione essa seta e, em seguida, selecione uma opção para cada atributo de rótulo que
você vê para fornecer mais informações sobre esse rótulo.
Você pode ver os atributos do quadro sob aRótulosmenu. Esses atributos aparecerão em cada quadro da
sua tarefa. Use esses prompts de atributos para inserir informações adicionais sobre cada quadro.
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Depois de adicionar um rótulo, você pode adicionar e editar rapidamente o valor do atributo da categoria
do rótulo usando a seta apontando para baixo ao lado do rótulo naRótulosmenu. Se você selecionar o
ícone de lápis próximo à etiqueta noRótulosmenuEdite instânciamenu será exibido. Você pode editar o ID
do rótulo, a categoria do rótulo e os atributos da categoria do rótulo usando esse menu.
Para editar uma anotação, selecione o rótulo da anotação que deseja editar noRótulosmenu ou selecione
a anotação no quadro. Quando você edita ou exclui uma anotação, a ação só modifica a anotação em um
único quadro.
Se você estiver trabalhando em uma tarefa que inclui uma ferramenta de caixa delimitadora, use o
ícone de previsão do próximo quadro para prever a localização de todas as caixas delimitadoras que
você desenhou em um quadro no próximo quadro. Se você selecionar uma única caixa e, em seguida,
selecionar o ícone de previsão seguinte, somente essa caixa será prevista no próximo quadro. Se você
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não tiver adicionado nenhuma caixa ao quadro atual, será exibido um erro. Você deve adicionar pelo
menos uma caixa ao quadro antes de usar esse recurso.
Depois de usar o ícone de previsão seguinte, revise a localização de cada caixa no próximo quadro e faça
ajustes na localização e no tamanho da caixa, se necessário.
Para todas as outras ferramentas, você pode usar oCopie para NexteCopie para todosferramentas para
copiar suas anotações para o próximo quadro ou para todos os quadros, respectivamente.

Navegue pela interface do usuário
Você pode navegar entre os quadros de vídeo usando a barra de navegação no canto inferior esquerdo da
interface do usuário.
Use o botão play para percorrer automaticamente toda a sequência de quadros.
Use os botões do próximo quadro e do quadro anterior para avançar ou recuar um quadro por vez. Você
também pode inserir um número de quadro para navegar até esse quadro.
Você pode ampliar e reduzir o zoom de todos os quadros de vídeo. Depois de ampliar um quadro de
vídeo, você pode se mover nesse quadro usando o ícone de movimentação. Quando você define uma
nova exibição em um único quadro de vídeo ampliando e movendo dentro desse quadro, todos os
quadros de vídeo são definidos para a mesma exibição. Você pode redefinir todos os quadros de vídeo
para a visualização original usando o ícone da tela de ajuste. Para obter mais opções de visualização,
consulteGuia de ícones (p. 431).
Quando você estiver na interface do usuário do operador, você verá os seguintes menus:
• Instruções— Revise essas instruções antes de iniciar sua tarefa. Além disso, selecioneMais instruçõese
revise essas instruções.
• Atalhos— Use esse menu para visualizar os atalhos de teclado que você pode usar para navegar pelos
quadros de vídeo e usar as ferramentas fornecidas.
• Socorro— Use essa opção para consultar esta documentação.

Edição em massa de atributos de rótulos e quadros
Você pode editar em massa os atributos do rótulo e os atributos do quadro (atributos).
Ao editar um atributo em massa, você especifica um ou mais intervalos de quadros aos quais deseja
aplicar a edição. O atributo selecionado é editado em todos os quadros desse intervalo, incluindo os
quadros inicial e final que você especificar. Quando você edita em massa os atributos do rótulo, o intervalo
que você especificamostocontêm o rótulo ao qual o atributo rótulo está anexado. Se você especificar
quadros que não contenham esse rótulo, será exibido um erro.
Para editar em massa um atributo, você:mostoespecifique primeiro o valor desejado para o atributo. Por
exemplo, se você quiser alterar um atributo desimparaNo (Não), você deve selecionarNo (Não)e, em
seguida, realize a edição em massa.
Você também pode especificar um novo valor para um atributo que não foi preenchido e, em seguida, usar
o recurso de edição em massa para preencher esse valor em vários quadros. Para fazer isso, selecione o
valor desejado para o atributo e conclua o procedimento a seguir.

Para editar em massa um rótulo ou atributo:
1.

Use o mouse para clicar com o botão direito do mouse no atributo que você deseja editar em massa.

2.

Especifique o intervalo de quadros ao qual você deseja aplicar a edição em massa usando um
hífen (-) na caixa de texto. Por exemplo, se você deseja aplicar a edição aos quadros de um a

427

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Etiquete vídeos e quadros de vídeo

dez, digite1-10. Se você quiser aplicar a edição aos quadros de dois a cinco, oito a dez e vinte,
digite2-5,8-10,20.
3.

SelectConfirmar.

Se você receber uma mensagem de erro, verifique se você inseriu um intervalo válido e se o rótulo
associado ao atributo de rótulo que você está editando (se aplicável) existe em todos os quadros
especificados.
Você pode adicionar rapidamente um rótulo a todos os quadros anteriores ou subsequentes usando
oDuplicar para os quadros anterioreseDuplicar para os próximos quadrosopções noRótulomenu na parte
superior da tela.

Guia de ferramentas
Sua tarefa incluirá uma ou mais ferramentas. A ferramenta fornecida determina o tipo de anotações que
você criará para identificar e rastrear objetos. Use a tabela a seguir para saber mais sobre cada ferramenta
fornecida.
Ferramenta

Ícone

Ação

Descrição

Caixa delimitadora

Adicione uma anotação
na caixa delimitadora.

Escolha esse ícone
para adicionar uma
caixa delimitadora.
Cada caixa delimitadora
que você adiciona é
associada à categoria
escolhida no menu
suspenso Categoria do
rótulo. Selecione a caixa
delimitadora ou o rótulo
associado para ajustála.

Caixa delimitadora

Preveja caixas
delimitadoras no
próximo quadro.

Selecione uma caixa
delimitadora e, em
seguida, escolha esse
ícone para prever a
localização dessa caixa
no próximo quadro.
Você pode selecionar
o ícone várias vezes
seguidas para detectar
automaticamente a
localização da caixa
em vários quadros. Por
exemplo, selecione
esse ícone 5 vezes para
prever a localização de
uma caixa delimitadora
nos próximos 5 quadros.

Ponto-chave

Adicione uma anotação
de ponto-chave.

Escolha esse ícone para
adicionar um pontochave. Clique em um
objeto na imagem para
colocar o ponto-chave
nesse local.
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Ferramenta

Ícone

Ação

Descrição
Cada ponto-chave
que você adiciona é
associado à categoria
escolhida no menu
suspenso Categoria do
rótulo. Selecione um
ponto-chave ou seu
rótulo associado para
ajustá-lo.

Polyline

Adicione uma anotação
de polilinha.

Escolha esse ícone
para adicionar uma
polilinha. Para adicionar
uma polilinha, clique
continuamente ao redor
do objeto de interesse
para adicionar novos
pontos. Para parar de
desenhar uma polilinha,
selecione o último ponto
que você colocou pela
segunda vez (esse
ponto será verde) ou
pressioneENTERem
seu teclado.
Cada ponto adicionado
à polilinha é conectado
ao ponto anterior por
uma linha. A polilinha
não precisa ser fechada
(o ponto inicial e o ponto
final não precisam ser
os mesmos) e não há
restrições nos ângulos
formados entre as
linhas.
Cada polilinha
adicionada é associada
à categoria escolhida
no menu suspenso
Categoria do rótulo.
Selecione a polilinha
ou seu rótulo associado
para ajustá-la.
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Ferramenta

Ícone

Polígono

Ação

Descrição

Adicione uma anotação
poligonal.

Escolha esse ícone
para adicionar um
polígono. Para adicionar
um polígono, clique
continuamente ao redor
do objeto de interesse
para adicionar novos
pontos. Para parar de
desenhar o polígono,
selecione o ponto inicial
(esse ponto será verde).
Um polígono é uma
forma fechada definida
por uma série de pontos
que você coloca. Cada
ponto adicionado ao
polígono é conectado ao
ponto anterior por uma
linha e não há restrições
nos ângulos formados
entre as linhas. Os
pontos inicial e final
devem ser os mesmos.
Cada polígono que você
adiciona é associado
à categoria escolhida
no menu suspenso
Categoria do rótulo.
Selecione o polígono
ou seu rótulo associado
para ajustá-lo.

Copie para Next

Copie as anotações
para o próximo quadro.
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Se uma ou mais
anotações forem
selecionadas no quadro
atual, essas anotações
serão copiadas para
o próximo quadro. Se
nenhuma anotação for
selecionada, todas as
anotações no quadro
atual serão copiadas
para o próximo quadro.
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Ferramenta

Ícone

Copie para todos

Ação

Descrição

Copie as anotações
em todos os quadros
subsequentes.

Se uma ou mais
anotações forem
selecionadas no quadro
atual, essas anotações
serão copiadas para
todos os quadros
subsequentes. Se
nenhuma anotação for
selecionada, todas as
anotações no quadro
atual serão copiadas
para todos os quadros
subsequentes.

Guia de ícones
Use esta tabela para saber mais sobre os ícones que você vê na sua interface de usuário. Você
pode selecionar automaticamente alguns desses ícones usando os atalhos de teclado encontrados
naAtalhosmenu.
Ícone

Ação

Descrição

brilho

Escolha esse ícone para ajustar o brilho de todos os quadros
de vídeo.

contrastam

Escolha esse ícone para ajustar o contraste de todos os
quadros do vídeo.

Aumentar ar zoom

Escolha esse ícone para ampliar todos os quadros do vídeo.

diminuir ar ar

Escolha esse ícone para diminuir o zoom de todos os quadros
do vídeo.

Tela de mover

Depois de ampliar um quadro de vídeo, escolha esse ícone
para se mover nesse quadro de vídeo. Você pode se mover
pelo quadro do vídeo usando o mouse clicando e arrastando o
quadro na direção em que você deseja que ele se mova. Isso
mudará a exibição em todos os quadros de visualização.

Tela de ajuste

Redefina todos os quadros de vídeo para a posição original.
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Ícone

Ação

Descrição

desfazer

Desfaz uma ação. Você pode usar esse ícone para remover
uma caixa delimitadora que acabou de adicionar ou para
desfazer um ajuste feito em uma caixa delimitadora.

refazer

Refaça uma ação que foi desfeita usando o ícone de
desfazer.

Rótulo excluir

Exclua um rótulo. Isso excluirá a caixa delimitadora associada
ao rótulo em um único quadro.

mostrar ou ocultar
rótulo

Selecione esse ícone para mostrar um rótulo que foi ocultado.
Se esse ícone tiver uma barra, selecione-o para ocultar o
rótulo.

Edit

Selecione esse ícone para abrir oEdite a instânciamenu. Use
esse menu para editar uma categoria de rótulo, ID e para
adicionar ou editar atributos de rótulo.

Shortcuts
Os atalhos de teclado listados noAtalhosO menu pode ajudá-lo a selecionar ícones rapidamente, desfazer
e refazer anotações e usar ferramentas para adicionar e editar anotações. Por exemplo, depois de
adicionar uma caixa delimitadora, você pode usarPpara prever rapidamente a localização dessa caixa nos
quadros subsequentes.
Antes de iniciar sua tarefa, é recomendável que você revise oAtalhosmenu e familiarize-se com esses
comandos.

Libere, interrompa, retome e recuse tarefas
Quando você abre a tarefa de rotulagem, três botões no canto superior direito permitem que você recuse
a tarefa (Recusar unidades de), solte-o (Versão Tarefa) e retomada mais tarde (Pausa e retomada mais
tarde). A lista a seguir descreve o que acontece quando você seleciona uma dessas opções:
• Recusar unidades de: Você só deve recusar uma tarefa se algo estiver errado com a tarefa, como
imagens de quadro de vídeo pouco nítidas ou um problema com a interface do usuário. Se você recusar
uma tarefa, não poderá retornar à tarefa.
• Versão Tarefa: Use essa opção para liberar uma tarefa e permitir que outras pessoas trabalhem nela.
Ao liberar uma tarefa, você perde todo o trabalho realizado nessa tarefa e outros trabalhadores da sua
equipe podem retomá-la. Se trabalhadores suficientes aceitarem a tarefa, talvez você não consiga
retornar a ela. Quando você seleciona esse botão e, em seguida, selecionaConfirmar, você retornará
ao portal do trabalhador. Se a tarefa ainda estiver disponível, seu status seráDisponível. Se outros
trabalhadores o pegarem, ele desaparecerá do seu portal.
• Pausa e retomada mais tarde: Você pode usar oPausa e retomada mais tardebotão para parar de
trabalhar e retornar à tarefa posteriormente. Você deve usar oSalvarbotão para salvar seu trabalho
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antes de selecionarPausa e retomada mais tarde. Quando você seleciona esse botão e, em seguida,
selecionaConfirmar, você retorna ao portal do trabalhador e o status da tarefa éInterrompido. Você pode
selecionar a mesma tarefa para retomar o trabalho nela.
Esteja ciente de que a pessoa que cria suas tarefas de rotulagem especifica um limite de tempo no qual
todas as tarefas devem ser concluídas. Se você não retornar e concluir essa tarefa dentro desse limite
de tempo, ela expirará e seu trabalho não será enviado. Entre em contato com o administrador para
obter mais informações.

Salvar e enviar seu trabalho
Você deve salvar periodicamente seu trabalho usando oSalvarbotão. O Ground Truth salvará
automaticamente seu trabalho a cada 15 minutos.
Ao abrir uma tarefa, é necessário concluir o trabalho nela antes de pressionar Enviar.

Trabalhe em tarefas de detecção de objetos de quadro de vídeo
As tarefas de detecção de objetos de quadro de vídeo exigiam que você classificasse e identificasse a
localização dos objetos nos quadros de vídeo usando anotações. Um quadro de vídeo é uma imagem
estática de uma cena de vídeo.
Você pode usar a interface do usuário do trabalhador para navegar entre quadros de vídeo e criar
anotações para identificar objetos de interesse. Use as seções desta página para saber como navegar na
interface do usuário do seu worker, usar as ferramentas fornecidas e concluir sua tarefa.
É recomendável que você conclua sua tarefa usando um navegador Google Chrome.

Important
Se você ver que as anotações já foram adicionadas a um ou mais quadros de vídeo ao abrir sua
tarefa, ajuste essas anotações e adicione anotações adicionais conforme necessário.
Tópicos
• Sua tarefa (p. 433)
• Navegue pela interface do usuário (p. 435)
• Edição em massa de atributos de rótulos e quadros (p. 435)
• Guia de ferramentas (p. 436)
• Guia de Ícones da IU (p. 439)
• Shortcuts (p. 440)
• Libere, interrompa, retome e recuse tarefas (p. 440)
• Salvar e enviar seu trabalho (p. 441)

Sua tarefa
Ao trabalhar em uma tarefa de detecção de objetos de quadro de vídeo, você precisa selecionar uma
categoria naCategoria da etiquetamenu no lado direito do portal do trabalhador para começar a anotação.
Depois de escolher uma categoria, faça anotações em torno dos objetos aos quais essa categoria se
aplica. Para saber mais sobre as ferramentas que você vê na interface do usuário do seu worker, consulte
oGuia de ferramentas (p. 436).
Depois de adicionar um rótulo, você poderá ver uma seta apontando para baixo ao lado do rótulo
naRótulosmenu. Selecione essa seta e, em seguida, selecione uma opção para cada atributo de rótulo que
você vê para fornecer mais informações sobre esse rótulo.
Você pode ver os atributos do quadro sob aRótulosmenu. Esses atributos aparecerão em cada quadro da
sua tarefa. Use esses prompts de atributos para inserir informações adicionais sobre cada quadro.
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Para editar uma anotação, selecione o rótulo da anotação que deseja editar noRótulosmenu ou selecione
a anotação no quadro. Quando você edita ou exclui uma anotação, a ação só modifica a anotação em um
único quadro.
Se você estiver trabalhando em uma tarefa que inclui uma ferramenta de caixa delimitadora, use o
ícone de previsão do próximo quadro para prever a localização de todas as caixas delimitadoras que
você desenhou em um quadro no próximo quadro. Se você selecionar uma única caixa e, em seguida,
selecionar o ícone de previsão seguinte, somente essa caixa será prevista no próximo quadro. Se você
não tiver adicionado nenhuma caixa ao quadro atual, será exibido um erro. Você deve adicionar pelo
menos uma caixa ao quadro antes de usar esse recurso.

Note
O recurso de previsão seguinte não substituirá as anotações criadas manualmente. Ele só
adicionará anotações. Se você usar a previsão a seguir e, como resultado, tiver mais de uma
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caixa delimitadora ao redor de um único objeto, exclua todas as caixas, exceto uma. Cada objeto
só deve ser identificado com uma única caixa.
Depois de usar o ícone de previsão seguinte, revise a localização de cada caixa no próximo quadro e faça
ajustes na localização e no tamanho da caixa, se necessário.
Para todas as outras ferramentas, você pode usar oCopie para NexteCopie para todosferramentas para
copiar suas anotações para o próximo quadro ou para todos os quadros, respectivamente.

Navegue pela interface do usuário
Você pode navegar entre os quadros de vídeo usando a barra de navegação no canto inferior esquerdo da
interface do usuário.
Use o botão play para reproduzir automaticamente vários quadros.
Use os botões do próximo quadro e do quadro anterior para avançar ou recuar um quadro por vez. Você
também pode inserir um número de quadro para navegar até esse quadro.
Você pode ampliar e reduzir o zoom de todos os quadros de vídeo. Depois de ampliar um quadro de
vídeo, você pode se mover nesse quadro usando o ícone de movimentação. Quando você navega para
uma nova exibição em um único quadro de vídeo ampliando e movendo dentro desse quadro, todos os
quadros de vídeo são definidos para a mesma exibição. Você pode redefinir todos os quadros de vídeo
para a visualização original usando o ícone da tela de ajuste. Para saber mais, consulte Guia de Ícones da
IU (p. 439).
Quando você estiver na interface do usuário do operador, você verá os seguintes menus:
• Instruções— Revise essas instruções antes de iniciar sua tarefa. Além disso, selecioneMais instruçõese
revise essas instruções.
• Atalhos— Use esse menu para visualizar os atalhos de teclado que você pode usar para navegar pelos
quadros de vídeo e usar as ferramentas de anotação fornecidas.
• Socorro— Use essa opção para consultar esta documentação.
Se você

Edição em massa de atributos de rótulos e quadros
Você pode editar em massa os atributos do rótulo e os atributos do quadro (atributos).
Ao editar um atributo em massa, você especifica um ou mais intervalos de quadros aos quais deseja
aplicar a edição. O atributo selecionado é editado em todos os quadros desse intervalo, incluindo os
quadros inicial e final que você especificar. Quando você edita em massa os atributos do rótulo, o intervalo
que você especificamostocontêm o rótulo ao qual o atributo rótulo está anexado. Se você especificar
quadros que não contenham esse rótulo, será exibido um erro.
Para editar em massa um atributo, você:mostoespecifique primeiro o valor desejado para o atributo. Por
exemplo, se você quiser alterar um atributo desimparaNo (Não), você deve selecionarNo (Não)e, em
seguida, realize a edição em massa.
Você também pode especificar um novo valor para um atributo que não foi preenchido e, em seguida, usar
o recurso de edição em massa para preencher esse valor em vários quadros. Para fazer isso, selecione o
valor desejado para o atributo e conclua o procedimento a seguir.

Para editar em massa um rótulo ou atributo:
1.
2.

Use o mouse para clicar com o botão direito do mouse no atributo que você deseja editar em massa.
Especifique o intervalo de quadros ao qual você deseja aplicar a edição em massa usando um
hífen (-) na caixa de texto. Por exemplo, se você deseja aplicar a edição aos quadros de um a
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dez, digite1-10. Se você quiser aplicar a edição aos quadros de dois a cinco, oito a dez e vinte,
digite2-5,8-10,20.
3.

SelectConfirmar.

Se você receber uma mensagem de erro, verifique se você inseriu um intervalo válido e se o rótulo
associado ao atributo de rótulo que você está editando (se aplicável) existe em todos os quadros
especificados.
Você pode adicionar rapidamente um rótulo a todos os quadros anteriores ou subsequentes usando
oDuplicar para os quadros anterioreseDuplicar para os próximos quadrosopções noRótulomenu na parte
superior da tela.

Guia de ferramentas
Sua tarefa incluirá uma ou mais ferramentas. A ferramenta fornecida determina o tipo de anotações que
você criará para identificar e rotular objetos. Use a tabela a seguir para saber mais sobre a ferramenta ou
as ferramentas que você pode ver na interface do usuário do seu worker.
Ferramenta

Ícone

Ação

Descrição

Caixa delimitadora

Adicione uma anotação
na caixa delimitadora.

Escolha esse ícone
para adicionar uma
caixa delimitadora.
Cada caixa delimitadora
que você adiciona é
associada à categoria
escolhida no menu
suspenso Categoria do
rótulo. Selecione a caixa
delimitadora ou o rótulo
associado para ajustála.

Preveja o próximo

Preveja caixas
delimitadoras no
próximo quadro.

Selecione uma caixa
delimitadora e, em
seguida, escolha esse
ícone para prever a
localização dessa caixa
no próximo quadro.
Você pode selecionar
o ícone várias vezes
seguidas para detectar
automaticamente a
localização da caixa
em vários quadros. Por
exemplo, selecione
esse ícone 5 vezes para
prever a localização de
uma caixa delimitadora
nos próximos 5 quadros.

Ponto-chave

Adicione uma anotação
de ponto-chave.

Escolha esse ícone para
adicionar um pontochave. Clique em um
objeto na imagem para
colocar o ponto-chave
nesse local.
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Ferramenta

Ícone

Ação

Descrição
Cada ponto-chave
que você adiciona é
associado à categoria
escolhida no menu
suspenso Categoria do
rótulo. Selecione um
ponto-chave ou seu
rótulo associado para
ajustá-lo.

Polyline

Adicione uma anotação
de polilinha.

Escolha esse ícone
para adicionar uma
polilinha. Para adicionar
uma polilinha, clique
continuamente ao redor
do objeto de interesse
para adicionar novos
pontos. Para parar de
desenhar uma polilinha,
selecione o último ponto
que você colocou pela
segunda vez (esse
ponto será verde) ou
pressioneENTERem
seu teclado.
Cada ponto adicionado
à polilinha é conectado
ao ponto anterior por
uma linha. A polilinha
não precisa ser fechada
(o ponto inicial e o ponto
final não precisam ser
os mesmos) e não há
restrições nos ângulos
formados entre as
linhas.
Cada polilinha
adicionada é associada
à categoria escolhida
no menu suspenso
Categoria do rótulo.
Selecione a polilinha
ou seu rótulo associado
para ajustá-la.

437

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Etiquete vídeos e quadros de vídeo

Ferramenta

Ícone

Polígono

Ação

Descrição

Adicione uma anotação
poligonal.

Escolha esse ícone
para adicionar um
polígono. Para adicionar
um polígono, clique
continuamente ao redor
do objeto de interesse
para adicionar novos
pontos. Para parar de
desenhar o polígono,
selecione o ponto inicial
(esse ponto será verde).
Um polígono é uma
forma fechada definida
por uma série de pontos
que você coloca. Cada
ponto adicionado ao
polígono é conectado
ao ponto anterior por
uma linha e não há
restrições nos ângulos
formados entre as
linhas. Duas linhas
(lados) do polígono não
podem se cruzar. Uma
linha ficará vermelha se
violar essa condição.
Os pontos inicial e final
devem ser os mesmos.
Cada polígono que você
adiciona é associado
à categoria escolhida
no menu suspenso
Categoria do rótulo.
Selecione o polígono
ou seu rótulo associado
para ajustá-lo.

Copie para Next

Copie as anotações
para o próximo quadro.
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anotações forem
selecionadas no quadro
atual, essas anotações
serão copiadas para
o próximo quadro. Se
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para o próximo quadro.
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Ferramenta

Ícone

Copie para todos

Ação

Descrição

Copie as anotações
em todos os quadros
subsequentes.

Se uma ou mais
anotações forem
selecionadas no quadro
atual, essas anotações
serão copiadas para
todos os quadros
subsequentes. Se
nenhuma anotação for
selecionada, todas as
anotações no quadro
atual serão copiadas
para todos os quadros
subsequentes.

Guia de Ícones da IU
Use essa tabela para saber mais sobre os ícones exibidos no portal de tarefas do operador. Você pode
selecionar automaticamente esses ícones usando os atalhos de teclado encontrados naAtalhosmenu.
Ícone

Descrição
brilho

Escolha esse ícone para ajustar o brilho de todos os quadros
de vídeo.

contrastam

Escolha esse ícone para ajustar o contraste de todos os
quadros do vídeo.

Aumentar ar zoom

Escolha esse ícone para ampliar todos os quadros do vídeo.

diminuir ar ar

Escolha esse ícone para diminuir o zoom de todos os quadros
do vídeo.

Tela de mover

Depois de ampliar um quadro de vídeo, escolha esse ícone
para se mover nesse quadro de vídeo. Você pode se mover
no quadro do vídeo usando o mouse clicando e arrastando o
quadro na direção em que você deseja que ele se mova. Isso
mudará a exibição em todos os quadros de visualização.

Tela de ajuste

Redefina todos os quadros de vídeo para a posição original.
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Ícone

Descrição
desfazer

Desfaz uma ação. Você pode usar esse ícone para remover
uma caixa delimitadora que acabou de adicionar ou para
desfazer um ajuste feito em uma caixa delimitadora.

refazer

Refaça uma ação que foi desfeita usando o ícone de
desfazer.

Rótulo excluir

Exclua um rótulo. Isso excluirá a caixa delimitadora associada
ao rótulo em um único quadro.

mostrar ou ocultar
rótulo

Selecione esse ícone para mostrar um rótulo que foi ocultado.
Se esse ícone tiver uma barra, selecione-o para ocultar o
rótulo.

Shortcuts
Os atalhos de teclado listados noAtalhosO menu pode ajudá-lo a selecionar ícones rapidamente, desfazer
e refazer anotações e usar ferramentas para adicionar e editar anotações. Por exemplo, depois de
adicionar uma caixa delimitadora, você pode usarPpara prever rapidamente a localização dessa caixa nos
quadros subsequentes.
Antes de iniciar sua tarefa, é recomendável que você revise oAtalhosmenu e familiarize-se com esses
comandos.

Libere, interrompa, retome e recuse tarefas
Quando você abre a tarefa de rotulagem, três botões no canto superior direito permitem que você recuse
a tarefa (Recusar unidades de), solte-o (Versão Tarefa) e retomada mais tarde (Pausa e retomada mais
tarde). A lista a seguir descreve o que acontece quando você seleciona uma dessas opções:
• Recusar unidades de: Você só deve recusar uma tarefa se algo estiver errado com a tarefa, como
imagens de quadro de vídeo pouco nítidas ou um problema com a interface do usuário. Se você recusar
uma tarefa, não poderá retornar à tarefa.
• Versão Tarefa: Use essa opção para liberar uma tarefa e permitir que outras pessoas trabalhem nela.
Ao liberar uma tarefa, você perde todo o trabalho realizado nessa tarefa e outros trabalhadores da sua
equipe podem retomá-la. Se trabalhadores suficientes aceitarem a tarefa, talvez você não consiga
retornar a ela. Quando você seleciona esse botão e, em seguida, selecionaConfirmar, você retornará
ao portal do trabalhador. Se a tarefa ainda estiver disponível, seu status seráDisponível. Se outros
trabalhadores o pegarem, ele desaparecerá do seu portal.
• Pausa e retomada mais tarde: Você pode usar oPausa e retomada mais tardebotão para parar de
trabalhar e retornar à tarefa posteriormente. Você deve usar oSalvarbotão para salvar seu trabalho
antes de selecionarPausa e retomada mais tarde. Quando você seleciona esse botão e, em seguida,
selecionaConfirmar, você retorna ao portal do trabalhador e o status da tarefa éInterrompido. Você pode
selecionar a mesma tarefa para retomar o trabalho nela.
Esteja ciente de que a pessoa que cria suas tarefas de rotulagem especifica um limite de tempo no qual
todas as tarefas devem ser concluídas. Se você não retornar e concluir essa tarefa dentro desse limite
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de tempo, ela expirará e seu trabalho não será enviado. Entre em contato com o administrador para
obter mais informações.

Salvar e enviar seu trabalho
Você deve salvar seu trabalho periodicamente. O Ground Truth salva automaticamente seu trabalho a
cada 15 minutos.
Ao abrir uma tarefa, você deve concluir seu trabalho antes de pressionarEnviar.

Use Ground Truth para rotular nuvens de pontos 3D
Crie um trabalho de rotulagem de nuvem de pontos 3D para que os operadores rotulem objetos nas
nuvens de pontos 3D geradas por sensores 3D, como sensores de detecção de luz e alcance (LiDAR –
Light Detection and Ranging) e câmeras de profundidade, ou gerados pela reconstrução 3D, combinando
imagens capturadas por um agente como um drone.

Nuvens de pontos 3D
As nuvens de pontos são compostas por dados visuais tridimensionais (3D) que consistem em pontos.
Cada ponto é descrito usando três coordenadas, normalmente x, y e z. Para adicionar cor ou variações de
intensidade de pontos à nuvem de pontos, os pontos podem ser descritos com atributos adicionais, como
i para intensidade ou valores para os canais de cores de 8 bits vermelhos (r), verdes (g) e azuis (b). Ao
criar um trabalho de rotulagem de nuvem de pontos Ground Truth 3D, você pode fornecer dados de nuvem
de pontos e, opcionalmente, de fusão de sensores.
A imagem a seguir mostra uma única cena de nuvem de pontos 3D renderizada pelo Ground Truth e
exibida na interface do usuário do trabalhador de segmentação semântica.
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LiDAR
Um sensor LiDAR é um tipo comum de sensor usado para coletar medições que são usadas para gerar
dados da nuvem de pontos. O LiDAR é um método de sensoriamento remoto que usa luz na forma de um
laser pulsado para medir as distâncias dos objetos com relação ao sensor. Você pode fornecer dados de
nuvem de pontos 3D gerados a partir de um sensor LiDAR para um trabalho de rotulagem de nuvem de
pontos Ground Truth 3D usando os formatos de dados brutos descritos emFormatos aceitos de dados 3D
brutos (p. 595).

Fusão de sensores
Os trabalhos de rotulagem de nuvem de pontos 3D Ground Truth incluem um recurso de fusão de
sensores que suporta a fusão de sensores de câmeras de vídeo para todos os tipos de tarefas. Alguns
sensores vêm com vários dispositivos LiDAR e câmeras de vídeo que capturam imagens e as associam a
um quadro LiDAR. Para ajudar os anotadores a concluírem visualmente suas tarefas com alta confiança,
você pode usar o recurso de fusão de sensores Ground Truth para projetar anotações (rótulos) de uma
nuvem de pontos 3D em imagens de câmera 2D e vice-versa usando uma matriz extrínseca de scanner
3D (como LiDAR) e matrizes extrínsecas e intrínsecas da câmera. Para saber mais, consulte Fusão de
sensores (p. 612).

Rotular nuvens de pontos 3D
O Ground Truth fornece uma interface de usuário (UI) e ferramentas que os trabalhadores usam para
rotular ouanotarNuvens de pontos 3D. Quando você usa os tipos de tarefa de detecção de objetos ou de
segmentação semântica, os operadores podem anotar um quadro da nuvem de pontos único. Quando
você usa o rastreamento de objetos, os operadores anotam uma sequência de quadros. É possível usar o
rastreamento de objetos para rastrear o movimento de objetos em todos os quadros de uma sequência.
O seguinte demonstra como um trabalhador usaria o portal e as ferramentas do trabalhador Ground Truth
para fazer anotações em uma nuvem de pontos 3D para uma tarefa de detecção de objetos. Para obter
exemplos visuais semelhantes de outros tipos de tarefa, consulte Tipos de tarefas da nuvem de pontos
3D (p. 445).

443

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Rotular nuvens de pontos 3D

444

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Rotular nuvens de pontos 3D

Ferramentas de rotulagem auxiliares para a anotação da nuvem de pontos
A Ground Truth oferece ferramentas de rotulagem assistivas para ajudar os trabalhadores a concluírem
suas tarefas de anotação na nuvem de pontos com mais rapidez e precisão. Para obter detalhes sobre as
ferramentas de rotulagem auxiliares incluídas na interface do usuário do operador para cada tipo de tarefa,
selecione um tipo de tarefa (p. 445) e consulte a seção Visualizar a interface de tarefas do operador
dessa página.

Próximas etapas
Você pode criar seis tipos de tarefas ao usar trabalhos de rotulagem de nuvem de pontos 3D Ground
Truth. Use os tópicos em Tipos de tarefas da nuvem de pontos 3D (p. 445) para saber mais sobre esses
tipos de tarefa e para saber como criar um trabalho de rotulagem usando o tipo de tarefa de sua escolha.
O trabalho de rotulagem de nuvem de pontos 3D é diferente de outras modalidades de rotulagem da
Ground Truth. Antes de criar um trabalho de rotulagem, recomendamos que você leia Visão geral dos
trabalhos de rotulagem de nuvem de pontos 3D (p. 470). Além disso, revise as cotas de dados de
entrada emCotas de Job de rotulagem de nuvem de pontos 3D e quadros de vídeo (p. 592).
Para um end-to-end demonstração usando o SageMaker API eAWSPython SDK (boto 3) para
criar um trabalho de rotulagem de nuvem de pontos 3D, consulteCriar-3D-pointcloud-labelingjob.ipynbnaSageMaker Exemplos de aba Notebook.

Important
Se você usar uma instância de bloco de anotações criada antes de 5 de junho de 2020 para
executar esse bloco de anotações, será necessário interromper e reiniciar essa instância de bloco
de anotações para que o bloco de notações funcione.
Tópicos
• Tipos de tarefas da nuvem de pontos 3D (p. 445)
• Visão geral dos trabalhos de rotulagem de nuvem de pontos 3D (p. 470)
• Instruções do operador (p. 474)

Tipos de tarefas da nuvem de pontos 3D
Você pode usar a modalidade de rotulagem de nuvem de pontos 3D Ground Truth para uma variedade
de casos de uso. A lista a seguir descreve brevemente cada tipo de tarefa da nuvem de pontos 3D. Para
obter detalhes e instruções adicionais sobre como criar um trabalho de rotulagem usando um tipo de tarefa
específico, selecione o nome do tipo de tarefa para visualizar a página de tipo de tarefa.
• Detecção de objetos em nuvem de pontos— Use esse tipo de tarefa quando quiser que os trabalhadores
localizem e classifiquem objetos em uma nuvem de pontos 3D adicionando e ajustando cubóides 3D ao
redor dos objetos.
• Rastreamento 3D de objetos em nuvem— Use esse tipo de tarefa quando quiser que os trabalhadores
adicionem e encaixem cubóides 3D ao redor dos objetos para rastrear seus movimentos em uma
sequência de quadros de nuvem de pontos 3D. Por exemplo, é possível usar esse tipo de tarefa para
pedir aos operadores que rastreiem a movimentação de veículos em vários quadros da nuvem de
pontos.
• Segmentação semântica de nuvem de pontos 3D— Use esse tipo de tarefa quando quiser que os
trabalhadores criem uma máscara de segmentação semântica em nível de ponto pintando objetos em
uma nuvem de pontos 3D usando cores diferentes, onde cada cor é atribuída a uma das classes que
você especificar.
• Tipos de tarefas de ajuste de nuvem de pontos 3D — Cada um dos tipos de tarefa acima tem um
associadoajustamentotipo de tarefa que você pode usar para auditar e ajustar as anotações geradas
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a partir de um trabalho de rotulagem de nuvem de pontos 3D. Consulte a página do tipo de tarefa
associado para saber como criar um trabalho de rotulagem de ajuste para essa tarefa.

Detecção de objetos de nuvem de pontos 3D
Use esse tipo de tarefa quando quiser que os operadores classifiquem objetos em uma nuvem de pontos
3D desenhando cuboides 3D em torno de objetos. Por exemplo, essa tarefa pode ser usada para pedir aos
operadores que identifiquem diferentes tipos de objetos em uma nuvem de pontos, como carros, bicicletas
e pedestres.
Para esse tipo de tarefa, oobjeto de dadosque os trabalhadores rotulam é uma estrutura de nuvem
de ponto único. O Ground Truth renderiza uma nuvem de pontos 3D usando os dados de nuvem de
pontos que você fornece. Também é possível fornecer dados da câmera para dar aos operadores mais
informações visuais sobre cenas no quadro e para ajudar os operadores a desenhar cuboides 3D em torno
de objetos.
O Ground Truth fornece aos trabalhadores ferramentas para anotar objetos com 9 graus de liberdade
(x, y, z, rx, ry, rz, l, w, h) em três dimensões em cenas 3D e vistas laterais projetadas (superior, lateral e
traseira). Se você fornecer informações de fusão do sensor (como dados da câmera), quando um operador
adiciona um cuboide para identificar um objeto na nuvem de pontos 3D, o cuboide aparece e pode ser
modificado nas imagens 2D. Depois que um cuboide é adicionado, todas as edições feitas nesse cuboide
na cena 2D ou 3D são projetadas na outra visualização.
É possível criar um trabalho para ajustar anotações criadas em um trabalho de rotulagem de detecção de
objetos de nuvem de pontos 3D usando o tipo de tarefa de ajuste de detecção de objetos de nuvem de
pontos 3D.
Se você é um novo usuário da modalidade de rotulagem de nuvem de pontos Ground Truth 3D,
recomendamos que você analiseVisão geral dos trabalhos de rotulagem de nuvem de pontos
3D (p. 470). Essa modalidade de rotulagem é diferente de outros tipos de tarefas do Ground Truth, e esta
página fornece uma visão geral de detalhes importantes que você deve conhecer ao criar um trabalho de
rotulagem de nuvem de pontos 3D.
Tópicos
• Visualizar a interface de tarefas do operador (p. 446)
• Criar um trabalho de rotulagem de detecção de objetos de nuvem de pontos 3D (p. 450)
• Crie um Job de etiquetagem de verificação ou ajuste de detecção de objetos em nuvem de pontos
3D (p. 452)
• Formato dos dados de saída (p. 452)

Visualizar a interface de tarefas do operador
O Ground Truth fornece aos trabalhadores um portal web e ferramentas para concluir suas tarefas de
anotação de detecção de objetos em nuvem de pontos 3D. Ao criar o trabalho de rotulagem, forneça
o nome de recurso da Amazon (ARN) para uma interface de usuário do Ground Truth, pré-construída
noHumanTaskUiArnparâmetro. Quando você cria um trabalho de rotulagem usando esse tipo de tarefa
no console, essa interface do usuário do operador é usada automaticamente. É possível visualizar e
interagir com a interface do usuário do operador ao criar um trabalho de rotulagem no console. Se você
for um usuário novo, é recomendável criar um trabalho de rotulagem usando o console para garantir que
os atributos de rótulo, os quadros de nuvem de ponto e, se aplicável, as imagens apareçam conforme o
esperado.
Veja a seguir um GIF da interface de tarefas do operador de detecção de objetos de nuvem de ponto
3D. Se você fornecer dados de câmera para fusão de sensores no sistema de coordenadas mundial, as
imagens serão combinadas com cenas no quadro de nuvem de pontos. Essas imagens aparecem no
portal do operador, conforme mostrado no GIF a seguir.
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O operador pode navegar na cena 3D usando o teclado e o mouse. Ele pode:
• Clique duas vezes em objetos específicos na nuvem de pontos para ampliá-los.
• Use o botão de deslocação do mouse ou o trackpad para ampliar e reduzir a nuvem de pontos.
• Use as teclas de seta do teclado e as teclas Q, E, A e D para mover para cima, para baixo, para a
esquerda e para a direita. Use as teclas W e S do teclado para ampliar e diminuir o zoom.
Quando um operador coloca um cuboide na cena 3D, uma visão lateral aparecerá com as três
visualizações laterais projetadas: superior, lateral e traseira. Essas visualizações laterais mostram pontos
dentro e ao redor do cuboide posicionado e ajudam os operadores a refinar os limites de cuboides nessa
área. Os operadores podem ampliar e reduzir o zoom de cada uma dessas visualizações laterais usando o
mouse.
O vídeo a seguir demonstra movimentos em torno da nuvem de pontos 3D e na visualização lateral.
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Opções e recursos de visualização adicionais estão disponíveis no menu Visualizar na interface do usuário
do operador. Consulte a página de instruções do operador para obter uma visão geral abrangente da
interface do usuário do operador.
Ferramentas de rotulagem auxiliares
O Ground Truth ajuda os trabalhadores a anotar nuvens de pontos 3D com mais rapidez e precisão
usando ferramentas de etiquetagem assistiva com aprendizado de máquina e visão computacional para
tarefas de rastreamento de objetos em nuvem de pontos 3D. As seguintes ferramentas de rotulagem
auxiliares estão disponíveis para este tipo de tarefa:
• Estalando— Os trabalhadores podem adicionar um cubóide ao redor de um objeto e usar um atalho de
teclado ou uma opção de menu para que a ferramenta de ajuste automático do Ground Truth encaixe o
cubóide firmemente ao redor do objeto.
• Colocado no chão— Depois que um trabalhador adiciona um cubóide à cena 3D, o trabalhador pode
encaixar automaticamente o cubóide no chão. Por exemplo, o operador pode usar esse recurso para
encaixar um cuboide na estrada ou na calçada na cena.
• Etiquetagem com várias visualizações— Depois que um trabalhador adiciona um cubóide 3D à cena
3D, um painel lateral exibe as perspectivas frontal, lateral e superior para ajudar o trabalhador a ajustar
o cubóide firmemente ao redor do objeto. Em todas essas visualizações, o cuboide inclui uma seta que
indica a orientação ou o cabeçalho do objeto. Quando o operador ajusta o cuboide, o ajuste aparecerá
em tempo real em todas as visualizações (ou seja, 3D, superior, lateral e frontal).
• Fusão de sensores— Se você fornecer dados para a fusão de sensores, os trabalhadores poderão
ajustar as anotações nas cenas 3D e nas imagens 2D, e as anotações serão projetadas na outra
visualização em tempo real. Além disso, os operadores terão a opção de visualizar a direção da câmera
e o volume da câmera.
• Visualizar as opções— Permite que os trabalhadores ocultem ou visualizem facilmente cubóides, texto
de rótulos, uma malha plana e atributos de pontos adicionais, como cor ou intensidade. Os operadores
também podem escolher entre perspectivas e projeções ortogonais.

Criar um trabalho de rotulagem de detecção de objetos de nuvem de pontos 3D
Você pode criar um trabalho de rotulagem de nuvem de pontos 3D usando o SageMaker Console
do,CreateLabelingJob. Para criar um trabalho de rotulagem para esse tipo de tarefa, você precisa do
seguinte:
• Um arquivo de manifesto de entrada de quadro único. Para saber como criar esse tipo de arquivo de
manifesto, consulte Criar um arquivo de manifesto de entrada de quadro da nuvem de pontos (p. 597).
Se você é um novo usuário das modalidades de rotulagem de nuvem de pontos Ground Truth 3D, você
também pode querer revisarFormatos aceitos de dados 3D brutos (p. 595).
• Uma equipe de trabalho de uma força de trabalho privada ou de fornecedor. Você não pode usar o
Amazon Mechanical Turk para trabalhos de rotulagem de quadros de vídeo. Para saber como criar
forças de trabalho e equipes de trabalho, consulte Criar e gerenciar forças de trabalho (p. 711).
Além disso, verifique se você revisou e atendeu a Atribua permissões do IAM para usar Ground
Truth (p. 664).
Use uma das seções a seguir para saber como criar um trabalho de rotulagem usando o console ou uma
API.

Criar um trabalho de rotulagem (console)
Você pode seguir as instruçõesCriar um trabalho de rotulagem (console) (p. 551)para aprender como
criar um trabalho de rotulagem de detecção de objetos em nuvem de pontos 3D no SageMaker Console
do. Enquanto estiver criando o trabalho de rotulagem, esteja ciente do seguinte:
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• O arquivo de manifesto de entrada deve ser um arquivo de manifesto de quadro único. Para obter
mais informações, consulteCriar um arquivo de manifesto de entrada de quadro da nuvem de
pontos (p. 597)
• Como opção, você pode fornecer a categoria do rótulo e os atributos do quadro. Os operadores podem
atribuir um ou mais desses atributos a anotações para fornecer mais informações sobre esse objeto. Por
exemplo, você pode querer usar o atributo obstruído para que os operadores identifiquem quando um
objeto está parcialmente obstruído.
• A rotulagem automatizada de dados e a consolidação de anotações não são compatíveis com tarefas de
rotulagem de nuvem de pontos 3D.
• Os trabalhos de rotulagem de detecção de objetos de nuvem de pontos 3D podem levar várias horas
para serem concluídos. É possível especificar um limite de tempo mais longo para esses trabalhos de
rotulagem ao selecionar a equipe de trabalho (até 7 dias ou 604800 segundos).

Criar um trabalho de rotulagem (API)
Esta seção aborda os detalhes que você precisa saber ao criar um trabalho de etiquetagem usando o
SageMaker Operação de APICreateLabelingJob. Essa API define essa operação para todos os AWS
SDKs. Para ver uma lista de SDKs específicos de linguagem compatíveis com essa operação, revise a
seção Consulte também do CreateLabelingJob.
Criar um trabalho de rotulagem (API) (p. 554), fornece uma visão geral da operação
CreateLabelingJob. Siga estas instruções e faça o seguinte enquanto configura a solicitação:
• É necessário inserir um ARN para HumanTaskUiArn. Use
arn:aws:sagemaker:<region>:394669845002:human-task-ui/
PointCloudObjectDetection. Substituir<region>com oAWSRegião em que você está criando o
trabalho de etiquetagem.
Não deve haver uma entrada para o parâmetro UiTemplateS3Uri.
• O arquivo de manifesto de entrada deve ser um arquivo de manifesto de quadro único. Para obter
mais informações, consulteCriar um arquivo de manifesto de entrada de quadro da nuvem de
pontos (p. 597)
• Você especifica suas etiquetas, os atributos da categoria e do quadro da etiqueta e as instruções do
trabalhador em um arquivo de configuração da categoria de etiquetas. Para saber como criar esse
arquivo, consulte Crie um arquivo de configuração de categoria de rotulagem com atributos de categoria
e quadro de rótulos (p. 565).
• Você precisa fornecer ARNs predefinidos para as funções Lambda de pré-anotação e pós-anotação
(ACS). Esses ARNs são específicos da região da AWS usada para criar o trabalho de rotulagem.
• Para encontrar a pré-anotação Lambda ARN, consultePreHumanTaskLambdaArn. Use a região
na qual você está criando o trabalho de rotulagem para encontrar o ARN correto. Por exemplo, se
você estiver criando o trabalho de rotulagem em us-east-1, o ARN será arn:aws:lambda:useast-1:432418664414:function:PRE-3DPointCloudObjectDetection.
• Para encontrar o ARN do Lambda pós-anotação, consulteAnnotationConsolidationLambdaArn.
Use a região na qual você está criando o trabalho de rotulagem para
encontrar o ARN correto. Por exemplo, se você estiver criando o trabalho
de rotulagem em us-east-1, o ARN será arn:aws:lambda:useast-1:432418664414:function:ACS-3DPointCloudObjectDetection.
• O número de operadores especificado em NumberOfHumanWorkersPerDataObject deve ser 1.
• A rotulagem automatizada de dados não é compatível com trabalhos de rotulagem de nuvem de pontos
3D. Você não deve especificar valores para parâmetros em LabelingJobAlgorithmsConfig.
• Os trabalhos de rotulagem de detecção de objetos de nuvem de pontos 3D podem levar várias horas
para serem concluídos. É possível especificar um limite de tempo mais longo para esses trabalhos de
rotulagem em TaskTimeLimitInSeconds (até 7 dias ou 604.800 segundos).
451

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Rotular nuvens de pontos 3D

Crie um Job de etiquetagem de verificação ou ajuste de detecção de objetos em nuvem de pontos
3D
Você pode criar um trabalho de rotulagem de ajuste ou verificação usando o console Ground Truth
ouCreateLabelingJobAPI. Para saber mais sobre trabalhos de etiquetagem de ajuste e verificação e
saber como criar um, consulteVerificar e ajustar rótulos (p. 506).
Quando você cria um trabalho de etiquetagem de ajuste, seus dados de entrada para o trabalho de
etiquetagem podem incluir etiquetas e medições de guinada, inclinação e rotação de um trabalho de
etiquetagem anterior ou de uma fonte externa. No trabalho de ajuste, o tom e a rotação serão visualizados
na interface do usuário do trabalhador, mas não podem ser modificados. A guinada é ajustável.
O Ground Truth usa ângulos Tait-Bryan com as seguintes rotações intrínsecas para visualizar a guinada,
inclinação e rotação na interface do usuário do trabalhador. Primeiro, a rotação é aplicada ao veículo de
acordo com o eixo z (guinada). Em seguida, o veículo girado é girado de acordo com o eixo y intrínseco
(inclinação). Finalmente, o veículo é girado de acordo com o eixo x” intrínseco (rolo).

Formato dos dados de saída
Ao criar um trabalho de rotulagem de detecção de objetos de nuvem de pontos 3D, as tarefas são
enviadas aos operadores. Quando esses trabalhadores concluem suas tarefas, as etiquetas são gravadas
no bucket do Amazon S3 que você especificou ao criar o trabalho de etiquetagem. O formato dos dados de
saída determina o que você vê em seu bucket Amazon S3 quando seu status de trabalho de etiquetagem
(LabelingJobStatus) éCompleted.
Se você for um novo usuário do Ground Truth, consulteDados de saída (p. 626)para saber mais sobre
o formato de dados de saída do Ground Truth. Para saber mais sobre o formato dos dados de saída
de detecção de objeto de nuvem de pontos 3D, consulte Saída de detecção de objetos em nuvem de
pontos (p. 644).

Rastreamento de objetos de nuvem de pontos 3D
Use esse tipo de tarefa quando quiser que os operadores adicionem e ajustem cuboides 3D em torno de
objetos para rastrear o movimento deles em quadros da nuvem de pontos 3D. Por exemplo, é possível
usar esse tipo de tarefa para pedir aos operadores que rastreiem a movimentação de veículos em vários
quadros da nuvem de pontos.
Para esse tipo de tarefa, o objeto de dados que os operadores rotulam é uma sequência de quadros da
nuvem de pontos. UMAsequênciaé definido como uma série temporal de quadros de nuvem de pontos. O
Ground Truth renderiza uma série de visualizações de nuvem de pontos 3D usando uma sequência que
você fornece e os trabalhadores podem alternar entre esses quadros de nuvem de pontos 3D na interface
de tarefas do trabalhador.
O Ground Truth fornece aos trabalhadores ferramentas para anotar objetos com 9 graus de liberdade:
(x, y, z, rx, ry, rz, l, w, h) em três dimensões em cenas 3D e vistas laterais projetadas (superior, lateral e
traseira). Quando um operador desenha um cuboide em torno de um objeto, esse cuboide recebe um ID
exclusivo, por exemplo, Car:1 para um carro na sequência e Car:2 para outro. Os operadores usam
esse ID para rotular o mesmo objeto em vários quadros.
Também é possível fornecer dados da câmera para dar aos operadores mais informações visuais sobre
cenas no quadro e para ajudar os operadores a desenhar cuboides 3D em torno de objetos. Quando um
operador adiciona um cuboide 3D para identificar um objeto na imagem 2D ou na nuvem de pontos 3D, e o
cuboide aparece na outra visualização.
É possível ajustar as anotações criadas em um trabalho de rotulagem de detecção de objetos da nuvem de
pontos 3D usando o tipo de tarefa de ajuste de rastreamento de objetos da nuvem de pontos 3D.
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Se você é um novo usuário da modalidade de rotulagem de nuvem de pontos Ground Truth 3D,
recomendamos que você analiseVisão geral dos trabalhos de rotulagem de nuvem de pontos
3D (p. 470). Essa modalidade de rotulagem é diferente de outros tipos de tarefas do Ground Truth, e esta
página fornece uma visão geral de detalhes importantes que você deve conhecer ao criar um trabalho de
rotulagem de nuvem de pontos 3D.
Tópicos
• Visualizar a interface de tarefas do operador (p. 453)
• Criar um trabalho de rotulagem de rastreamento de objetos da nuvem de pontos 3D (p. 460)
• Crie um Job de etiquetagem de verificação ou ajuste de rastreamento de objetos em nuvem de pontos
3D (p. 461)
• Formato dos dados de saída (p. 461)

Visualizar a interface de tarefas do operador
O Ground Truth fornece aos trabalhadores um portal web e ferramentas para concluir suas tarefas
de anotação de rastreamento de objetos em nuvem de pontos 3D. Ao criar o trabalho de rotulagem,
forneça o nome de recurso da Amazon (ARN) para uma interface de usuário do Ground Truth pré-criada
noHumanTaskUiArnparâmetro. Quando você cria um trabalho de rotulagem usando esse tipo de tarefa
no console, essa interface do usuário é usada automaticamente. É possível visualizar e interagir com a
interface do usuário do operador ao criar um trabalho de rotulagem no console. Se você for um usuário
novo, é recomendável criar um trabalho de rotulagem usando o console para garantir que os atributos de
rótulo, os quadros de nuvem de ponto e, se aplicável, as imagens apareçam conforme o esperado.
Veja a seguir um GIF da interface de tarefas do operador de rastreamento de objetos da nuvem de pontos
3D, que demonstra como o operador pode navegar pelos quadros da nuvem de pontos na sequência. As
ferramentas de anotação fazem parte da interface de tarefas do trabalhador. Eles não estão disponíveis
para a interface de visualização.
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Uma vez que os operadores adicionam um único cuboide, ele é replicado em todos os quadros da
sequência com o mesmo ID. Depois que os trabalhadores ajustarem o cubóide em outro quadro, o Ground
Truth interpolará o movimento desse objeto e ajustará todos os cubóides entre os quadros ajustados
manualmente. O GIF a seguir demonstra esse recurso de interpolação. Na barra de navegação na parte
inferior esquerda, as áreas vermelhas indicam quadros ajustados manualmente.
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Se você fornecer dados de câmera para fusão de sensores, as imagens serão combinadas com cenas em
quadros da nuvem de pontos. Essas imagens aparecem no portal do operador, conforme mostrado no GIF
a seguir.
O operador pode navegar na cena 3D usando o teclado e o mouse. Ele pode:
• Clique duas vezes em objetos específicos na nuvem de pontos para ampliá-los.
• Use o botão de deslocação do mouse ou o trackpad para ampliar e reduzir a nuvem de pontos.
• Use as teclas de seta do teclado e as teclas Q, E, A e D para mover para cima, para baixo, para a
esquerda e para a direita. Use as teclas W e S do teclado para ampliar e diminuir o zoom.
Quando um operador coloca um cuboide na cena 3D, uma visão lateral aparecerá com as três
visualizações laterais projetadas: superior, lateral e traseira. Essas visualizações laterais mostram pontos
dentro e ao redor do cuboide posicionado e ajudam os operadores a refinar os limites de cuboides nessa
área. Os operadores podem ampliar e reduzir o zoom de cada uma dessas visualizações laterais usando o
mouse.
O vídeo a seguir demonstra movimentos em torno da nuvem de pontos 3D e na visualização lateral.
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Recursos e opções de visualização adicionais estão disponíveis. Consulte a página de instruções do
operador para obter uma visão geral abrangente da interface do usuário do operador.

Ferramentas do operador
Os operadores podem navegar pela nuvem de pontos 3D, ampliando e diminuindo o zoom e movendose em todas as direções ao redor da nuvem usando o mouse e os atalhos do teclado. Se os operadores
clicarem em um ponto na nuvem de pontos, a interface do usuário será automaticamente ampliada nessa
área. Os operadores podem usar várias ferramentas para desenhar um cuboide 3D em torno de objetos.
Para obter mais informações, consulte Ferramentas de rotulagem auxiliares.
Depois que os operadores colocam um cuboide 3D na nuvem de pontos, eles podem ajustar esses
cuboides para se encaixarem firmemente em torno de carros usando uma variedade de visualizações:
diretamente no cuboide 3D, em uma visão lateral com três perspectivas ampliadas da nuvem de pontos ao
redor da caixa e, se você incluir imagens para fusão de sensores, diretamente na imagem 2D.
Opções de visualização que permitem aos operadores ocultar ou visualizar facilmente o texto do rótulo,
uma malha de solo e atributos de pontos adicionais. Os operadores também podem escolher entre
perspectivas e projeções ortogonais.
Ferramentas de rotulagem auxiliares
O Ground Truth ajuda os trabalhadores a anotar nuvens de pontos 3D com mais rapidez e precisão
usando ferramentas de rotulagem assistiva baseadas em UX, aprendizado de máquina e visão
computacional para tarefas de rastreamento de objetos em nuvem de pontos 3D. As seguintes ferramentas
de rotulagem auxiliares estão disponíveis para este tipo de tarefa:
• Preenchimento automático de rótulos— Quando um trabalhador adiciona um cubóide a uma moldura,
um cubóide com as mesmas dimensões e orientação é automaticamente adicionado a todos os quadros
na sequência.
• Interpolação de rótulos— Depois que um trabalhador rotula um único objeto em dois quadros, o Ground
Truth usa essas anotações para interpolar o movimento desse objeto entre esses dois quadros.
• Gerenciamento de rótulos e atributos em massa— Os trabalhadores podem adicionar, excluir e
renomear anotações, rotular atributos de categoria e enquadrar atributos em massa.
• Os operadores podem excluir manualmente as anotações de determinado objeto antes ou depois de
um quadro. Por exemplo, um operador poderá excluir todos os rótulos de um objeto após o quadro 10
se esse objeto não estiver mais localizado na cena depois desse quadro.
• Se um operador acidentalmente excluir em massa todas as anotações de um objeto, ele poderá
adicioná-las novamente. Por exemplo, se um operador excluir todas as anotações de um objeto antes
do quadro 100, ele poderá adicioná-las em massa a esses quadros.
• Os operadores podem renomear um rótulo em um quadro e todos os cuboides 3D atribuídos a esse
rótulo serão atualizados com o novo nome em todos os quadros.
• Os trabalhadores podem usar a edição em massa para adicionar ou editar atributos de categoria de
rótulos e atributos de quadro em vários quadros.
• Estalando— Os trabalhadores podem adicionar um cubóide ao redor de um objeto e usar um atalho de
teclado ou uma opção de menu para que a ferramenta de ajuste automático do Ground Truth encaixe o
cubóide firmemente nos limites do objeto.
• Encaixado à terra— Depois que um trabalhador adiciona um cubóide à cena 3D, o trabalhador pode
encaixar automaticamente o cubóide no chão. Por exemplo, o operador pode usar esse recurso para
encaixar um cuboide na estrada ou na calçada na cena.
• Etiquetagem com várias visualizações— Depois que um trabalhador adiciona um cubóide 3D à cena
3D, um painel lateral exibe as perspectivas frontal e duas laterais para ajudar o trabalhador a ajustar o
cubóide firmemente ao redor do objeto. Os operadores podem anotar a nuvem de pontos 3D, o painel
lateral e os ajustes aparecerão nas outras visualizações em tempo real.
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• Fusão de sensores— Se você fornecer dados para a fusão de sensores, os trabalhadores poderão
ajustar as anotações nas cenas 3D e nas imagens 2D, e as anotações serão projetadas na outra
visualização em tempo real.
• Cubóides de mesclagem automática— Os trabalhadores podem mesclar automaticamente dois cubóides
em todos os quadros se determinarem que cubóides com rótulos diferentes realmente representam um
único objeto.
• Visualizar as opções— Permite que os trabalhadores ocultem ou visualizem facilmente o texto do rótulo,
uma malha plana e atributos de pontos adicionais, como cor ou intensidade. Os operadores também
podem escolher entre perspectivas e projeções ortogonais.

Criar um trabalho de rotulagem de rastreamento de objetos da nuvem de pontos 3D
Você pode criar um trabalho de rotulagem de nuvem de pontos 3D usando o SageMaker Operação da API
APICreateLabelingJob. Para criar um trabalho de rotulagem para esse tipo de tarefa, você precisa do
seguinte:
• Um arquivo de manifesto de entrada de sequência. Para saber como criar esse tipo de arquivo de
manifesto, consulte Criar um manifesto de entrada de sequência da nuvem de pontos (p. 603).
Se você estiver usando as modalidades de rotulagem de nuvem de pontos Ground Truth 3D,
recomendamos revisarFormatos aceitos de dados 3D brutos (p. 595).
• Uma equipe de trabalho de uma força de trabalho privada ou de fornecedor. Você não pode usar o
Amazon Mechanical Turk para trabalhos de etiquetagem de nuvem de pontos 3D. Para saber como criar
forças de trabalho e equipes de trabalho, consulte Criar e gerenciar forças de trabalho (p. 711).
Além disso, verifique se você revisou e atendeu a Atribua permissões do IAM para usar Ground
Truth (p. 664).
Para saber como criar um trabalho de rotulagem usando o console ou uma API, consulte as seções a
seguir.

Criar um trabalho de rotulagem (API)
Esta seção aborda os detalhes que você precisa saber ao criar um trabalho de etiquetagem usando o
SageMaker Operação de APICreateLabelingJob. Essa API define essa operação para todos os AWS
SDKs. Para ver uma lista de SDKs específicos de linguagem compatíveis com essa operação, revise a
seção Consulte também do CreateLabelingJob.
Criar um trabalho de rotulagem (API) (p. 554) fornece uma visão geral da operação
CreateLabelingJob. Siga estas instruções e faça o seguinte enquanto configura a solicitação:
• É necessário inserir um ARN para HumanTaskUiArn. Use
arn:aws:sagemaker:<region>:394669845002:human-task-ui/
PointCloudObjectTracking. Substituir<region>com oAWSRegião em que você está criando o
trabalho de etiquetagem.
Não deve haver uma entrada para o parâmetro UiTemplateS3Uri.
• O LabelAttributeName deve terminar em -ref. Por exemplo, ot-labels-ref.
• O arquivo de manifesto de entrada deve ser um arquivo de manifesto de sequência de quadros da
nuvem de pontos. Para obter mais informações, consulteCriar um manifesto de entrada de sequência da
nuvem de pontos (p. 603)
• Você especifica suas etiquetas, os atributos da categoria e do quadro da etiqueta e as instruções do
trabalhador em um arquivo de configuração da categoria de etiquetas. Para obter mais informações,
consulte Crie um arquivo de configuração de categoria de rotulagem com atributos de categoria e quadro
de rótulos (p. 565) para saber como criar esse arquivo.
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• Você precisa fornecer ARNs predefinidos para as funções Lambda de pré-anotação e pós-anotação
(ACS). Esses ARNs são específicos da região da AWS usada para criar o trabalho de rotulagem.
• Para encontrar a pré-anotação Lambda ARN, consultePreHumanTaskLambdaArn. Use a região
em que você está criando o trabalho de rotulagem para encontrar o ARN correto que termina com
PRE-3DPointCloudObjectTracking.
• Para encontrar o ARN do Lambda pós-anotação, consulteAnnotationConsolidationLambdaArn.
Use a região em que você está criando o trabalho de rotulagem para encontrar o ARN correto que
termina com ACS-3DPointCloudObjectTracking.
• O número de operadores especificado em NumberOfHumanWorkersPerDataObject deve ser 1.
• A rotulagem automatizada de dados não é compatível com trabalhos de rotulagem de nuvem de pontos
3D. Você não deve especificar valores para parâmetros em LabelingJobAlgorithmsConfig.
• Os trabalhos de rotulagem de rastreamento de objetos da nuvem de pontos 3D podem levar várias horas
para serem concluídos. É possível especificar um limite de tempo mais longo para esses trabalhos de
rotulagem em TaskTimeLimitInSeconds (até 7 dias ou 604.800 segundos).

Criar um trabalho de rotulagem (console)
Você pode seguir as instruçõesCriar um trabalho de rotulagem (console) (p. 551)para aprender como
criar um trabalho de rotulagem de rastreamento de objetos em nuvem de pontos 3D no SageMaker
Console do. Enquanto estiver criando o trabalho de rotulagem, esteja ciente do seguinte:
• O arquivo de manifesto de entrada deve ser um arquivo de manifesto de sequência. Para obter mais
informações, consulteCriar um manifesto de entrada de sequência da nuvem de pontos (p. 603)
• Se preferir, você poderá fornecer atributos da categoria de rótulo. Os operadores podem atribuir um ou
mais desses atributos a anotações para fornecer mais informações sobre esse objeto. Por exemplo,
você pode querer usar o atributo obstruído para que os operadores identifiquem quando um objeto está
parcialmente obstruído.
• A rotulagem automatizada de dados e a consolidação de anotações não são compatíveis com tarefas de
rotulagem de nuvem de pontos 3D.
• Os trabalhos de rotulagem de rastreamento de objetos da nuvem de pontos 3D podem levar várias horas
para serem concluídos. É possível especificar um limite de tempo mais longo para esses trabalhos de
rotulagem ao selecionar a equipe de trabalho (até 7 dias ou 604800 segundos).

Crie um Job de etiquetagem de verificação ou ajuste de rastreamento de objetos em nuvem de
pontos 3D
Você pode criar um trabalho de rotulagem de ajuste e verificação usando o console Ground Truth
ouCreateLabelingJobAPI. Para saber mais sobre trabalhos de etiquetagem de ajuste e verificação e
saber como criar um, consulteVerificar e ajustar rótulos (p. 506).
Quando você cria um trabalho de etiquetagem de ajuste, seus dados de entrada para o trabalho de
etiquetagem podem incluir etiquetas e medições de guinada, inclinação e rotação de um trabalho de
etiquetagem anterior ou de uma fonte externa. No trabalho de ajuste, o tom e a rotação serão visualizados
na interface do usuário do trabalhador, mas não podem ser modificados. A guinada é ajustável.
O Ground Truth usa ângulos Tait-Bryan com as seguintes rotações intrínsecas para visualizar a guinada,
inclinação e rotação na interface do usuário do trabalhador. Primeiro, a rotação é aplicada ao veículo de
acordo com o eixo z (guinada). Em seguida, o veículo girado é girado de acordo com o eixo y intrínseco
(inclinação). Finalmente, o veículo é girado de acordo com o eixo x” intrínseco (rolo).

Formato dos dados de saída
Ao criar um trabalho de rotulagem de rastreamento de objetos de nuvem de pontos 3D, as tarefas são
enviadas aos operadores. Quando esses trabalhadores concluem suas tarefas, suas anotações são
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gravadas no bucket do Amazon S3 que você especificou ao criar o trabalho de etiquetagem. O formato
dos dados de saída determina o que você vê em seu bucket Amazon S3 quando seu status de trabalho de
etiquetagem (LabelingJobStatus) éCompleted.
Se você for um novo usuário do Ground Truth, consulteDados de saída (p. 626)para saber mais sobre
o formato de dados de saída do Ground Truth. Para saber mais sobre o formato dos dados de saída de
rastreamento de objeto de nuvem de pontos 3D, consulte Saída de rastreamento de objetos 3D Point
Cloud (p. 647).

Segmentação semântica da nuvem de pontos 3D
A segmentação semântica envolve classificar pontos individuais de uma nuvem de pontos 3D em
categorias pré-especificadas. Use esse tipo de tarefa quando quiser que os operadores criem uma
máscara de segmentação semântica no nível de ponto para nuvens de pontos 3D. Por exemplo, se você
especificar as classes car, pedestrian e bike, os operadores vão selecionar uma classe de cada vez e
colorir todos os pontos dessa classe com a mesma cor na nuvem de pontos.
Para esse tipo de tarefa, o objeto de dados que os trabalhadores rotulam é um único quadro de nuvem
de pontos. O Ground Truth gera uma visualização de nuvem de pontos 3D usando os dados de nuvem
de pontos que você fornece. Também é possível fornecer dados da câmera para dar aos operadores
mais informações visuais sobre as cenas no quadro e para ajudar os operadores a pintar objetos. Quando
um operador pinta um objeto na imagem 2D ou na nuvem de pontos 3D, a pintura aparece na outra
visualização.
É possível ajustar anotações criadas em um trabalho de rotulagem de detecção de objetos de nuvem de
pontos 3D usando o tipo de tarefa de ajuste de segmentação semântica de nuvem de pontos 3D.
Se você é um novo usuário da modalidade de rotulagem de nuvem de pontos Ground Truth 3D,
recomendamos que você analiseVisão geral dos trabalhos de rotulagem de nuvem de pontos
3D (p. 470). Essa modalidade de rotulagem é diferente de outros tipos de tarefas do Ground Truth, e este
tópico fornece uma visão geral de detalhes importantes que você deve conhecer ao criar um trabalho de
rotulagem de nuvem de pontos 3D.
Tópicos
• Visualizar a interface de tarefas do operador (p. 462)
• Criar um trabalho de rotulagem de segmentação semântica da nuvem de pontos 3D (p. 468)
• Crie um Job de rotulagem de verificação ou ajuste de segmentação semântica de nuvem de pontos
3D (p. 469)
• Formato dos dados de saída (p. 470)

Visualizar a interface de tarefas do operador
O Ground Truth fornece aos trabalhadores um portal da web e ferramentas para concluir suas tarefas
de anotação de segmentação semântica de nuvem de pontos 3D. Ao criar o trabalho de rotulagem,
forneça o nome de recurso da Amazon (ARN) para uma interface do Ground Truth pré-construída
noHumanTaskUiArnparâmetro. Quando você cria um trabalho de rotulagem usando esse tipo de tarefa
no console, essa interface do usuário é usada automaticamente. É possível visualizar e interagir com a
interface do usuário do operador ao criar um trabalho de rotulagem no console. Se você for um usuário
novo, é recomendável criar um trabalho de rotulagem usando o console para garantir que os atributos de
rótulo, os quadros de nuvem de ponto e, se aplicável, as imagens apareçam conforme o esperado.
Veja a seguir um GIF da interface de tarefas do operador de segmentação semântica da nuvem de pontos
3D. Se você fornecer dados da câmera para fusão de sensores, as imagens serão combinadas com
cenas no quadro da nuvem de pontos. Os operadores podem pintar objetos na nuvem de pontos 3D ou
na imagem 2D, e a pintura aparece no local correspondente na outra média. Essas imagens aparecem no
portal do operador, conforme mostrado no GIF a seguir.
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O operador pode navegar na cena 3D usando o teclado e o mouse. Ele pode:
• Clique duas vezes em objetos específicos na nuvem de pontos para ampliá-los.
• Use o botão de deslocação do mouse ou o trackpad para ampliar e reduzir a nuvem de pontos.
• Use as teclas de seta do teclado e as teclas Q, E, A e D para mover para cima, para baixo, para a
esquerda e para a direita. Use as teclas W e S do teclado para ampliar e diminuir o zoom.
O vídeo a seguir demonstra movimentos em torno da nuvem de pontos 3D. Os operadores podem ocultar
e expandir novamente todos os menus e as visualizações laterais. Nesse GIF, as visualizações laterais e
os menus foram recolhidos.
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O GIF a seguir demonstra como um operador pode rotular vários objetos rapidamente, refinar objetos
pintados usando a opção Desfazer pintura e visualizar somente os pontos que foram pintados.
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Recursos e opções de visualização adicionais estão disponíveis. Consulte a página de instruções do
operador para obter uma visão geral abrangente da interface do usuário do operador.
Ferramentas do operador
Os operadores podem navegar pela nuvem de pontos 3D, ampliando e diminuindo o zoom e movendo-se
em todas as direções ao redor da nuvem usando o mouse e os atalhos do teclado. Ao criar um trabalho de
segmentação semântica, os operadores têm as seguintes ferramentas disponíveis:
• Um pincel para pintar e desfazer a pintura de objetos. Os operadores pintam os objetos selecionando
uma categoria de rótulo e pintando na nuvem de pontos 3D. Os operadores desfazem a pintura de
objetos selecionando a opção Desfazer pintura no menu de categoria de rótulo e usando o pincel para
apagar a pintura.
• Uma ferramenta de polígono que os operadores podem usar para selecionar e pintar uma área na
nuvem de pontos.
• Uma ferramenta de pintura de plano de fundo, que permite que os operadores pintem atrás de objetos
que já anotaram sem alterar as anotações originais. Por exemplo, os operadores podem usar essa
ferramenta para pintar a estrada depois de pintar todos os carros na estrada.
• Visualize opções que permitem aos operadores ocultar ou visualizar facilmente o texto do rótulo, uma
malha de solo e atributos de ponto adicionais, como cor ou intensidade. Os operadores também podem
escolher entre perspectivas e projeções ortogonais.

Criar um trabalho de rotulagem de segmentação semântica da nuvem de pontos 3D
Você pode criar um trabalho de rotulagem de nuvem de pontos 3D usando o SageMaker da API ou da
API ou da API,CreateLabelingJob. Para criar um trabalho de rotulagem para esse tipo de tarefa, você
precisa do seguinte:
• Um arquivo de manifesto de entrada de quadro único. Para saber como criar esse tipo de arquivo de
manifesto, consulte Criar um arquivo de manifesto de entrada de quadro da nuvem de pontos (p. 597).
Se você estiver usando as modalidades de rotulagem da nuvem de pontos 3D da Ground Truth,
recomendamos revisarFormatos aceitos de dados 3D brutos (p. 595).
• Uma equipe de trabalho de uma força de trabalho privada ou de fornecedor. Você não pode usar
trabalhadores do Amazon Mechanical Turk para trabalhos de etiquetagem de nuvem de pontos 3D.
Para saber como criar forças de trabalho e equipes de trabalho, consulte Criar e gerenciar forças de
trabalho (p. 711).
• Um arquivo de configuração de categoria de rótulo. Para obter mais informações, consulteCrie
um arquivo de configuração de categoria de rotulagem com atributos de categoria e quadro de
rótulos (p. 565)
Além disso, verifique se você revisou e atendeu a Atribua permissões do IAM para usar Ground
Truth (p. 664).
Use uma das seções a seguir para saber como criar um trabalho de rotulagem usando o console ou uma
API.

Criar um trabalho de rotulagem (console)
Você pode seguir as instruçõesCriar um trabalho de rotulagem (console) (p. 551)para aprender como
criar um trabalho de rotulagem de segmentação semântica de nuvem de pontos 3D no SageMaker
Console do. Enquanto estiver criando o trabalho de rotulagem, esteja ciente do seguinte:
• O arquivo de manifesto de entrada deve ser um arquivo de manifesto de quadro único. Para obter
mais informações, consulteCriar um arquivo de manifesto de entrada de quadro da nuvem de
pontos (p. 597)
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• A rotulagem automatizada de dados e a consolidação de anotações não são compatíveis com tarefas de
rotulagem de nuvem de pontos 3D.
• Os trabalhos de rotulagem de segmentação semântica de nuvem de pontos 3D podem levar várias
horas para serem concluídos. É possível especificar um limite de tempo mais longo para esses trabalhos
de rotulagem ao selecionar a equipe de trabalho (até 7 dias ou 604800 segundos).

Criar um trabalho de rotulagem (API)
Esta seção aborda os detalhes que você precisa saber ao criar um trabalho de etiquetagem usando o
SageMaker Operação de APICreateLabelingJob. Essa API define essa operação para todos os AWS
SDKs. Para ver uma lista de SDKs específicos de linguagem compatíveis com essa operação, revise a
seção Consulte também do CreateLabelingJob.
A página Criar um trabalho de rotulagem (API) (p. 554) fornece uma visão geral da operação
CreateLabelingJob. Siga estas instruções e faça o seguinte enquanto configura a solicitação:
• É necessário inserir um ARN para HumanTaskUiArn. Use
arn:aws:sagemaker:<region>:394669845002:human-task-ui/
PointCloudSemanticSegmentation. Substituir<region>com oAWSRegião em que você está
criando o trabalho de etiquetagem.
Não deve haver uma entrada para o parâmetro UiTemplateS3Uri.
• O LabelAttributeName deve terminar em -ref. Por exemplo, ss-labels-ref.
• O arquivo de manifesto de entrada deve ser um arquivo de manifesto de quadro único. Para obter
mais informações, consulteCriar um arquivo de manifesto de entrada de quadro da nuvem de
pontos (p. 597)
• Especifique os rótulos e as instruções do operador em um arquivo de configuração da categoria de
rótulo. Consulte Crie um arquivo de configuração de categoria de rotulagem com atributos de categoria e
quadro de rótulos (p. 565) para saber como criar esse arquivo.
• Você precisa fornecer ARNs predefinidos para as funções Lambda de pré-anotação e pós-anotação
(ACS). Esses ARNs são específicos da região da AWS usada para criar o trabalho de rotulagem.
• Para encontrar a pré-anotação Lambda ARN, consultePreHumanTaskLambdaArn. Use a região
na qual você está criando o trabalho de rotulagem para encontrar o ARN correto. Por exemplo, se
você estiver criando o trabalho de rotulagem em us-east-1, o ARN será arn:aws:lambda:useast-1:432418664414:function:PRE-3DPointCloudSemanticSegmentation.
• Para encontrar o ARN do Lambda pós-anotação, consulteAnnotationConsolidationLambdaArn.
Use a região na qual você está criando o trabalho de rotulagem para
encontrar o ARN correto. Por exemplo, se você estiver criando o trabalho
de rotulagem em us-east-1, o ARN será arn:aws:lambda:useast-1:432418664414:function:ACS-3DPointCloudSemanticSegmentation.
• O número de operadores especificado em NumberOfHumanWorkersPerDataObject deve ser 1.
• A rotulagem automatizada de dados não é compatível com trabalhos de rotulagem de nuvem de pontos
3D. Você não deve especificar valores para parâmetros em LabelingJobAlgorithmsConfig.
• Os trabalhos de rotulagem de segmentação semântica de nuvem de pontos 3D podem levar várias
horas para serem concluídos. É possível especificar um limite de tempo mais longo para esses trabalhos
de rotulagem em TaskTimeLimitInSeconds (até 7 dias ou 604800 segundos).

Crie um Job de rotulagem de verificação ou ajuste de segmentação semântica de nuvem de
pontos 3D
Você pode criar um trabalho de rotulagem de ajuste e verificação usando o console Ground Truth
ouCreateLabelingJobAPI. Para saber mais sobre trabalhos de etiquetagem de ajuste e verificação e
saber como criar um, consulteVerificar e ajustar rótulos (p. 506).
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Formato dos dados de saída
Ao criar um trabalho de rotulagem de segmentação semântica de nuvem de pontos 3D, as tarefas são
enviadas aos operadores. Quando esses trabalhadores concluem suas tarefas, suas anotações são
gravadas no bucket do Amazon S3 que você especificou ao criar o trabalho de etiquetagem. O formato
dos dados de saída determina o que você vê em seu bucket Amazon S3 quando seu status de trabalho de
etiquetagem (LabelingJobStatus) éCompleted.
Se você for um novo usuário do Ground Truth, consulteDados de saída (p. 626)para saber mais sobre
o formato de dados de saída do Ground Truth. Para saber mais sobre o formato dos dados de saída de
detecção de objeto de nuvem de pontos 3D, consulte Saída de segmentação semântica da nuvem de
pontos 3D (p. 643).

Visão geral dos trabalhos de rotulagem de nuvem de pontos 3D
Este tópico fornece uma visão geral dos recursos exclusivos de uma tarefa de rotulagem de nuvem de
pontos Ground Truth. É possível usar os trabalhos de rotulagem de nuvem de pontos 3D para que os
operadores rotulem objetos em uma nuvem de pontos 3D gerada a partir de sensores 3D, como LiDAR e
câmeras de profundidade, ou gerada a partir da reconstrução 3D, combinando imagens capturadas por um
agente como um drone.

Tempo de pré-processamento do trabalho
Ao criar um trabalho de rotulagem de nuvem de pontos 3D, é necessário fornecer um arquivo de manifesto
de entrada (p. 594). O arquivo de manifesto de entrada pode ser:
• Um arquivo de manifesto de entrada de quadro que tenha um quadro de nuvem de pontos único em
cada linha.
• Um arquivo de manifesto de entrada de sequência que tenha uma única sequência em cada linha. Uma
sequência é definida como uma série temporal de quadros de nuvem de pontos.
Para os dois tipos de arquivos de manifesto,tempo de pré-processamento do trabalho(ou seja, o tempo
antes do Ground Truth começar a enviar tarefas para seus trabalhadores) depende do número total e do
tamanho dos quadros de nuvem de pontos que você fornece em seu arquivo de manifesto de entrada.
Para arquivos de manifesto de entrada de quadro, esse é o número de linhas no arquivo de manifesto.
Para arquivos de manifesto de sequência, esse é o número de quadros em cada sequência multiplicado
pelo número total de sequências, ou linhas, no arquivo de manifesto.
Além disso, o número de pontos por nuvem de pontos e o número de objetos de dados do sensor fundidos
(como imagens) são fatores considerados nos tempos de pré-processamento do trabalho. Em média,
o Ground Truth pode pré-processar 200 quadros de nuvem de pontos em aproximadamente 5 minutos.
Se você criar um trabalho de rotulagem de nuvem de pontos 3D com um grande número de quadros de
nuvem de pontos, talvez os tempos de pré-processamento de trabalhos sejam mais longos. Por exemplo,
se você criar um arquivo de manifesto de entrada de sequência com 4 sequências de nuvem de pontos
e cada sequência contiver 200 nuvens de pontos, o Ground Truth pré-processa 800 nuvens de pontos e,
portanto, seu tempo de pré-processamento do trabalho pode ser de cerca de 20 minutos. Durante esse
tempo, o status do trabalho de rotulagem será InProgress.
Enquanto seu trabalho de etiquetagem de nuvem de pontos 3D estiver em pré-processamento, você
recebe CloudWatch mensagens notificando você sobre o status do seu trabalho. Para identificar essas
mensagens, procure 3D_POINT_CLOUD_PROCESSING_STATUS nos logs do trabalho de rotulagem.
Paraarquivos de manifesto de entrada de quadros, seu CloudWatch os registros terão uma mensagem
semelhante à seguinte:
{

"labeling-job-name": "example-point-cloud-labeling-job",
"event-name": "3D_POINT_CLOUD_PROCESSING_STATUS",
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}

"event-log-message": "datasetObjectId from: 0 to 10, status: IN_PROGRESS"

A mensagem de log de eventos, datasetObjectId from: 0 to 10, status: IN_PROGRESS,
identifica o número de quadros do manifesto de entrada que foram processados. Você receberá uma nova
mensagem sempre que um quadro tiver sido processado. Por exemplo, depois de um único quadro ser
processado, você receberá outra mensagem que diz datasetObjectId from: 1 to 10, status:
IN_PROGRESS.
Paraarquivos de manifesto de entrada de sequência, seu CloudWatch os registros terão uma mensagem
semelhante à seguinte:
{

}

"labeling-job-name": "example-point-cloud-labeling-job",
"event-name": "3D_POINT_CLOUD_PROCESSING_STATUS",
"event-log-message": "datasetObjectId: 0, status: IN_PROGRESS"

A mensagem do log de eventos, datasetObjectId from: 0, status: IN_PROGRESS, identifica
o número de sequências do manifesto de entrada que foram processadas. Você receberá uma nova
mensagem sempre que uma sequência tiver sido processada. Por exemplo, depois de uma única
sequência ser processada, você receberá uma mensagem que diz datasetObjectId from: 1,
status: IN_PROGRESS à medida que a próxima sequência começa a ser processada.

Tempos de conclusão do trabalho
Os operadores podem levar horas para concluir os trabalhos de rotulagem de nuvem de pontos 3D. É
possível definir a quantidade total de tempo que os operadores podem trabalhar em cada tarefa ao criar
um trabalho de rotulagem. O tempo máximo que você pode definir para que os operadores trabalhem em
tarefas é de sete dias. O valor padrão é de três dias.
É altamente recomendável que você crie tarefas que os operadores possam concluir em até 12 horas.
Os operadores devem manter a interface do usuário do operador aberta ao trabalhar em uma tarefa. Eles
podem salvar o trabalho à medida que avançam e o Ground Truth salvará seu trabalho a cada 15 minutos.
Ao usar o SageMaker CreateLabelingJobOperação da API, defina o tempo total em que uma tarefa
está disponível para os trabalhadores naTaskTimeLimitInSecondsparâmetro doHumanTaskConfig.
Ao criar um trabalho de rotulagem no console, é possível especificar esse limite de tempo ao selecionar o
tipo de força de trabalho e a equipe de trabalho.

Forças de trabalho
Ao criar um trabalho de rotulagem de nuvem de pontos 3D, é necessário especificar uma equipe de
trabalho que concluirá as tarefas de anotação da nuvem de pontos. É possível escolher uma equipe de
trabalho de uma força de trabalho privada de seus próprios operadores ou de uma força de trabalho
de fornecedores escolhida no AWS Marketplace. Você não pode usar a força de trabalho do Amazon
Mechanical Turk para trabalhos de etiquetagem de nuvem de pontos 3D.
Para saber mais sobre a força de trabalho de fornecedores, consulte Gerenciar forças de trabalho de
fornecedores (p. 716).
Para saber como criar e gerenciar uma força de trabalho privada, consulte Usar uma força de trabalho
privada (p. 717).

Interface do usuário (UI) do operador
O Ground Truth fornece uma interface de usuário (UI) do trabalhador, ferramentas e recursos auxiliares de
rotulagem para ajudar os trabalhadores a concluir suas tarefas de etiquetagem de nuvem de pontos 3D.
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É possível visualizar a interface do usuário do operador ao criar um trabalho de rotulagem no console.
Quando você cria um trabalho de rotulagem usando a operação de APICreateLabelingJob, você deve
fornecer um ARN fornecido pelo Ground Truth no parâmetroHumanTaskUiArnpara especificar a interface
do usuário do trabalhador para seu tipo de tarefa. Você pode usarHumanTaskUiArncom o SageMaker
RenderUiTemplateOperação de API para visualizar a interface do usuário do trabalhador.
Forneça instruções de trabalho, rótulos e, opcionalmente, atributos de categoria de rótulo que são exibidos
na interface do usuário do operador.

Atributos da categoria do rótulo
Ao criar um trabalho de rotulagem de detecção de objetos ou detecção de objetos em nuvem de pontos
3D, você pode adicionar um ou maisatributos da categoria do rótulo. Você pode adicionaratributos do
quadropara todos os tipos de tarefas de nuvem de pontos 3D:
• Período— Uma lista de opções (cadeias de caracteres), uma caixa de texto de formato livre ou um
campo numérico associado a um ou mais rótulos. Ele é usado pelos trabalhadores para fornecer
metadados sobre um rótulo.
• Período— Uma lista de opções (cadeias de caracteres), uma caixa de texto de formato livre ou um
campo numérico que aparece em cada quadro de nuvem de pontos em que um trabalhador é enviado
para anotar. Ele é usado pelos trabalhadores para fornecer metadados sobre quadros.
Além disso, você pode usar atributos de etiqueta e moldura para que os trabalhadores verifiquem os
rótulos em um trabalho de verificação de etiquetas de nuvem de pontos 3D.
Use as seções a seguir para saber mais sobre esses atributos. Para saber como adicionar atributos de
categoria e quadro de etiquetas a um trabalho de etiquetagem, use oCriar Job de rotulagemseção sobre
opágina do tipo de tarefade sua escolha.

Atributos da categoria do rótulo
Adicione atributos de categoria de rótulos aos rótulos para permitir que os trabalhadores forneçam mais
informações sobre as anotações que eles criam. Um atributo de categoria de rótulo é adicionado a um
rótulo individual ou a todos os rótulos. Quando um atributo de categoria de rótulo é aplicado a todos os
rótulos, ele é chamado deatributo de categoria de rótulo global.
Por exemplo, se você adicionar a categoria do rótulocarro, você também pode querer capturar dados
adicionais sobre seus carros rotulados, como se eles estão obstruídos ou o tamanho do carro. É possível
capturar esses metadados usando atributos de categoria de rótulo. Neste exemplo, se você adicionou
o atributoocluídoà categoria de etiqueta de carro, você pode atribuirparcial,completamente,nãopara
oocluídoatribua e permita que os trabalhadores selecionem uma dessas opções.
Ao criar um trabalho de verificação de etiquetas, você adiciona atributos de categoria de etiquetas a cada
etiqueta que deseja que os trabalhadores verifiquem.

Atributos do
Adicione atributos de quadro para dar aos trabalhadores a capacidade de fornecer mais informações
sobre quadros de nuvem de pontos individuais. Você pode especificar até 10 atributos de quadro, e esses
atributos aparecerão em todos os quadros.
Por exemplo, você pode adicionar um atributo de quadro que permite que os trabalhadores insiram um
número. Talvez você queira usar esse atributo para que os trabalhadores identifiquem o número de objetos
que veem em um quadro específico.
Em outro exemplo, talvez você queira fornecer uma caixa de texto de formato livre para dar aos
trabalhadores a capacidade de fornecer uma resposta de forma livre a uma pergunta.
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Ao criar um trabalho de verificação de etiquetas, você pode adicionar um ou mais atributos de quadro para
solicitar que os trabalhadores forneçam feedback sobre todas as etiquetas em um quadro de nuvem de
pontos.

Instruções do operador
É possível fornecer instruções do operador para ajudar os operadores a concluírem as tarefas de
rotulagem de nuvem de pontos. Você pode querer usar essas instruções para o seguinte:
• Melhores práticas e fatores a evitar ao anotar objetos.
• Explicação dos atributos de categoria de rótulo fornecidos (para tarefas de detecção de objetos e de
rastreamento de objetos) e como usá-los.
• Sugestões sobre como economizar tempo durante a rotulagem usando atalhos de teclado.
Você pode adicionar suas instruções de trabalho usando o SageMaker console ao criar um trabalho de
rotulagem. Se você criar um trabalho de rotulagem usando a operação de API CreateLabelingJob,
especifique as instruções do operador no arquivo de configuração da categoria de rótulo.
Além de suas instruções, o Ground Truth fornece um link para ajudar os trabalhadores a navegar e
usar o portal do trabalhador. Visualize essas instruções selecionando o tipo de tarefa em Instruções do
operador (p. 474).

Recusar tarefas
Os trabalhadores podem recusar tarefas.
Os trabalhadores recusam uma tarefa se as instruções não estiverem claras, os dados de entrada não
estiverem sendo exibidos corretamente ou se encontrarem algum outro problema com a tarefa. Se o
número de trabalhadores por objeto do conjunto de dados (NumberOfHumanWorkersPerDataObject)
recusar a tarefa, o objeto de dados é marcado como expirado e não será enviado para trabalhadores
adicionais.

Requisitos de permissão do trabalho de rotulagem de nuvem de pontos 3D
Ao criar um trabalho de rotulagem de nuvem de pontos 3D, além dos requisitos de permissão encontrados
em Atribua permissões do IAM para usar Ground Truth (p. 664), é necessário adicionar uma política de
CORS ao bucket do S3 que contenha o arquivo de manifesto de entrada.

Adicionar uma política de permissão de CORS ao bucket do S3
Ao criar um trabalho de rotulagem de nuvem de pontos 3D, especifique buckets no S3 onde os dados de
entrada e i arquivo de manifesto estão localizados e onde os dados de saída serão armazenados. Esses
buckets podem ser os mesmos. Você deve anexar a seguinte política de CORS (CORS). Se você usar o
console do Amazon S3 para adicionar a política ao bucket do, será necessário usar o formato JSON.
JSON
[

{

"AllowedHeaders": [
"*"
],
"AllowedMethods": [
"GET",
"HEAD",
"PUT"
],
"AllowedOrigins": [
"*"
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]

}

],
"ExposeHeaders": [
"Access-Control-Allow-Origin"
],
"MaxAgeSeconds": 3000

XML
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CORSConfiguration xmlns="http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01/">
<CORSRule>
<AllowedOrigin>*</AllowedOrigin>
<AllowedMethod>GET</AllowedMethod>
<AllowedMethod>HEAD</AllowedMethod>
<AllowedMethod>PUT</AllowedMethod>
<MaxAgeSeconds>3000</MaxAgeSeconds>
<ExposeHeader>Access-Control-Allow-Origin</ExposeHeader>
<AllowedHeader>*</AllowedHeader>
</CORSRule>
</CORSConfiguration>

Para saber como adicionar uma política CORS a um bucket do S3 (CORS)Como adicionar o
compartilhamento de recursos entre domínios com CORS?no Guia do usuário do Amazon Simple Storage
Service.

Instruções do operador
Este tópico fornece uma visão geral do portal de trabalhadores da Ground Truth e das ferramentas
disponíveis para concluir sua tarefa de rotulagem do 3D Point Cloud. Primeiro, selecione o tipo de tarefa na
qual você está trabalhando em Tópicos.
Para trabalhos de ajuste, selecione o tipo de tarefa de trabalho de rotulagem original que produziu os
rótulos que você está ajustando. Revise e ajuste os rótulos na tarefa conforme necessário.

Important
É recomendável que você conclua sua tarefa usando um navegador Google Chrome ou Firefox.
Tópicos
• Segmentação semântica da nuvem de pontos 3D (p. 474)
• Detecção de objetos de nuvem de pontos 3D (p. 484)
• Rastreamento de objetos de nuvem de pontos 3D (p. 495)

Segmentação semântica da nuvem de pontos 3D
Use esta página para se familiarizar com a interface do usuário e as ferramentas disponíveis para concluir
a tarefa de segmentação semântica de nuvem de pontos 3D.
Tópicos
• Sua tarefa (p. 475)
• Navegar pela interface de usuário (p. 480)
•
•
•
•

Guia de ícones (p. 482)
Shortcuts (p. 483)
Libere, interrompa, retome e recuse tarefas (p. 483)
Salvar e enviar seu trabalho (p. 484)
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Sua tarefa
Quando você trabalha em uma tarefa de segmentação semântica de nuvem de pontos 3D, é necessário
selecionar uma categoria no menu Anotações no lado direito do portal do operador usando o menu
suspenso Categorias de rótulo. Depois de selecionar uma categoria, use as ferramentas de pincel e
polígono para pintar cada objeto na nuvem de pontos 3D à qual essa categoria se aplica. Por exemplo, se
você selecionar a categoria Carro, essas ferramentas seriam usadas para pintar todos os carros na nuvem
de pontos. O vídeo a seguir demonstra como usar a ferramenta de pincel para pintar um objeto.
Se você vir uma ou mais imagens no portal do operador, poderá pintar as imagens ou pintar na nuvem de
pontos 3D e a pintura aparecerá na outra média.
Você pode ver os atributos do quadro sob aRótulosmenu. Use esses prompts de atributos para inserir
informações adicionais sobre a nuvem de pontos.
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Important
Se você vir que os objetos já foram pintados ao abrir a tarefa, ajuste essas anotações.
O vídeo a seguir inclui uma imagem que pode ser anotada. Talvez você não veja uma imagem na tarefa.
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Depois de pintar um ou mais objetos usando uma categoria de rótulo, você pode selecionar essa categoria
no menu Categoria de rótulo à direita para ver somente os pontos pintados para essa categoria.
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Navegar pela interface de usuário
É possível navegar na cena 3D usando o teclado e o mouse. É possível:
• Clique duas vezes em objetos específicos na nuvem de pontos para ampliá-los.
• Use o botão de deslocação do mouse ou o trackpad para ampliar e reduzir a nuvem de pontos.
• Use as teclas de seta do teclado e as teclas Q, E, A e D para mover para cima, para baixo, para a
esquerda e para a direita. Use as teclas W e S do teclado para ampliar e diminuir o zoom.
O vídeo a seguir demonstra movimentos em torno da nuvem de pontos 3D e na visualização lateral. É
possível ocultar e expandir novamente todas as visualizações laterais usando o ícone de tela cheia. Nesse
GIF, as visualizações laterais e os menus foram recolhidos.
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Quando você estiver na interface do usuário do operador, você verá os seguintes menus:
• Instruções— Revise essas instruções antes de iniciar sua tarefa.
• Atalhos de— Use esse menu para visualizar os atalhos de teclado que você pode usar para navegar na
nuvem de pontos e usar as ferramentas de anotação fornecidas.
• Visualizar— Use esse menu para ativar e desativar diferentes opções de visualização. Por exemplo, é
possível usar esse menu para adicionar uma malha de solo à nuvem de pontos e escolher a projeção da
nuvem de pontos.
• Nuvem de pontos 3D— Use esse menu para adicionar atributos adicionais aos pontos na nuvem de
pontos, como cor e intensidade de pixels. Observe que algumas ou todas essas opções podem não
estar disponíveis.
• Pintura— Use esse menu para modificar a funcionalidade do pincel.
Ao abrir uma tarefa, o ícone de mover cena está ativado e você pode se mover pela nuvem de pontos
usando o mouse e os botões de navegação na área de nuvem de pontos da tela. Para retornar à
visualização original exibida ao abrir a tarefa pela primeira vez, selecione o ícone de redefinir cena.
Depois de selecionar o ícone de pintura, você poderá adicionar tinta à nuvem de pontos e às imagens (se
incluídas). Selecione o ícone de mover cena novamente caso queira mover para outra área na nuvem de
pontos 3D ou na imagem.
Para recolher todos os painéis à direita e exibir a nuvem de pontos 3D em tela cheia, selecione o ícone de
tela cheia.
Para as imagens da câmera e painéis laterais, você tem as seguintes opções de visualização:
• C— Visualize o ângulo da câmera na visão da nuvem de pontos.
• F— Visualize o tronco, ou campo de visão, da câmera usada para capturar essa imagem na visão da
nuvem de pontos.
• P— Visualize a nuvem de pontos sobreposta na imagem.

Guia de ícones
Use essa tabela para saber mais sobre os ícones disponíveis no portal de tarefas do operador.
Ícone

Name (Nome)

Descrição

brush

Selecione esse ícone para ativar a ferramenta de pincel. Para
usar essa ferramenta, selecione e mova o mouse sobre os
objetos que você deseja pintar. Após selecioná-la, tudo o que
você pintar será associado à categoria escolhida.

polígono

Selecione esse ícone para usar a ferramenta de pintura de
polígono. Use essa ferramenta para desenhar polígonos em
torno dos objetos que você deseja pintar. Após selecionála, tudo o que estiver dentro do polígono desenhado será
associado à categoria escolhida.

redefinir cena

Selecione esse ícone para redefinir a visualização da nuvem
de pontos, painéis laterais e, se aplicável, todas as imagens
para a posição original de quando a tarefa foi aberta pela
primeira vez.
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Ícone

Name (Nome)

Descrição

mover cena

Selecione esse ícone para mover a cena. Por padrão, esse
ícone será selecionado quando você iniciar uma tarefa pela
primeira vez.

tela cheia

Selecione esse ícone para colocar a visualização de nuvem
de pontos 3D em tela cheia e para recolher todos os painéis
laterais.

governante

Use esse ícone para medir distâncias, em metros, na nuvem
de pontos. Talvez você queira usar essa ferramenta se suas
instruções solicitarem que você faça anotações em todos os
objetos a uma determinada distância do centro do cubóide ou
do objeto usado para capturar dados.
Ao selecionar esse ícone, você pode colocar o ponto de
partida (primeiro marcador) em qualquer lugar na nuvem de
pontos selecionando-o com o mouse. A ferramenta usará
automaticamente a interpolação para colocar um marcador
no ponto mais próximo dentro da distância limite do local
selecionado, caso contrário, o marcador será colocado no
chão. Se você colocar um ponto de partida por engano, você
pode usar a tecla Escape para reverter o posicionamento do
marcador.
Depois de colocar o primeiro marcador, você vê uma linha
pontilhada e um rótulo dinâmico que indica a distância que
você se afastou do primeiro marcador. Clique em outro lugar
na nuvem de pontos para colocar um segundo marcador.
Quando você coloca o segundo marcador, a linha pontilhada
se torna sólida e a distância é definida.
Depois de definir uma distância, você pode editá-la
selecionando qualquer um dos marcadores. Você pode
excluir uma régua selecionando qualquer lugar na régua e
usando a tecla Delete no teclado.

Shortcuts
Os atalhos listados no menu Atalhos podem ajudar a navegar na nuvem de pontos 3D e usar a ferramenta
de pintura.
Antes de iniciar sua tarefa, é recomendável que você revise oAtalhos demenu e familiarize-se com esses
comandos.

Libere, interrompa, retome e recuse tarefas
Quando você abre a tarefa de rotulagem, três botões no canto superior direito permitem que você recuse a
tarefa (Recusar a task), solte-o (Versões de versão) e interromper e retomar mais tarde (Pare e retomada
mais tarde). A lista a seguir descreve o que acontece quando você seleciona uma dessas opções:
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• Recusar a task: Você só deve recusar uma tarefa se algo estiver errado com a tarefa, como um
problema com a nuvem de pontos 3D, imagens ou a interface do usuário. Se você recusar uma tarefa,
não poderá retornar à tarefa.
• Tarefa: Se você liberar uma tarefa, perderá todo o trabalho realizado nessa tarefa. Quando a tarefa é
liberada, outros trabalhadores da sua equipe podem retomá-la. Se trabalhadores suficientes aceitarem
a tarefa, talvez você não consiga retornar a ela. Quando você seleciona esse botão e, em seguida,
selecionaConfirmar, você retornará ao portal do trabalhador. Se a tarefa ainda estiver disponível, seu
status seráDisponível. Se outros trabalhadores o pegarem, ele desaparecerá do seu portal.
• Pare e retomada mais tarde: Você pode usar oPare e retomada mais tardebotão para parar de trabalhar
e retornar à tarefa mais tarde. Você deve usar oSalvarbotão para salvar seu trabalho antes de selecionar
oPare e retomada mais tarde. Quando você seleciona esse botão e, em seguida, selecionaConfirmar,
você retorna ao portal do trabalhador e o status da tarefa éInterromper. Você pode selecionar a mesma
tarefa para retomar o trabalho nela.
Esteja ciente de que a pessoa que cria suas tarefas de rotulagem especifica um limite de tempo no qual
todas as tarefas devem ser concluídas. Se você não retornar e concluir essa tarefa dentro desse limite
de tempo, ela expirará e seu trabalho não será enviado. Entre em contato com seu administrador para
obter mais informações.

Salvar e enviar seu trabalho
Você deve salvar seu trabalho periodicamente. O Ground Truth salvará automaticamente seu trabalho a
cada 15 minutos.
Ao abrir uma tarefa, é necessário concluir o trabalho nela antes de pressionar Enviar.

Detecção de objetos de nuvem de pontos 3D
Use esta página para se familiarizar com a interface de usuário e as ferramentas disponíveis para concluir
sua tarefa de detecção de objetos em nuvem de pontos 3D.
Tópicos
• Sua tarefa (p. 484)
• Navegar pela interface de usuário (p. 486)
• Guia de ícones (p. 493)
• Shortcuts (p. 494)
• Libere, interrompa, retome e recuse tarefas (p. 494)
• Salvar e enviar seu trabalho (p. 495)

Sua tarefa
Quando você trabalha em uma tarefa de detecção de objetos de nuvem de pontos 3D, é necessário
selecionar uma categoria no menu Anotações no lado direito do portal do operador usando o menu
Categorias de rótulo. Depois de escolher uma categoria, use as ferramentas de adicionar cuboide e ajustar
cuboide para ajustar um cuboide em torno de objetos na nuvem de pontos 3D à qual essa categoria
se aplica. Após colocar um cuboide, é possível modificar suas dimensões, localização e orientação
diretamente na nuvem de pontos e nos três painéis exibidos à direita.
Se você vir uma ou mais imagens no portal do operador, também poderá modificar cuboides nas imagens
ou na nuvem de pontos 3D e as edições serão exibidas na outra média.
Se você vir que os cuboides já foram adicionados à nuvem de pontos 3D ao abrir a tarefa, ajuste esses
cuboides e adicione cuboides adicionais conforme necessário.
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Para editar um cuboide, incluindo mover, reorientar e alterar dimensões do cuboide, use teclas de atalho.
Você pode ver uma lista completa das teclas de atalho no menu Atalhos na interface do usuário. Veja a
seguir importantes combinações de chaves com as quais você deve se familiarizar antes de iniciar a tarefa
de rotulagem.
Comando do Mac

Comando do Windows

Ação

Cmd + arrastar

Ctrl + arrastar

Modifique as dimensões do
cuboide.

Opção + arrastar

Alt + arrastar

Mova o cuboide.

Shift + arrastar

Shift + arrastar

Gire o cuboide.

Option + O

Alt + O

Ajuste firmemente o cuboide em
torno dos pontos ao redor dos
quais ele foi desenhado. Antes
de usar a opção, o cuboide deve
rodear completamente o objeto
de interesse.

Option + G

Alt + G

Coloque o cuboide no solo.

Rótulos individuais podem ter um ou mais atributos de rótulo. Se um rótulo tiver um atributo de rótulo
associado a ele, ele aparecerá quando você selecionar a seta apontando para baixo ao lado do rótulo naId
do Lmenu. Preencha os valores necessários para todos os atributos do rótulo.
Você pode ver os atributos do quadro sob aRótulosmenu. Use esses prompts de atributos para inserir
informações adicionais sobre cada quadro.
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Navegar pela interface de usuário
É possível navegar na cena 3D usando o teclado e o mouse. É possível:
• Clique duas vezes em objetos específicos na nuvem de pontos para ampliá-los.
• Você pode usar as teclas [e] do teclado para ampliar e passar de um rótulo para o outro. Se nenhum
rótulo for selecionado, quando você selecionar [ou], a UI ampliará o primeiro rótulo naId da LabelLIST
• Use o botão de deslocação do mouse ou o trackpad para ampliar e reduzir a nuvem de pontos.
• Use as teclas de seta do teclado e as teclas Q, E, A e D para mover para cima, para baixo, para a
esquerda e para a direita. Use as teclas W e S do teclado para ampliar e diminuir o zoom.
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Depois de colocar um cuboide na cena 3D, uma visualização lateral aparecerá com três visualizações
projetadas: superior, lateral e traseira. Essas visualizações laterais mostram pontos dentro e ao redor do
cuboide posicionado e ajudam os operadores a refinar os limites de cuboides nessa área. Os operadores
podem ampliar e reduzir o zoom de cada uma dessas visualizações laterais usando o mouse.
O vídeo a seguir demonstra movimentos em torno da nuvem de pontos 3D e na visualização lateral.
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Quando você estiver na interface do usuário do operador, você verá os seguintes menus:
• Instruções— Revise essas instruções antes de iniciar sua tarefa.
• Atalhos de— Use esse menu para visualizar os atalhos de teclado que você pode usar para navegar na
nuvem de pontos e usar as ferramentas de anotação fornecidas.
• Rótulo— Use esse menu para modificar um cubóide. Primeiro, selecione um cuboide e, depois, escolha
uma opção desse menu. Esse menu inclui ferramentas de rotulagem auxiliares, como colocar um
cuboide no solo e ajustar automaticamente o cuboide aos limites do objeto.
• Visualizar— Use esse menu para ativar e desativar diferentes opções de visualização. Por exemplo, é
possível usar esse menu para adicionar uma malha de solo à nuvem de pontos e escolher a projeção da
nuvem de pontos.
• Nuvem de pontos 3D— Use esse menu para adicionar atributos adicionais aos pontos na nuvem de
pontos, como cor e intensidade de pixels. Observe que essas opções podem não estar disponíveis.
Ao abrir uma tarefa, o ícone de mover cena está ativado e você pode se mover pela nuvem de pontos
usando o mouse e os botões de navegação na área de nuvem de pontos da tela. Para retornar à
visualização original exibida ao abrir a tarefa pela primeira vez, selecione o ícone de redefinir cena. A
redefinição da visualização não modificará suas anotações.
Após selecionar o ícone de adicionar cuboide, é possível adicionar cuboides à visualização de nuvem
de pontos 3D. Após adicionar um cuboide, é possível ajustá-lo nas três visualizações (superior, lateral e
frontal) e nas imagens (se incluídas).
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Selecione o ícone de mover cena novamente caso queira mover para outra área na nuvem de pontos 3D
ou na imagem.
Para recolher todos os painéis à direita e exibir a nuvem de pontos 3D em tela cheia, selecione o ícone de
tela cheia.
Se as imagens da câmera estiverem incluídas, você poderá ter as seguintes opções de visualização:
• C— Visualize o ângulo da câmera na visão da nuvem de pontos.
• F— Visualize o tronco, ou campo de visão, da câmera usada para capturar essa imagem na visão da
nuvem de pontos.
• P— Visualize a nuvem de pontos sobreposta na imagem.
• B— Veja os cubóides na imagem.
O vídeo a seguir demonstra como usar essas opções de visualização. A opção F é usada para visualizar
o campo de visualização da câmera (a área cinza), a opção C mostra a direção da câmera e o ângulo da
câmera (linhas azuis), e a opção B é usada para visualizar o cuboide.
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Guia de ícones
Use essa tabela para saber mais sobre os ícones exibidos no portal de tarefas do operador.
Ícone

Descrição
adicionar cuboide

Selecione esse ícone para adicionar um cuboide. Cada
cuboide adicionado está associado à categoria escolhida.

editar cuboide

Selecione esse ícone para editar um cuboide. Após adicionar
um cuboide, é possível editar suas dimensões, localização e
orientação. Depois que um cuboide é adicionado, ele muda
automaticamente para editar o modo cuboide.

governante

Use esse ícone para medir distâncias, em metros, na nuvem
de pontos. Talvez você queira usar essa ferramenta se suas
instruções solicitarem que você faça anotações em todos os
objetos a uma determinada distância do centro do cubóide ou
do objeto usado para capturar dados.
Ao selecionar esse ícone, você pode colocar o ponto de
partida (primeiro marcador) em qualquer lugar na nuvem de
pontos selecionando-o com o mouse. A ferramenta usará
automaticamente a interpolação para colocar um marcador
no ponto mais próximo dentro da distância limite do local
selecionado, caso contrário, o marcador será colocado no
chão. Se você colocar um ponto de partida por engano, você
pode usar a tecla Escape para reverter o posicionamento do
marcador.
Depois de colocar o primeiro marcador, você vê uma linha
pontilhada e um rótulo dinâmico que indica a distância que
você se afastou do primeiro marcador. Clique em outro lugar
na nuvem de pontos para colocar um segundo marcador.
Quando você coloca o segundo marcador, a linha pontilhada
se torna sólida e a distância é definida.
Depois de definir uma distância, você pode editá-la
selecionando qualquer um dos marcadores. Você pode
excluir uma régua selecionando qualquer lugar na régua e
usando a tecla Delete no teclado.

redefinir cena

Selecione esse ícone para redefinir a visualização da nuvem
de pontos, painéis laterais e, se aplicável, todas as imagens
para a posição original de quando a tarefa foi aberta pela
primeira vez.

mover cena

Selecione esse ícone para mover a cena. Por padrão, esse
ícone é selecionado quando você inicia uma tarefa pela
primeira vez.
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Ícone

Descrição
tela cheia

Selecione esse ícone para colocar a visualização de nuvem
de pontos 3D em tela cheia e para recolher todos os painéis
laterais.

mostrar rótulos

Mostre rótulos na visualização de nuvem de pontos 3D e, se
aplicável, nas imagens.

ocultar rótulos

Oculte rótulos na visualização de nuvem de pontos 3D e, se
aplicável, nas imagens.

excluir de uma

Exclua um rótulo.

Shortcuts
Os atalhos listados no menu Atalhos podem ajudar a navegar pela nuvem de pontos 3D e usar
ferramentas para adicionar e editar cuboides.
Antes de iniciar sua tarefa, é recomendável que você revise oAtalhos demenu e familiarize-se com esses
comandos. É necessário usar alguns dos controles de cuboides 3D para editar o cuboide.

Libere, interrompa, retome e recuse tarefas
Quando você abre a tarefa de rotulagem, três botões no canto superior direito permitem que você recuse
a tarefa (Recusar a task), solte-o (Versões de versão) e interromper e retomar mais tarde (Interromper e
retomar o). A lista a seguir descreve o que acontece quando você seleciona uma dessas opções:
• Recusar a task: Você só deve recusar uma tarefa se algo estiver errado com a tarefa, como um
problema com a nuvem de pontos 3D, imagens ou a interface do usuário. Se você recusar uma tarefa,
não poderá retornar à tarefa.
• Tarefa: Se você liberar uma tarefa, perderá todo o trabalho realizado nessa tarefa. Quando a tarefa é
liberada, outros trabalhadores da sua equipe podem retomá-la. Se trabalhadores suficientes aceitarem
a tarefa, talvez você não consiga retornar a ela. Quando você seleciona esse botão e, em seguida,
selecionaConfirmar, você retornará ao portal do trabalhador. Se a tarefa ainda estiver disponível, seu
status seráDisponível. Se outros trabalhadores o pegarem, ele desaparecerá do seu portal.
• Pare e retomada mais tarde: Você pode usar oPare e retomada mais tardebotão para parar de trabalhar
e retornar à tarefa mais tarde. Você deve usar oSalvarbotão para salvar seu trabalho antes de selecionar
oPare e retomada mais tarde. Quando você seleciona esse botão e, em seguida, selecionaConfirmar,
você retorna ao portal do trabalhador e o status da tarefa éInterromper. Você pode selecionar a mesma
tarefa para retomar o trabalho nela.
Esteja ciente de que a pessoa que cria suas tarefas de rotulagem especifica um limite de tempo no qual
todas as tarefas devem ser concluídas. Se você não retornar e concluir essa tarefa dentro desse limite
de tempo, ela expirará e seu trabalho não será enviado. Entre em contato com seu administrador para
obter mais informações.
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Salvar e enviar seu trabalho
Você deve salvar seu trabalho periodicamente. O Ground Truth salvará automaticamente seu trabalho a
cada 15 minutos.
Ao abrir uma tarefa, é necessário concluir o trabalho nela antes de pressionar Enviar.

Rastreamento de objetos de nuvem de pontos 3D
Use esta página para se familiarizar com a interface de usuário e as ferramentas disponíveis para concluir
sua tarefa de detecção de objetos em nuvem de pontos 3D.
Tópicos
• Sua tarefa (p. 495)
• Navegar pela interface de usuário (p. 499)
• Edição em massa da categoria e dos atributos do quadro do rótulo (p. 503)
• Guia de ícones (p. 504)
• Shortcuts (p. 505)
• Libere, interrompa, retome e recuse tarefas (p. 505)
• Salvar e enviar seu trabalho (p. 506)

Sua tarefa
Ao trabalhar em uma tarefa de rastreamento de objetos de nuvem de pontos 3D, é necessário selecionar
uma categoria no menu Anotações no lado direito do portal do operador usando o menu Categorias de
rótulo. Depois de escolher uma categoria, use as ferramentas de adicionar cuboide e ajustar cuboide para
ajustar um cuboide em torno de objetos na nuvem de pontos 3D à qual essa categoria se aplica. Após
colocar um cuboide, é possível modificar sua localização, suas dimensões e sua orientação diretamente
na nuvem de pontos e nos três painéis exibidos à direita. Se você vir uma ou mais imagens no portal do
operador, também poderá modificar cuboides nas imagens ou na nuvem de pontos 3D e as edições serão
exibidas na outra média.

Important
Se você vir que os cuboides já foram adicionados aos quadros de nuvem de pontos 3D ao abrir a
tarefa, ajuste esses cuboides e adicione cuboides adicionais conforme necessário.
Para editar um cuboide, incluindo mover, reorientar e alterar dimensões do cuboide, use teclas de atalho.
Você pode ver uma lista completa das teclas de atalho no menu Atalhos na interface do usuário. Veja a
seguir importantes combinações de chaves com as quais você deve se familiarizar antes de iniciar a tarefa
de rotulagem.
Comando do Mac

Comando do Windows

Ação

Cmd + arrastar

Ctrl + arrastar

Modifique as dimensões do
cuboide.

Opção + arrastar

Alt + arrastar

Mova o cuboide.

Shift + arrastar

Shift + arrastar

Gire o cuboide.

Option + O

Alt + O

Ajuste firmemente o cuboide em
torno dos pontos ao redor dos
quais ele foi desenhado. Antes
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Comando do Mac

Comando do Windows

Ação
de usar a opção, o cuboide deve
rodear completamente o objeto
de interesse.

Option + G

Alt + G

Coloque o cuboide no solo.

Ao abrir a tarefa, serão carregados dois quadros. Se a tarefa incluir mais de dois quadros, será necessário
usar a barra de navegação no canto inferior esquerdo ou o ícone de carregar quadros para carregar
quadros adicionais. Você deve anotar e ajustar rótulos em todos os quadros antes de enviar.
Depois de ajustar um cubóide firmemente ao redor dos limites de um objeto, navegue até outro quadro
usando a barra de navegação no canto inferior esquerdo da interface do usuário. Se esse mesmo objeto
foi movido para um novo local, adicione outro cuboide e encaixe-o firmemente em torno dos limites do
objeto. Cada vez que você adiciona manualmente um cuboide, a barra de sequência de quadros no canto
inferior esquerdo da tela fica vermelha onde que esse quadro está localizado temporalmente na sequência.
A interface do usuário infere automaticamente a localização desse objeto em todos os outros quadros
depois de colocar um cuboide. Isso é chamadointerpolação. É possível ver o movimento desse objeto,
além dos cuboides inferidos e criados manualmente usando as setas. Ajuste os cuboides inferidos
conforme necessário. O vídeo a seguir demonstra como navegar entre quadros. O vídeo a seguir mostra
como, se você adicionar um cuboide em um quadro e, depois, ajustá-lo em outro, a interface do usuário
inferirá automaticamente a localização do cuboide em todos os quadros intermediários.
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Tip
Você pode desativar a interpolação cubóide automática entre quadros usando o item de menu
3D Point Cloud. SelectNuvem de pontos 3Dno menu superior e, em seguida, selecioneInterpole
cubóides entre quadros. Isso desmarcará essa opção e interromperá a interpolação do cubóide.
Você pode selecionar novamente este item para ativar novamente a interpolação cubóide.
Desativar a interpolação cubóide não afetará os cubóides que já foram interpolados entre os
quadros.
Rótulos individuais podem ter um ou mais atributos de rótulo. Se um rótulo tiver um atributo de rótulo
associado a ele, ele aparecerá quando você selecionar a seta apontando para baixo ao lado do rótulo naId
do Lmenu. Preencha os valores necessários para todos os atributos do rótulo.
Você pode ver os atributos do quadro sob aId do Lmenu. Esses atributos aparecerão em cada quadro da
sua tarefa. Use esses prompts de atributos para inserir informações adicionais sobre cada quadro.
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Navegar pela interface de usuário
É possível navegar na cena 3D usando o teclado e o mouse. É possível:
• Clique duas vezes em objetos específicos na nuvem de pontos para ampliá-los.
• Você pode usar as teclas [e] do teclado para ampliar e passar de um rótulo para o outro. Se nenhum
rótulo for selecionado, quando você selecionar [ou], a UI ampliará o primeiro rótulo naId do LLIST
• Use o botão de deslocação do mouse ou o trackpad para ampliar e reduzir a nuvem de pontos.
• Use as teclas de seta do teclado e as teclas Q, E, A e D para mover para cima, para baixo, para a
esquerda e para a direita. Use as teclas W e S do teclado para ampliar e diminuir o zoom.
Depois de colocar um cuboide na cena 3D, uma visualização lateral aparecerá com três visualizações
projetadas: superior, lateral e traseira. Essas visualizações laterais mostram pontos dentro e ao redor do
cuboide posicionado e ajudam os operadores a refinar os limites de cuboides nessa área. Os operadores
podem ampliar e reduzir o zoom de cada uma dessas visualizações laterais usando o mouse.
O vídeo a seguir demonstra movimentos em torno da nuvem de pontos 3D e na visualização lateral.
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Quando você estiver na interface do usuário do operador, você verá os seguintes menus:
• Instruções— Revise essas instruções antes de iniciar sua tarefa.
• Atalhos de— Use esse menu para visualizar os atalhos de teclado que você pode usar para navegar na
nuvem de pontos e usar as ferramentas de anotação fornecidas.
• Rótulo— Use esse menu para modificar um cubóide. Primeiro, selecione um cuboide e, depois, escolha
uma opção desse menu. Esse menu inclui ferramentas de rotulagem auxiliares, como colocar um
cuboide no solo e ajustar automaticamente o cuboide aos limites do objeto.
• Visualizar— Use esse menu para ativar e desativar diferentes opções de visualização. Por exemplo, é
possível usar esse menu para adicionar uma malha de solo à nuvem de pontos e escolher a projeção da
nuvem de pontos.
• Nuvem de pontos 3D— Use esse menu para adicionar atributos adicionais aos pontos na nuvem de
pontos, como cor e intensidade de pixels. Observe que essas opções podem não estar disponíveis.
Ao abrir uma tarefa, o ícone de mover cena está ativado e você pode se mover pela nuvem de pontos
usando o mouse e os botões de navegação na área de nuvem de pontos da tela. Para retornar à
visualização original exibida ao abrir a tarefa pela primeira vez, selecione o ícone de redefinir cena.
Após selecionar o ícone de adicionar cuboide, é possível adicionar cuboides à nuvem de pontos e às
imagens (se incluídas). Selecione o ícone de mover cena novamente caso queira mover para outra área na
nuvem de pontos 3D ou na imagem.
Para recolher todos os painéis à direita e exibir a nuvem de pontos 3D em tela cheia, selecione o ícone de
tela cheia.
Se as imagens da câmera estiverem incluídas, você poderá ter as seguintes opções de visualização:
• C— Visualize o ângulo da câmera na visão da nuvem de pontos.
• F— Visualize o tronco, ou campo de visão, da câmera usada para capturar essa imagem na visão da
nuvem de pontos.
• P— Visualize a nuvem de pontos sobreposta na imagem.
• B— Veja os cubóides na imagem.
O vídeo a seguir demonstra como usar essas opções de visualização. A opção F é usada para visualizar
o campo de visualização da câmera (a área cinza), a opção C mostra a direção da câmera e o ângulo da
câmera (linhas azuis), e a opção B é usada para visualizar o cuboide.
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Exclusão de Cubótulos
Você pode selecionar um cubóide ou ID de etiqueta e:
• Exclua um cubóide individual no quadro atual que você está visualizando.
• Exclua todos os cubóides com esse ID de etiqueta antes ou depois do quadro que você está
visualizando.
• Exclua todos os cubóides com esse ID de rótulo em todos os quadros.
Um caso de uso comum para a exclusão de cubóides é se o objeto sair da cena.
Você pode usar uma ou mais dessas opções para excluir cubóides colocados manualmente e interpolados
com o mesmo ID de rótulo.
• Para excluir todos os cubóides antes ou depois do quadro em que você está atualmente, selecione
o cubóide, selecione oRótuloitem de menu na parte superior da interface do usuário e, em seguida,
selecione um dosExcluir nos quadros anterioresouExcluir nos próximos quadros. Use o menu Atalhos
para ver as teclas de atalho que você pode usar para essas opções.
• Para excluir um rótulo em todos os quadros, selecioneExcluir em todos os quadrosdoRótulosmenu, ou
use o atalhoShift + Excluirno teclado
• Para excluir um cubóide individual de um único quadro, selecione o cubóide e selecione o ícone da
lixeira (
) ao lado desse ID de etiqueta naID de Labelbarra lateral à direita ou use a tecla Delete no
teclado para excluir esse cubóide.
Se você tiver colocado manualmente mais de um cubóide com o mesmo rótulo em molduras diferentes, ao
excluir um dos cubóides colocados manualmente, todos os cubóides interpolados se ajustam. Esse ajuste
acontece porque a interface do usuário usa cubóides colocados manualmente como pontos de ancoragem
ao calcular a localização do cubóide interpolado. Quando você remove um desses pontos de ancoragem, a
interface do usuário deve recalcular a posição dos cubóides interpolados.
Se você excluir um cubóide de um quadro, mas depois decidir que deseja recuperá-lo, poderá usar
oDuplicar para os quadros anterioresouDuplicar para os próximos quadrosopções noRótulomenu para
copiar o cubóide em todos os quadros anteriores ou todos os seguintes, respectivamente.

Edição em massa da categoria e dos atributos do quadro do rótulo
Você pode editar em massa os atributos do rótulo e do quadro.
Ao editar um atributo em massa, você especifica um ou mais intervalos de quadros aos quais deseja
aplicar a edição. O atributo selecionado é editado em todos os quadros desse intervalo, incluindo os
quadros inicial e final que você especificar. Quando você edita em massa os atributos do rótulo, o intervalo
que você especificamostocontêm o rótulo ao qual o atributo rótulo está anexado. Se você especificar
quadros que não contêm esse rótulo, será exibido um erro.
Para editar em massa um atributo, vocêmostoespecifique primeiro o valor desejado para o atributo. Por
exemplo, se você quiser alterar um atributo desimparaNo (Não), você deve selecionarNo (Não)e, em
seguida, realize a edição em massa.
Você também pode especificar um novo valor para um atributo que não foi preenchido e, em seguida, usar
o recurso de edição em massa para preencher esse valor em vários quadros. Para fazer isso, selecione o
valor desejado para o atributo e conclua o procedimento a seguir.

Para editar em massa um rótulo ou atributo:
1.

Use o mouse para clicar com o botão direito do mouse no atributo que você deseja editar em massa.
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2.

Especifique o intervalo de quadros ao qual você deseja aplicar a edição em massa usando um
hífen (-) na caixa de texto Por exemplo, se você deseja aplicar a edição aos quadros de um a dez,
informe o1-10. Se você quiser aplicar a edição aos quadros de dois a cinco, oito a dez e vinte,
digite2-5,8-10,20.

3.

SelectConfirmar.

Se você receber uma mensagem de erro, verifique se você inseriu um intervalo válido e se o rótulo
associado ao atributo de rótulo que você está editando (se aplicável) existe em todos os quadros
especificados.
Você pode adicionar rapidamente um rótulo a todos os quadros anteriores ou subsequentes usando
oDuplicar para os quadros anterioreseDuplicar para os próximos quadrosopções noRótulomenu na parte
superior da tela.

Guia de ícones
Use essa tabela para saber mais sobre os ícones exibidos no portal de tarefas do operador.
Ícone

Descrição
adicionar cuboide

Selecione esse ícone para adicionar um cuboide. Cada
cuboide adicionado está associado à categoria escolhida.

editar cuboide

Selecione esse ícone para editar um cuboide. Após adicionar
um cuboide, é possível editar suas dimensões, localização e
orientação. Depois que um cuboide é adicionado, ele muda
automaticamente para editar o modo cuboide.

governante

Use esse ícone para medir distâncias, em metros, na nuvem
de pontos. Talvez você queira usar essa ferramenta se suas
instruções solicitarem que você faça anotações em todos os
objetos a uma determinada distância do centro do cubóide ou
do objeto usado para capturar dados.
Ao selecionar esse ícone, você pode colocar o ponto de
partida (primeiro marcador) em qualquer lugar na nuvem de
pontos selecionando-o com o mouse. A ferramenta usará
automaticamente a interpolação para colocar um marcador
no ponto mais próximo dentro da distância limite do local
selecionado, caso contrário, o marcador será colocado no
chão. Se você colocar um ponto de partida por engano, você
pode usar a tecla Escape para reverter o posicionamento do
marcador.
Depois de colocar o primeiro marcador, você vê uma linha
pontilhada e um rótulo dinâmico que indica a distância que
você se afastou do primeiro marcador. Clique em outro lugar
na nuvem de pontos para colocar um segundo marcador.
Quando você coloca o segundo marcador, a linha pontilhada
se torna sólida e a distância é definida.
Depois de definir uma distância, você pode editá-la
selecionando qualquer um dos marcadores. Você pode
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Ícone

Descrição
excluir uma régua selecionando qualquer lugar na régua e
usando a tecla Delete no teclado.
redefinir cena

Selecione esse ícone para redefinir a visualização da nuvem
de pontos, painéis laterais e, se aplicável, todas as imagens
para a posição original de quando a tarefa foi aberta pela
primeira vez.

mover cena

Selecione esse ícone para mover a cena. Por padrão, esse
ícone é selecionado quando você inicia uma tarefa pela
primeira vez.

tela cheia

Selecione esse ícone para colocar a visualização de nuvem
de pontos 3D em tela cheia e para recolher todos os painéis
laterais.

carregar quadros

Selecione esse ícone para carregar quadros adicionais.

ocultar rótulos

Oculte rótulos na visualização de nuvem de pontos 3D e, se
aplicável, nas imagens.

mostrar rótulos

Mostre rótulos na visualização de nuvem de pontos 3D e, se
aplicável, nas imagens.

excluir de uma

Exclua um rótulo. Essa opção só pode ser usada para excluir
rótulos criados ou ajustados manualmente.

Shortcuts
Os atalhos listados no menu Atalhos podem ajudar a navegar pela nuvem de pontos 3D e usar
ferramentas para adicionar e editar cuboides.
Antes de iniciar sua tarefa, é recomendável que você revise oAtalhos demenu e familiarize-se com esses
comandos. É necessário usar alguns dos controles de cuboides 3D para editar o cuboide.

Libere, interrompa, retome e recuse tarefas
Quando você abre a tarefa de rotulagem, três botões no canto superior direito permitem que você recuse a
tarefa (Recusar a task), solte-o (Versões de versão) e interromper e retomar mais tarde (Pare e retomada
mais tarde). A lista a seguir descreve o que acontece quando você seleciona uma dessas opções:
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• Recusar a task: Você só deve recusar uma tarefa se algo estiver errado com a tarefa, como um
problema com as nuvens de pontos 3D, imagens ou a interface do usuário. Se você recusar uma tarefa,
não poderá retornar à tarefa.
• Tarefa: Use essa opção para liberar uma tarefa e permitir que outras pessoas trabalhem nela. Ao liberar
uma tarefa, você perde todo o trabalho realizado nessa tarefa e outros trabalhadores da sua equipe
podem retomá-la. Se trabalhadores suficientes aceitarem a tarefa, talvez você não consiga retornar a
ela. Quando você seleciona esse botão e, em seguida, selecionaConfirmar, você retornará ao portal do
trabalhador. Se a tarefa ainda estiver disponível, seu status seráDisponível. Se outros trabalhadores o
pegarem, ele desaparecerá do seu portal.
• Pare e retomada mais tarde: Você pode usar oPare e retomada mais tardebotão para parar de trabalhar
e retornar à tarefa mais tarde. Você deve usar oSalvarbotão para salvar seu trabalho antes de selecionar
oPare e retomada mais tarde. Quando você seleciona esse botão e, em seguida, selecionaConfirmar,
você retorna ao portal do trabalhador e o status da tarefa éInterromper. Você pode selecionar a mesma
tarefa para retomar o trabalho nela.
Esteja ciente de que a pessoa que cria suas tarefas de rotulagem especifica um limite de tempo no qual
todas as tarefas devem ser concluídas. Se você não retornar e concluir essa tarefa dentro desse limite
de tempo, ela expirará e seu trabalho não será enviado. Entre em contato com seu administrador para
obter mais informações.

Salvar e enviar seu trabalho
Você deve salvar seu trabalho periodicamente. O Ground Truth salvará automaticamente seu trabalho a
cada 15 minutos.
Ao abrir uma tarefa, é necessário concluir o trabalho nela antes de pressionar Enviar.

Verificar e ajustar rótulos
Quando os rótulos em um conjunto de dados precisam ser validados, a Amazon SageMaker O Ground
Truth fornece a funcionalidade para que os funcionários verifiquem se os rótulos estão corretos ou para
ajustar os rótulos anteriores.
Estes tipos de tarefas se enquadram em duas categorias distintas:
• Verificação— Os trabalhadores indicam se os rótulos existentes estão corretos ou avaliam sua qualidade
e podem adicionar comentários para explicar seu raciocínio. Os trabalhadores não poderão modificar ou
ajustar os rótulos.
Se você criar uma tarefa de ajuste ou verificação de nuvem de pontos 3D ou de rótulo de quadro de
vídeo, poderá optar por tornar os atributos da categoria do rótulo (não suportados para a segmentação
semântica da nuvem de pontos 3D) e os atributos do quadro editáveis pelos trabalhadores.
• ajuste de rótulos— Os trabalhadores ajustam as anotações anteriores e, se aplicável, rotulam os
atributos da categoria e do quadro para corrigi-las.
A seguinte Ground Truthtipos de tarefas integradastrabalhos de rotulagem de ajuste e verificação de
suporte:
• Caixa delimitadora
• Segmentação semântica
• Detecção de objetos em nuvem de pontos 3D, rastreamento de objetos em nuvem de pontos 3D e
segmentação semântica de nuvem de pontos 3D
• Todos os tipos de tarefas de detecção de objetos de quadro de vídeo e rastreamento de objetos de
quadro de vídeo — caixa delimitadora, polilinha, polígono e ponto-chave
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Tip
Para trabalhos de verificação de rotulagem de nuvem de pontos 3D e quadros de vídeo, é
recomendável adicionar novos atributos de categoria de rótulo ou atributos de quadro ao trabalho
de rotulagem. Os trabalhadores podem usar esses atributos para verificar rótulos individuais
ou todo o quadro. Para saber mais sobre a categoria do rótulo e os atributos do quadro,
consulteInterface do usuário (UI) do operador (p. 471)para nuvem de pontos 3D eInterface do
usuário (UI) do operador (p. 421)para quadro de vídeo.
Você pode iniciar um trabalho de verificação e ajuste de etiquetas usando o SageMaker console ou a API.
Tópicos
• Requisitos para criar trabalhos de etiquetagem de verificação e ajuste (p. 507)
• Criar um Job de verificação de etiquetas (console) (p. 508)
• Criar um Job de ajuste de etiqueta (Console) (p. 509)
• Iniciar um trabalho de verificação ou ajuste de rótulo (API) (p. 511)
• Dados da verificação e do ajuste do rótulo no manifesto de saída (p. 513)
• Precauções e considerações (p. 513)

Requisitos para criar trabalhos de etiquetagem de verificação e
ajuste
Para criar um trabalho de verificação ou ajuste de etiquetas, os seguintes critérios devem ser atendidos.
• Para trabalhos de etiquetagem que não sejam de streaming: O arquivo de manifesto de entrada que
você usa deve conter o nome do atributo label (LabelAttributeName) dos rótulos que você deseja
ajustar. Quando você encadeia um trabalho de rotulagem concluído com êxito, o arquivo de manifesto
de saída é usado como o arquivo de manifesto de entrada para o novo trabalho encadeado. Para saber
mais sobre o formato do arquivo de manifesto de saída que a Ground Truth produz para cada tipo de
tarefa, consulteDados de saída (p. 626).
Para trabalhos de rotulagem de streaming: A mensagem do Amazon SNS que você enviou para o tópico
de entrada do Amazon SNS do trabalho de etiquetagem de ajuste ou verificação deve conter o nome do
atributo de etiqueta das etiquetas que você deseja ajustar ou verificar. Para ver um exemplo de como
você pode criar um trabalho de etiquetagem de ajuste ou verificação com trabalhos de etiquetagem de
streaming, consulte esteExemplo de Jupyter Notebookem GitHub.
• O tipo de tarefa do trabalho de etiquetagem de verificação ou ajuste deve ser igual ao tipo de tarefa do
trabalho original, a menos que você esteja usando oVerificação do rótulo de imagem (p. 394)tipo de
tarefa para verificar rótulos de imagem de caixa delimitadora ou segmentação semântica. Consulte o
próximo bullet para obter mais detalhes sobre os requisitos de tipo de tarefa de quadro de vídeo.
• Para trabalhos de verificação e ajuste de anotações de quadros de vídeo, você deve usar o mesmo tipo
de tarefa de anotação usado para criar as anotações do trabalho de rotulagem anterior. Por exemplo, se
você criar um trabalho de detecção de objetos de quadro de vídeo para que os trabalhadores desenhem
caixas delimitadoras ao redor dos objetos e, em seguida, você crie um trabalho de ajuste de detecção de
objetos de vídeo, deverá especificarcaixas delimitadorascomo o tipo de tarefa de anotação. Para saber
mais tipos de tarefas de anotação de quadros de vídeo, consulteTipos de tarefa (p. 421).
• O tipo de tarefa que você selecionar para o trabalho de rotulagem de ajuste ou verificação deve suportar
um fluxo de trabalho de auditoria. A seguinte Ground Truthtipos de tarefas integradastrabalhos de
rotulagem de ajuste e verificação de suporte: caixa delimitadora, segmentação semântica, detecção
de objetos de nuvem de pontos 3D, rastreamento de objetos em nuvem de pontos 3D e segmentação
semântica de nuvem de pontos 3D e todos os tipos de tarefas de detecção de objetos de quadro de
vídeo e rastreamento de objetos de quadro de vídeo - caixa delimitadora, polilinha, polígono e pontochave.
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Criar um Job de verificação de etiquetas (console)
Os trabalhos de rotulagem de caixa delimitadora e segmentação semântica são criados escolhendo
oVerificaçãotipo de tarefa no console. Para criar um trabalho de verificação para os tipos de tarefas
de nuvem de pontos 3D e quadro de vídeo, você deve escolher o mesmo tipo de tarefa do trabalho de
rotulagem original e optar por exibir os rótulos existentes. Use uma das seções a seguir para criar um
trabalho de verificação de etiquetas para seu tipo de tarefa.
Tópicos
• Criar um Job de verificação de etiqueta de imagem (console) (p. 508)
• Crie um Job de verificação de rótulo de nuvem de pontos ou quadro de vídeo (console) (p. 508)

Criar um Job de verificação de etiqueta de imagem (console)
Use o procedimento a seguir para criar uma caixa delimitadora ou uma tarefa de verificação de
segmentação semântica usando o console. Esse procedimento pressupõe que você já tenha criado uma
tarefa de rotulagem de segmentação semântica ou caixa delimitadora e seu status seja Concluído. Esse é
o trabalho de etiquetagem que produz os rótulos que você deseja verificar.

Para criar uma tarefa de verificação de rótulos de imagem:
1.

Open o SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/e escolhaTrabalhos de
rotulagem.

2.

Inicie uma nova tarefa de rotulagem encadeando (p. 660) uma tarefa anterior ou iniciando do zero,
especificando um manifesto de entrada que contenha objetos de dados rotulados.

3.

NoTipo de tarefapainel, selecioneVerificação.

4.

Escolha Next (Próximo).

5.

Na seção operadores, escolha o tipo de força de trabalho que você gostaria de usar. Para obter
mais detalhes sobre suas opções de força de trabalho, consulte Criar e gerenciar forças de
trabalho (p. 711).

6.

(Opcional) Depois de selecionar sua força de trabalho, especifique oTempo de espera da
tarefaeTempo de expiração da tarefa.

7.

NoOpções de exibição de rótulos existentespainel, o sistema mostra os nomes de atributos de rótulo
disponíveis em seu manifesto. Escolha o nome do atributo do rótulo que identifica os rótulos que você
deseja que os trabalhadores verifiquem. O Ground Truth tenta detectar e preencher esses valores
analisando o manifesto, mas talvez seja necessário definir o valor correto.

8.

Use as áreas de instruções do designer de ferramentas para fornecer contexto sobre o que os
rotuladores anteriores foram solicitados a fazer e o que os verificadores atuais precisam verificar.
Você pode adicionar novas etiquetas que os trabalhadores escolhem para verificar as etiquetas. Por
exemplo, você pode pedir aos trabalhadores que verifiquem a qualidade da imagem e forneçam as
etiquetasClaroeEmbaçado. Os trabalhadores também terão a opção de adicionar um comentário para
explicar sua seleção.

9.

Escolha See preview (Ver visualização) para verificar se a ferramenta está exibindo os rótulos
anteriores corretamente e se apresenta a tarefa de verificação de rótulo claramente.

10. Escolha Create (Criar). Isso criará e iniciará o trabalho de rotulagem.

Crie um Job de verificação de rótulo de nuvem de pontos ou quadro de vídeo
(console)
Use o procedimento a seguir para criar uma nuvem de pontos 3D ou uma tarefa de verificação de quadro
de vídeo usando o console. Esse procedimento pressupõe que você já tenha criado um trabalho de
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rotulagem usando o tipo de tarefa que produz os tipos de etiquetas que você deseja verificar e seu status é
Concluído.

Para criar uma tarefa de verificação de rótulos de imagem:
1.

Open o SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/e escolhaTrabalhos de
rotulagem.

2.

Inicie uma nova tarefa de rotulagem encadeando (p. 660) uma tarefa anterior ou iniciando do zero,
especificando um manifesto de entrada que contenha objetos de dados rotulados.

3.

NoTipo de tarefapainel, selecione o mesmo tipo de tarefa do trabalho de rotulagem que você
encadeou. Por exemplo, se o trabalho de rotulagem original fosse um trabalho de rotulagem de pontochave de detecção de objeto de quadro de vídeo, selecione esse tipo de tarefa.

4.

Escolha Next (Próximo).

5.

Na seção operadores, escolha o tipo de força de trabalho que você gostaria de usar. Para obter
mais detalhes sobre suas opções de força de trabalho, consulte Criar e gerenciar forças de
trabalho (p. 711).

6.

(Opcional) Depois de selecionar sua força de trabalho, especifique oTempo de espera da
tarefaeTempo de expiração da tarefa.

7.

Ative o botão ao lado deExibir rótulos existentes.

8.

SelectVerificação.

9.

ParaNome do atributo do rótulo, escolha o nome do manifesto que corresponde aos rótulos que você
deseja exibir para verificação. Você só verá nomes de atributos de rótulos que correspondam ao
tipo de tarefa selecionado na tela anterior. O Ground Truth tenta detectar e preencher esses valores
analisando o manifesto, mas talvez seja necessário definir o valor correto.

10. Use as áreas de instruções do designer de ferramentas para fornecer contexto sobre o que os
rotuladores anteriores foram solicitados a fazer e o que os verificadores atuais precisam verificar.
Você não pode modificar nem adicionar novos rótulos. Você pode remover, modificar e adicionar
novos atributos de categoria de rótulo ou atributos de quadro. É recomendável adicionar novos
atributos de categoria de etiqueta ou atributos de quadro ao trabalho de rotulagem. Os trabalhadores
podem usar esses atributos para verificar rótulos individuais ou todo o quadro.
Por padrão, atributos preexistentes de categoria de rótulo e atributos de quadro não serão editáveis
pelos trabalhadores. Se você quiser tornar editável uma categoria de rótulo ou um atributo de quadro,
selecione oPermitir que os trabalhadores editem esse atributocaixa de seleção para esse atributo.
Para saber mais sobre a categoria do rótulo e os atributos do quadro, consulteInterface do usuário (UI)
do operador (p. 471)para nuvem de pontos 3D eInterface do usuário (UI) do operador (p. 421)para
quadro de vídeo.
11. Escolha See preview (Ver visualização) para verificar se a ferramenta está exibindo os rótulos
anteriores corretamente e se apresenta a tarefa de verificação de rótulo claramente.
12. Escolha Create (Criar). Isso criará e iniciará o trabalho de rotulagem.

Criar um Job de ajuste de etiqueta (Console)
Use uma das seções a seguir para criar um trabalho de verificação de etiquetas para seu tipo de tarefa.
Tópicos
• Criar um Job de ajuste de rótulo de imagem (console) (p. 510)
• Crie uma Job de ajuste de rótulo de nuvem de pontos ou quadro de vídeo (console) (p. 510)
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Criar um Job de ajuste de rótulo de imagem (console)
Use o procedimento a seguir para criar uma tarefa de rotulagem de ajuste de segmentação semântica ou
caixa delimitadora usando o console. Esse procedimento pressupõe que você já tenha criado uma tarefa
de rotulagem de segmentação semântica ou caixa delimitadora e seu status seja Concluído. Esse é o
trabalho de rotulagem que produz os rótulos que você deseja ajustar.

Para criar uma tarefa de ajuste de etiqueta de imagem (console)
1.

Open o SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/e escolhaTrabalhos de
rotulagem.

2.

Inicie uma nova tarefa de rotulagem encadeando (p. 660) uma tarefa anterior ou iniciando do zero,
especificando um manifesto de entrada que contenha objetos de dados rotulados.

3.

Escolha o mesmo tipo de tarefa do trabalho de etiquetagem original.

4.

Escolha Next (Próximo).

5.

Na seção operadores, escolha o tipo de força de trabalho que você gostaria de usar. Para obter
mais detalhes sobre suas opções de força de trabalho, consulte Criar e gerenciar forças de
trabalho (p. 711).

6.

(Opcional) Depois de selecionar sua força de trabalho, especifique oTempo de espera da
tarefaeTempo de expiração da tarefa.

7.

AmpliarOpções de exibição de rótulos existentesselecionando a seta ao lado do título.

8.

Marque a caixa ao lado de I want to display existing labels from the dataset for this job (Desejo exibir
os rótulos existentes do conjunto de dados para esta tarefa).

9.

ParaNome do atributo do rótulo, escolha o nome do manifesto que corresponde aos rótulos que
você deseja exibir para ajuste. Você só verá nomes de atributos de rótulos que correspondam ao
tipo de tarefa selecionado na tela anterior. O Ground Truth tenta detectar e preencher esses valores
analisando o manifesto, mas talvez seja necessário definir o valor correto.

10. Use as áreas de instruções do designer de ferramentas para fornecer contexto sobre o que os
rotuladores anteriores foram encarregados de fazer e o que os verificadores atuais precisam verificar e
ajustar.
11. Escolha See preview (Visualizar) para verificar se a ferramenta mostra os rótulos anteriores
corretamente e apresenta a tarefa de forma clara.
12. Escolha Create (Criar). Isso criará e iniciará o trabalho de rotulagem.

Crie uma Job de ajuste de rótulo de nuvem de pontos ou quadro de vídeo
(console)
Use o procedimento a seguir para criar uma nuvem de pontos 3D ou uma tarefa de ajuste de quadro
de vídeo usando o console. Esse procedimento pressupõe que você já tenha criado um trabalho de
rotulagem usando o tipo de tarefa que produz os tipos de etiquetas que você deseja verificar e seu status é
Concluído.

Para criar uma nuvem de pontos 3D ou uma tarefa de ajuste de rótulo de quadro de vídeo
(console)
1.

Open o SageMaker Console do :https://console.aws.amazon.com/sagemaker/e escolhaTrabalhos de
rotulagem.

2.

Inicie uma nova tarefa de rotulagem encadeando (p. 660) uma tarefa anterior ou iniciando do zero,
especificando um manifesto de entrada que contenha objetos de dados rotulados.

3.

Escolha o mesmo tipo de tarefa do trabalho de etiquetagem original.

4.

Ative o botão ao lado deExibir rótulos existentes.

5.

SelectAjuste.
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6.

7.

ParaNome do atributo do rótulo, escolha o nome do manifesto que corresponde aos rótulos que
você deseja exibir para ajuste. Você só verá nomes de atributos de rótulos que correspondam ao
tipo de tarefa selecionado na tela anterior. O Ground Truth tenta detectar e preencher esses valores
analisando o manifesto, mas talvez seja necessário definir o valor correto.
Use as áreas de instruções do designer de ferramentas para fornecer contexto sobre o que os
rotuladores anteriores foram solicitados a fazer e o que os ajustadores atuais precisam verificar.
Você não pode remover ou modificar rótulos existentes, mas pode adicionar novos rótulos. Você pode
remover, modificar e adicionar novos atributos de categoria de rótulo ou atributos de quadro.
Por padrão, os atributos preexistentes da categoria de rótulo e os atributos de quadro serão editáveis
pelos trabalhadores. Se você quiser tornar um atributo de rótulo, categoria ou quadro não editável,
desmarque aPermitir que os trabalhadores editem esse atributocaixa de seleção para esse atributo.
Para saber mais sobre a categoria do rótulo e os atributos do quadro, consulteInterface do usuário (UI)
do operador (p. 471)para nuvem de pontos 3D eInterface do usuário (UI) do operador (p. 421)para
quadro de vídeo.

8.

Escolha See preview (Visualizar) para verificar se a ferramenta mostra os rótulos anteriores
corretamente e apresenta a tarefa de forma clara.

9.

Escolha Create (Criar). Isso criará e iniciará o trabalho de rotulagem.

Iniciar um trabalho de verificação ou ajuste de rótulo (API)
Inicie um trabalho de verificação ou ajuste de rótulo encadeando um trabalho concluído com êxito ou
iniciando um trabalho a partir do zero usando a operação CreateLabelingJob. O procedimento é quase
o mesmo que configurar um novo trabalho de etiquetagem comCreateLabelingJob, com algumas
modificações. Use as seções a seguir para saber quais modificações são necessárias para encadear um
trabalho de etiquetagem para criar um trabalho de etiquetagem de ajuste ou verificação.
Ao criar um trabalho de rotulagem de ajuste ou verificação usando a API Ground Truth, vocêmostouse
uma diferenteLabelAttributeNamedo que o trabalho de rotulagem original. O trabalho de etiquetagem
original é o trabalho usado para criar os rótulos que você deseja ajustar ou verificar.

Important
O arquivo de configuração da categoria de etiqueta que você identifica para um trabalho de
ajuste ou verificação noLabelCategoryConfigS3UridoCreateLabelingJobdeve conter
as mesmas etiquetas usadas no trabalho de etiquetagem original. Você pode adicionar novos
rótulos. Para trabalhos de nuvem de pontos 3D e quadro de vídeo, você pode adicionar novos
atributos de categoria e quadro de rótulo ao arquivo de configuração da categoria de rótulo.

Caixa delimitadora e segmentação semântica
Para criar um trabalho de verificação ou ajuste de etiqueta de segmentação semântica
ou caixa delimitadora, use as diretrizes a seguir para especificar os atributos da API para
oCreateLabelingJoboperação.
• Usar oLabelAttributeNameparâmetro para especificar o nome da etiqueta de saída que você deseja
usar para rótulos verificados ou ajustados. Você deve usar um diferenteLabelAttributeNamedo que o
usado para o trabalho de etiquetagem original.
• Se você estiver encadeando o trabalho, os rótulos do trabalho anterior a serem ajustados ou verificados
serão especificados no modelo de IU personalizado. Para saber como criar um modelo personalizado,
consulte Criar modelos personalizados de tarefa do operador (p. 3489).
Identifique a localização do modelo de UI naUiTemplateS3Uriparâmetro. SageMaker fornece widgets
que você pode usar em seu modelo personalizado para exibir rótulos antigos. Use o atributo initialvalue em um dos elementos crowd a seguir para extrair os rótulos que precisam de verificação ou
ajuste e incluí-los no modelo da tarefa:
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• crowd-semantic-segmentation (p. 799)—Use esse elemento de multidão em seu modelo de tarefa de
interface de usuário personalizado para especificar rótulos de segmentação semântica que precisam
ser verificados ou ajustados.
• crowd-bounding-box (p. 745)—Use esse elemento de multidão em seu modelo de tarefa de interface
de usuário personalizado para especificar rótulos de caixa delimitadora que precisam ser verificados
ou ajustados.
• O parâmetro LabelCategoryConfigS3Uri deve conter as mesmas categorias de rótulo que o
trabalho de rotulagem anterior.
• Use a caixa delimitadora ou os ARNs lambda lambda de ajuste ou verificação de segmentação
semântica paraPreHumanTaskLambdaArneAnnotationConsolidationLambdaArn:
• Para caixa delimitadora, os ARNs da função lambda do trabalho de rotulagem de ajuste
terminam comAdjustmentBoundingBoxe os ARNs da função lambda de verificação terminam
comVerificationBoundingBox.
• Para segmentação semântica, os ARNs da função lambda do trabalho de rotulagem de ajuste
terminam comAdjustmentSemanticSegmentatione os ARNs da função lambda de verificação
terminam comVerificationSemanticSegmentation.

Nuvem de pontos 3D e quadro de vídeo
• Usar oLabelAttributeNameparâmetro para especificar o nome da etiqueta de saída que você deseja
usar para rótulos verificados ou ajustados. Você deve usar um diferenteLabelAttributeNamedo que o
usado para o trabalho de etiquetagem original.
• Você deve usar a UI de tarefa humana Amazon Resource NEL (ARN) (HumanTaskUiArn) usado para o
trabalho de etiquetagem original. Para ver os ARNs compatíveis, consulteHumanTaskUiArn.
• No arquivo de configuração da categoria de rótulo, você deve especificar o nome do atributo do rótulo
(LabelAttributeName) do trabalho de etiquetagem anterior que você usou para criar o trabalho de
etiquetagem de ajuste ou verificação noauditLabelAttributeNameparâmetro.
• Você especifica se seu trabalho de etiquetagem é umverificaçãoouajustamentotrabalho de rotulagem
usando oeditsAllowedparâmetro em seu arquivo de configuração de categoria de rótulo identificado
peloLabelCategoryConfigS3Uriparâmetro.
• Paraverificaçãotrabalhos de rotulagem, você deve usar oeditsAllowedparâmetro para especificar
que todos os rótulos não podem ser modificados.editsAlloweddeve ser definido como"none"em
cada entrada emlabels. Opcionalmente, você pode especificar se os atributos das categorias de
rótulos e os atributos do quadro podem ou não ser ajustados pelos trabalhadores.
• Opcionalmente, paraajustamentotrabalhos de rotulagem, você pode usar oeditsAllowedparâmetro
para especificar rótulos, atributos de categoria de rótulo e atributos de quadro que podem ou não ser
modificados pelos trabalhadores. Se você não usar esse parâmetro, todos os rótulos, atributos de
categoria de rótulo e atributos de quadro serão ajustáveis.
Para saber mais a respeitoeditsAllowedparâmetro e configuração do arquivo de configuração da
categoria de etiquetas, consulteEsquema do arquivo de configuração da categoria de rótulo (p. 566).
• Use a nuvem de pontos 3D ou ARNs lambda de ajuste de quadro de vídeo
paraPreHumanTaskLambdaArneAnnotationConsolidationLambdaArnpara trabalhos de
etiquetagem de ajuste e verificação:
• Para nuvens de pontos 3D, os ARNs da função lambda
do trabalho de rotulagem de ajuste e verificação terminam
comAdjustment3DPointCloudSemanticSegmentation,Adjustment3DPointCloudObjectTracking,
eAdjustment3DPointCloudObjectDetectionpara segmentação semântica de nuvem de pontos
3D, detecção de objetos e rastreamento de objetos, respectivamente.
• Para quadros de vídeo, os ARNs da função lambda do trabalho de rotulagem de ajuste e verificação
terminam comAdjustmentVideoObjectDetectioneAdjustmentVideoObjectTrackingpara
detecção de objetos de quadro de vídeo e rastreamento de objetos, respectivamente.
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O Ground Truth armazena os dados de saída de um trabalho de verificação ou ajuste de etiquetas no
bucket S3 que você especificou noS3OutputPathparâmetro doCreateLabelingJoboperação. Para
obter mais informações sobre os dados de saída de um trabalho de verificação ou de ajuste de rotulagem,
consulte Dados da verificação e do ajuste do rótulo no manifesto de saída (p. 513).

Dados da verificação e do ajuste do rótulo no manifesto de saída
Amazônia SageMaker O Ground Truth grava os dados de verificação da etiqueta no manifesto de saída
dentro dos metadados da etiqueta. Ele adiciona duas propriedades aos metadados:
• Uma propriedade type, com um valor de “groundtruth/label-verification.
• Uma propriedade worker-feedback, com uma matriz de valores comment. Essa propriedade é
adicionada quando o operador insere comentários. Se não houver comentários, o campo não aparece.
O manifesto de saída de exemplo a seguir mostra como os dados de verificação de rótulo aparecem:
{

}

"source-ref":"S3 bucket location",
"verify-bounding-box":"1",
"verify-bounding-box-metadata":
{
"class-name": "bad",
"confidence": 0.93,
"type": "groundtruth/label-verification",
"job-name": "verify-bounding-boxes",
"human-annotated": "yes",
"creation-date": "2018-10-18T22:18:13.527256",
"worker-feedback": [
{"comment": "The bounding box on the bird is too wide on the right side."},
{"comment": "The bird on the upper right is not labeled."}
]
}

A saída do operador de tarefas de ajuste se assemelha à saída do operador da tarefa original, com a
exceção de que contém os valores ajustados e uma propriedade adjustment-status com o valor de
adjusted ou de unadjusted para indicar se um ajuste foi feito.
Para obter mais exemplos de saída das diferentes tarefas, consulte Dados de saída (p. 626).

Precauções e considerações
Para obter o comportamento esperado ao criar um trabalho de verificação ou de ajuste de rótulo, verifique
cuidadosamente os dados de entrada.
• Se você estiver usando dados de imagem, verifique se o arquivo do manifesto contém informações de
cor RGB hexadecimal.
• Para economizar em custos de processamento, filtre os dados para garantir que não está incluindo
objetos indesejados no manifesto de entrada do trabalho de rotulagem.
• Adicione as permissões necessárias do Amazon S3 para garantir que seus dados de entrada sejam
processados corretamente.
Ao criar um trabalho de rotulagem de ajuste ou verificação usando a API Ground Truth, vocêmostouse uma
diferenteLabelAttributeNamedo que o trabalho de rotulagem original.
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Requisitos de informações de cores para trabalhos de segmentação semântica
Para reproduzir corretamente as informações de cores em tarefas de verificação ou de ajuste, a ferramenta
requer informações de cor RGB hexadecimal no manifesto (por exemplo, #FFFFFF para branco). Quando
você configura um trabalho de verificação ou de ajuste de segmentação semântica, a ferramenta examina
o manifesto para determinar se essa informação está presente. Se não conseguir encontrá-lo, Amazon
SageMaker O Ground Truth exibe uma mensagem de erro e finaliza a configuração do trabalho.
Em iterações anteriores da ferramenta de segmentação semântica, as informações de cor de categoria
não eram produzidas no formato RGB hexadecimal para o manifesto de saída. Esse recurso foi
apresentado no manifesto de saída ao mesmo tempo que os fluxos de trabalho de verificação e de ajuste
foram apresentados. Portanto, os manifestos de saída mais antigos não são compatíveis com este novo
fluxo de trabalho.

Filtrar dados antes de iniciar o trabalho
Amazônia SageMaker O Ground Truth processa todos os objetos em seu manifesto de entrada. Se você
tiver um conjunto de dados parcialmente rotulado, talvez queira criar um manifesto personalizado usando
umSeleção do Amazon S3em seu manifesto de entrada. Haverá falha individual nos objetos não rotulados,
mas isso não causará falha no trabalho e poderá incorrer em custos de processamento. Filtrar objetos que
não deseja verificar reduzirá os custos.
Se você criar um trabalho de verificação usando o console, é possível usar as ferramentas de filtragem
fornecidas aqui. Se você criar trabalhos usando a API, torne a filtragem de seus dados parte do fluxo de
trabalho onde for necessário.

Criar fluxos de trabalho de rotulagem personalizados
Este documento guiará você pelo processo de configuração de um fluxo de trabalho com um modelo
de rotulagem personalizado. Para saber mais sobre como começar um trabalho de etiquetagem,
consulteComeçar a usar (p. 370). Nessa seção, ao escolher o Task type (Tipo de tarefa), selecione
Custom labeling task (Tarefa de rotulagem personalizada) e siga as instruções desta seção para configurálo.
Tópicos
• Etapa 1: Configurar sua força de trabalho (p. 514)
• Etapa 2: Criando seu modelo de tarefa de trabalhador personalizado (p. 515)
• Etapa 3: Processamento comAWS Lambda (p. 521)
• Modelo de demonstração: Anotação de imagens comcrowd-bounding-box (p. 536)
• Modelo de demonstração: Intenções de rotulagem comcrowd-classifier (p. 540)
• Fluxos de trabalho personalizados por meio da API (p. 547)
Para obter mais informações sobre como criar fluxos de trabalho de rotulagem personalizados,
consulteCrie um fluxo de trabalho de rotulagem de dados personalizado com a Amazon SageMaker
Ground Truth.

Etapa 1: Configurar sua força de trabalho
Nesta etapa, use o console para estabelecer qual tipo de trabalhador usar e fazer as sub-seleções
necessárias para esse tipo de trabalhador. Ele assume que você já tenha concluído as etapas até este
ponto na seção Começar a usar (p. 370) e tenha escolhido a opção Tarefa de rotulagem personalizada
como o Tipo de tarefa.

Para configurar sua força de trabalho.
1.

Primeiro, escolha uma opção em Tipos de trabalhadores. No momento, existem três tipos disponíveis:
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• Público usa uma força de trabalho sob demanda de prestadores de serviços independentes, com
tecnologia da Amazon Mechanical Turk. Eles são pagos por tarefa.
• Privado usa seus funcionários ou prestadores de serviços para lidar com dados que precisam
permanecer na sua organização.
• VELECTusa fornecedores terceirizados especializados no fornecimento de serviços de rotulagem
de dados, disponíveis por meio doAWSMarketplace.
2.

Se você escolher a opção Public (Público), será solicitado que você defina o number of workers
per dataset object (número de trabalhadores por objeto de conjunto de dados). Ter mais de um
trabalhador executando a mesma tarefa no mesmo objeto pode ajudar a aumentar a precisão dos
seus resultados. O padrão é três. Você pode aumentar ou diminuir isso dependendo da precisão
necessária.
Também será solicitado que você defina um price per task (preço por tarefa) usando o menu
suspenso. O menu recomenda pontos de preço com base em quanto tempo levará para concluir a
tarefa.
O método recomendado para determinar isso é primeiramente executar um pequeno teste da sua
tarefa com uma força de trabalho privada. O teste fornece uma estimativa realista de quanto tempo
a tarefa leva para ser concluída. Você pode então selecionar o intervalo da sua estimativa no menu
Preço por tarefa. Se seu tempo médio for superior a 5 minutos, considere dividir sua tarefa em
unidades menores.

Próximo
Etapa 2: Criando seu modelo de tarefa de trabalhador personalizado (p. 515)

Etapa 2: Criando seu modelo de tarefa de trabalhador
personalizado
UMAmodelo de tarefa de operadoré um arquivo usado pelo Ground Truth para personalizar a interface do
usuário (UI) do trabalhador ou a interface de tarefas humanas. Você pode criar um modelo de tarefa de
trabalho usando HTML, CSS, JavaScript,Linguagem de modelo líquida, eElementos HTML do. O Liquid é
usado para automatizar o modelo, e o Crowd HTML Elements pode ser usado para incluir ferramentas de
anotação comuns e fornecer a lógica para enviar ao Ground Truth.
• Começar com um modelo base (p. 515)
• Desenvolver modelos localmente (p. 516)
• Uso de ativos externos (p. 516)
• Acompanhe suas variáveis (p. 516)
• Uma amostra simples (p. 517)
• Adicionar automação com o Liquid (p. 518)
• End-to-end demonstrações (p. 521)
• Próximo (p. 521)
Use os tópicos a seguir para saber como criar um modelo de tarefa do trabalhador. Você pode ver um
repositório de exemplos de modelos de tarefas de trabalhadores do Ground Truth emGitHub.

Começar com um modelo base
Você pode usar um editor de modelos no console do Ground Truth para começar a criar um modelo. Esse
editor inclui vários modelos básicos pré-projetados e um recurso de preenchimento automático de HTML e
Crowd HTML Element.
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Para acessar o editor de modelos personalizados do Ground Truth:
1.

Seguir as instruções emCriar um trabalho de rotulagem (console) (p. 551)e
SELECTPersonalizarpara o trabalho de etiquetagemTipo de tarefa.

2.

Quando você selecionaPróximo, você poderá acessar o editor de modelos e os modelos básicos
naConfiguração personalizada da tarefa de etiquetagemseção.

3.

(Opcional) Selecione um modelo base no menu suspenso emModelos. Se você preferir criar um
modelo do zero, escolhaPersonalizarno menu suspenso para obter um esqueleto mínimo de modelo.

Desenvolver modelos localmente
Embora você precise estar no console para testar como o seu modelo processará os dados recebidos,
é possível testar a aparência dos elementos HTML e personalizados do seu modelo no navegador,
adicionando esse código ao topo do arquivo HTML.

Example
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

Isso carrega o código necessário para renderizar os elementos HTML personalizados. Use isso caso
deseje desenvolver a aparência do seu modelo no editor de sua escolha, e não no console.
Lembre-se, porém, de que isso não analisará suas variáveis. Você pode querer substituí-las por um
conteúdo de amostra enquanto desenvolve localmente.

Uso de ativos externos
Amazônia SageMaker Os modelos personalizados do Ground Truth permitem que scripts externos e folhas
de estilo sejam incorporados. Por exemplo, o bloco de código a seguir demonstra como você adicionaria
uma folha de estilo localizada emhttps://www.example.com/my-enhancement-styles.cssao seu
modelo.

Example
<script src="https://www.example.com/my-enhancment-script.js"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://www.example.com/my-enhancementstyles.css">

Se encontrar erros, verifique se o servidor de origem está enviando o tipo MIME e os cabeçalhos de
codificação corretos com os ativos.
Por exemplo, os tipos MIME e de codificação para scripts remotos são:application/
javascript;CHARSET=UTF-8.
O MIME e o tipo de codificação das folhas de estilo remotas são:text/css;CHARSET=UTF-8.

Acompanhe suas variáveis
No processo de construção da amostra abaixo, haverá uma etapa que adiciona variáveis a ela para
representar os dados que podem mudar de tarefa para tarefa e de trabalhador para trabalhador. Se você
estiver começando com um dos modelos de amostra, certifique-se de estar ciente das variáveis que ele
já usa. Quando você cria sua pré-anotaçãoAWSScript Lambda, sua saída precisará conter valores para
qualquer uma dessas variáveis que você optar por manter.
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Os valores que você usa para as variáveis podem vir do seu arquivo de manifesto. Todos os pares de
chave/valor no seu objeto de dados são fornecidos ao seu Lambda de pré-anotação. Se for um script
de passagem simples, as chaves correspondentes para valores em seu objeto de dados para nomes de
variáveis em seu modelo são a maneira mais fácil de passar esses valores para as formas de tarefas que
seus trabalhadores veem.

Uma amostra simples
Todas as tarefas começam e terminam com os elementos <crowd-form> </crowd-form>. Como os
elementos HTML <form> padrão, todo o seu código de formulário deve estar entre eles.
Para uma tarefa simples de análise de tweets, use o elemento <crowd-classifier>. Ela requer os
seguintes atributos:
• name - o nome da variável a ser usada para o resultado na saída do formulário.
• categories - uma matriz formatada em JSON das possíveis respostas.
• header - um título para a ferramenta de anotação
Como filhos do elemento <crowd-classifier>, você deve ter três regiões.
• <classification-target> - o texto que o trabalhador classificará com base nas opções especificadas no
atributo categories acima.
• <full-instructions> - instruções que estão disponíveis no link "Visualizar instruções completas" na
ferramenta. Elas podem ser deixadas em branco, mas é recomendável que você forneça boas
instruções para obter melhores resultados.
• <short-instructions> - uma descrição mais breve da tarefa que aparece na barra lateral da ferramenta.
Elas podem ser deixadas em branco, mas é recomendável que você forneça boas instruções para obter
melhores resultados.
Uma versão simples dessa ferramenta ficaria assim.

Example de usar crowd-classifier
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-classifier
name="tweetFeeling"
categories="['positive','negative','neutral', 'unclear']"
header="Which term best describes this tweet?"
>
<classification-target>
My favorite football team won today!
Bring on the division finals!
</classification-target>
<full-instructions header="Sentiment Analysis Instructions">
Try to determine the sentiment the author
of the tweet is trying to express.
If none seem to match, choose "cannot determine."
</full-instructions>
<short-instructions>
Pick the term best describing the sentiment
of the tweet.
</short-instructions>
</crowd-classifier>
</crowd-form>
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Você pode copiar e colar o código no editor no fluxo de trabalho de criação de tarefas de rotulagem do
Ground Truth para visualizar a ferramenta ou experimentar umdemonstração desse código em CodePen.

Adicionar automação com o Liquid
Nosso sistema de modelo personalizado usa o Liquid para automação. Trata-se de uma linguagem de
marcação de código aberto em linha. Em Liquid, o texto entre chaves simples e símbolos percentuais
é uma instrução oumarcarque executa uma operação como fluxo de controle ou iteração. O texto entre
chaves duplas é uma variável ou um objeto que gera seu valor.
O uso mais comum do Liquid será para analisar os dados provenientes do pre-annotation Lambda
(Lambda de pré-anotação) e extrair as variáveis relevantes para criar a tarefa. O objeto taskInput
retornado pelo Lambda de pré-anotação (p. 522) estará disponível como o objeto task.input em seus
modelos.
As propriedades nos objetos de dados do seu manifesto são passadas para o seu Lambda de préanotação (p. 522) como o event.dataObject. Um simples script de passagem simplesmente retorna
esse objeto como o objeto taskInput. Você representa valores do seu manifesto como variáveis da
seguinte forma.

Example Objeto de dados do manifesto
{

}

"source": "This is a sample text for classification",
"labels": [ "angry" , "sad" , "happy" , "inconclusive" ],
"header": "What emotion is the speaker feeling?"

Example Exemplo de HTML usando variáveis
<crowd-classifier
name='tweetFeeling'
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categories='{{ task.input.labels | to_json }}'
header='{{ task.input.header }}' >
<classification-target>
{{ task.input.source }}
</classification-target>

Observe a adição de " | to_json" à propriedade labels acima. Esse é um filtro para transformar a
matriz em uma representação JSON da matriz. Os filtros variáveis são explicados na próxima seção.
A lista a seguir inclui dois tipos de tags Liquid que podem ser úteis para automatizar o processamento de
dados de entrada de modelos. Se você selecionar um dos seguintes tipos de tag, você será redirecionado
para a documentação do Liquid.
• Fluxo de controle: Inclui operadores lógicos de programação comoif/else,unless, ecase/when.
• Iteração: Permite que você execute blocos de código repetidamente usando instruções como for loops.
Para ver um exemplo de um modelo HTML que usa elementos Liquid para criar um loop for,
consultetranslation-review-and-correction.liquid.htmlem GitHub.
Para obter mais informações e acessar a documentação, visite o site Liquid.

Filtros de variáveis
Além do padrãoFiltros de líquidoe ações, o Ground Truth oferece alguns filtros adicionais. Os filtros
são aplicados colocando um caractere de barra vertical (|) após o nome da variável e, em seguida,
especificando um nome de filtro. Os filtros podem ser encadeados na forma de:

Example
{{ <content> | <filter> | <filter> }}

Escape automático e escape explícito
Por padrão, as entradas terão escape HTML para evitar confusão entre o texto da variável e o HTML.
Você pode adicionar explicitamente o filtro escape para tornar mais óbvio para alguém que esteja lendo a
origem do seu modelo que o escape está sendo feito.

escape_once
escape_once garante que, se você já tiver escapado seu código, ele não será reexibido além disso. Por
exemplo, para que &amp; não se torne &amp;amp;.

skip_autoescape
skip_autoescape é útil quando seu conteúdo deve ser usado como HTML. Por exemplo, você pode ter
alguns parágrafos de texto e algumas imagens nas instruções completas de uma caixa delimitadora.

Use skip_autoescape com moderação
A melhor prática em modelos é evitar transmitir código funcional ou marcação com
skip_autoescape, a menos que você tenha absoluta certeza de que tem o controle rígido sobre
o que está sendo transmitido. Se você estiver transmitindo a entrada do usuário, poderá expor
seus funcionários a um ataque de Cross Site Scripting.

to_json
to_jsoncodificará o que você envia para JSON (JavaScript Object Notation (). Se você alimentar um
objeto, ele será serializado.
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grant_read_access
grant_read_access usa um URI do S3 e o codifica em um URL HTTPS com um token de acesso
de curta duração para esse recurso. Isso possibilita exibir aos trabalhadores fotos, áudio ou vídeo de
armazenados em buckets do S3 que de outra forma não são acessíveis publicamente.

Example dos filtros
Entrada
auto-escape: {{ "Have you read 'James & the Giant Peach'?" }}
explicit escape: {{ "Have you read 'James & the Giant Peach'?" | escape }}
explicit escape_once: {{ "Have you read 'James &amp; the Giant Peach'?" | escape_once }}
skip_autoescape: {{ "Have you read 'James & the Giant Peach'?" | skip_autoescape }}
to_json: {{ jsObject | to_json }}
grant_read_access: {{ "s3://mybucket/myphoto.png" | grant_read_access }}

Example
Resultado
auto-escape: Have you read &#39;James &amp; the Giant Peach&#39;?
explicit escape: Have you read &#39;James &amp; the Giant Peach&#39;?
explicit escape_once: Have you read &#39;James &amp; the Giant Peach&#39;?
skip_autoescape: Have you read 'James & the Giant Peach'?
to_json: { "point_number": 8, "coords": [ 59, 76 ] }
grant_read_access: https://s3.amazonaws.com/mybucket/myphoto.png?<access token and other
params>

Example de um modelo de classificação automatizado.
Para automatizar a amostra de classificação de texto simples, substitua o texto do tweet por uma variável.
O modelo de classificação de texto está abaixo com automação adicionada. As alterações/adições estão
destacadas em negrito.
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-classifier
name="tweetFeeling"
categories="['positive', 'negative', 'neutral', 'cannot determine']"
header="Which term best describes this tweet?"
>
<classification-target>
{{ task.input.source }}
</classification-target>
<full-instructions header="Analyzing a sentiment">
Try to determine the feeling the author
of the tweet is trying to express.
If none seem to match, choose "other."
</full-instructions>
<short-instructions>
Pick the term best describing the sentiment
of the tweet.
</short-instructions>
</crowd-classifier>
</crowd-form>
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O texto do tweet que estava no exemplo anterior agora é substituído por um objeto. O objeto
entry.taskInput usa source (ou outro nome que você especificar no seu Lambda de pré-anotação)
como o nome da propriedade para o texto, e ele é inserido diretamente no HTML por estar entre chaves
duplas.

End-to-end demonstrações
Você pode visualizar o seguinte end-to-end demonstrações que incluem uma amostra da função Lambda:
• Modelo de demonstração: Anotação de imagens comcrowd-bounding-box (p. 536)
• Modelo de demonstração: Intenções de rotulagem comcrowd-classifier (p. 540)

Próximo
Etapa 3: Processamento comAWS Lambda (p. 521)

Etapa 3: Processamento comAWS Lambda
Nesta etapa, você aprenderá como criar e especificar os dois tipos deAWSLambdafunções que são
necessárias para criar um fluxo de trabalho de rotulagem personalizado:
• Pré-anotação Lambda: Essa função inicia e pré-processa cada objeto de dados enviado para seu
trabalho de etiquetagem antes de enviá-lo aos trabalhadores.
• Lambda pós-anotação: Essa função processa os resultados quando os trabalhadores enviam uma
tarefa. Se você especificar vários trabalhadores por objeto de dados, essa função poderá incluir lógica
para consolidar as anotações.
Se você for um novo usuário do Lambda e do Ground Truth, recomendamos que você use as páginas
desta seção da seguinte forma:
1. Primeiro, analiseRequisitos da função Lambda de pré-anotação e pós-anotação (p. 522).
2. Em seguida, use a páginaPermissões obrigatórias para usarAWS LambdaCom Ground Truth
(p. 529)para saber mais sobre os requisitos de segurança e permissão para usar suas funções
Lambda de pré-anotação e pós-anotação em um trabalho de etiquetagem personalizado da Ground
Truth.
3. Em seguida, você precisa visitar o console do Lambda ou usar as APIs do Lambda para criar
suas funções. Use a seçãoCrie funções Lambda para um fluxo de trabalho de rotulagem
personalizado (p. 532)para aprender a criar funções do Lambda.
4. Para saber como testar suas funções do Lambda, consulteTeste as funções Lambda de pré-anotação e
pós-anotação (p. 533).
5. Depois de criar funções Lambda de pré-processamento e pós-processamento, selecione-as naFunções
do Lambdaseção que vem depois do editor de código para seu HTML personalizado no console
Ground Truth. Para aprender a usar essas funções em umCreateLabelingJobSolicitação de API,
consulteCriar um trabalho de rotulagem (API) (p. 554).
Para um tutorial personalizado de fluxo de trabalho de rotulagem que inclui exemplos de funções Lambda
de pré-anotação e pós-anotação, no”Modelo de demonstração: Anotação de imagens comcrowdbounding-box (p. 536)“.
Tópicos
• Requisitos da função Lambda de pré-anotação e pós-anotação (p. 522)
• Permissões obrigatórias para usarAWS LambdaCom Ground Truth (p. 529)
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• Crie funções Lambda para um fluxo de trabalho de rotulagem personalizado (p. 532)
• Teste as funções Lambda de pré-anotação e pós-anotação (p. 533)

Requisitos da função Lambda de pré-anotação e pós-anotação
Use esta seção para aprender sobre a sintaxe das solicitações enviadas para funções Lambda de préanotação e pós-anotação e a sintaxe de resposta que o Ground Truth exige para executar um fluxo de
trabalho de rotulagem personalizado.
Tópicos
• Lambda de pré-anotação (p. 522)
• Lambda de pós-anotação (p. 524)

Lambda de pré-anotação
Antes que uma tarefa de rotulagem seja enviada ao trabalhador, sua função Lambda de pré-anotação é
invocada.
O Ground Truth envia à sua função Lambda uma solicitação no formato JSON para fornecer detalhes
sobre o trabalho de rotulagem e o objeto de dados. A tabela a seguir contém os esquemas de solicitação
de pré-anotação. Cada parâmetro é descrito abaixo.
Data object identified with "source-ref"
{

}

"version": "2018-10-16",
"labelingJobArn": <labelingJobArn>
"dataObject" : {
"source-ref": <s3Uri>
}

Data object identified with "source"
{

}

"version": "2018-10-16",
"labelingJobArn": <labelingJobArn>
"dataObject" : {
"source": <string>
}

• version(sequência de caracteres): Este é um número de versão usado internamente pela Ground
Truth.
• labelingJobArn(sequência de caracteres): Esse é o nome de recurso da Amazon, ou ARN, do seu
trabalho de etiquetagem. Esse ARN pode ser usado para referenciar o trabalho de rotulagem ao usar
operações da API Ground Truth, comoDescribeLabelingJob.
• OdataObject(objeto JSON): A chave contém uma única linha JSON, do seu arquivo de manifesto de
entrada ou enviada do Amazon SNS. Os objetos de linha JSON no seu manifesto podem ter até 100
kilobytes de tamanho e conter uma variedade de dados. Para um trabalho muito básico de anotação de
imagem, odataObjectO JSON pode conter apenas umsource-refchave, identificando a imagem a
ser anotada. Se o objeto de dados (por exemplo, uma linha de texto) for incluído diretamente no arquivo
de manifesto de entrada, o objeto de dados será identificado comsource. Se você criar um trabalho de
verificação ou ajuste, essa linha poderá conter dados e metadados da tarefa de etiquetagem anterior.
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A tabela a seguir inclui exemplos de blocos de código de uma solicitação de pré-anotação. Cada
parâmetro nessas solicitações de exemplo é explicado abaixo da tabela com guias.
Data object identified with "source-ref"
{

"version": "2018-10-16",
"labelingJobArn": "arn:aws:sagemaker:<aws_region>:<aws_account_number>:labelingjob/<labeling_job_name>"
"dataObject" : {
"source-ref": "s3://<input-data-bucket>/<data-object-file-name>"
}
}

Data object identified with "source"
{

"version": "2018-10-16",
"labelingJobArn": "arn:aws:sagemaker:<aws_region>:<aws_account_number>:labelingjob/<labeling_job_name>"
"dataObject" : {
"source": "Sue purchased 10 shares of the stock on April 10th, 2020"
}
}

Em troca, o Ground Truth exige uma resposta formatada da seguinte forma:

Example de dados de retorno esperados
{
}

"taskInput": <json object>,
"isHumanAnnotationRequired": <boolean> # Optional

No exemplo anterior, o<json object>precisa contertudoos dados que seu modelo de tarefa de
trabalhador personalizado precisa. Se você estiver realizando uma tarefa de caixa delimitadora em que as
instruções permanecem as mesmas o tempo todo, pode ser apenas o recurso HTTP (S) ou Amazon S3
para seu arquivo de imagem. Se for uma tarefa de análise de sentimentos e objetos diferentes puderem ter
opções diferentes, é a referência do objeto como uma string e as opções como uma matriz de cadeias de
caracteres.

Implicações de isHumanAnnotationRequired
Esse valor é opcional porque o padrão étrue. O caso de uso principal para a definição explícita é
quando você deseja excluir esse objeto de dados de ser rotulado por operadores humanos.
Se você tiver uma mistura de objetos em seu manifesto, com alguns exigindo anotação humana e alguns
não precisando, você pode incluir um valor isHumanAnnotationRequired em cada objeto de dados.
Você pode adicionar lógica ao seu Lambda de pré-anotação para determinar dinamicamente se um objeto
requer anotação e definir esse valor booleano de acordo.

Exemplos de funções Lambda de pré-anotação
A função Lambda básica de pré-anotação a seguir acessa o objeto JSON nodataObjectda solicitação
inicial e a retorna nataskInputparâmetro.
import json
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def lambda_handler(event, context):
return {
"taskInput": event['dataObject']
}

Supondo que o arquivo de manifesto de entrada use"source-ref"para identificar objetos de dados, o
modelo de tarefa do trabalhador usado no mesmo trabalho de rotulagem desta pré-anotação Lambda deve
incluir um elemento líquido como o seguinte para ingerirdataObject:
{{ task.input.source-ref | grant_read_access }}

Se o arquivo de manifesto de entrada for usadosourcepara identificar o objeto de dados, o modelo de
tarefa de trabalho pode ser ingeridodataObjectcom o seguinte:
{{ task.input.source }}

O exemplo de Lambda de pré-anotação a seguir inclui lógica para identificar a chave usada
nodataObjecte apontar para esse objeto de dados usandotaskObjectna declaração de devolução do
Lambda.
import json
def lambda_handler(event, context):
# Event received
print("Received event: " + json.dumps(event, indent=2))
# Get source if specified
source = event['dataObject']['source'] if "source" in event['dataObject'] else None
# Get source-ref if specified
source_ref = event['dataObject']['source-ref'] if "source-ref" in event['dataObject']
else None
# if source field present, take that otherwise take source-ref
task_object = source if source is not None else source_ref
# Build response object
output = {
"taskInput": {
"taskObject": task_object
},
"humanAnnotationRequired": "true"
}
print(output)
# If neither source nor source-ref specified, mark the annotation failed
if task_object is None:
print(" Failed to pre-process {} !".format(event["labelingJobArn"]))
output["humanAnnotationRequired"] = "false"
return output

Lambda de pós-anotação
Quando todos os trabalhadores tiverem anotado o objeto de dados ou
quandoTaskAvailabilityLifetimeInSecondsfoi alcançado, o que ocorrer primeiro, o Ground
Truth envia essas anotações para seu Lambda pós-anotação. Esse Lambda é geralmente usado para
Consolidar anotações (p. 652).
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Tip
Para ver um exemplo de uma função Lambda pós-consolidação,
consulteannotation_consolidation_lambda.pynaaws-sagemaker-ground-truth-receita GitHub
repositório.
O bloco de código a seguir contém o esquema de solicitação pós-anotação. Cada parâmetro é descrito na
seguinte lista com marcadores.
{

}

"version": "2018-10-16",
"labelingJobArn": <string>,
"labelCategories": [<string>],
"labelAttributeName": <string>,
"roleArn" : <string>,
"payload": {
"s3Uri": <string>
}

• version(sequência de caracteres): Um número de versão usado internamente pela Ground Truth.
• labelingJobArn(sequência de caracteres): O nome do recurso da Amazon, ou ARN, do seu trabalho
de etiquetagem. Esse ARN pode ser usado para referenciar o trabalho de rotulagem ao usar operações
da API Ground Truth, comoDescribeLabelingJob.
• labelCategories(lista de strings): Inclui as categorias de rótulos e outros atributos que você
especificou no console ou que você inclui no arquivo de configuração da categoria do rótulo.
• labelAttributeName(sequência de caracteres): O nome do seu trabalho de rotulagem ou o nome do
atributo de rótulo que você especifica ao criar o trabalho de rotulagem.
• roleArn(sequência de caracteres): O nome de recurso da Amazon (ARN) da função de execução do
IAM que você especifica ao criar o trabalho de rotulagem.
• payload(objeto JSON): Um JSON que inclui ums3Urichave, que identifica a localização dos dados de
anotação desse objeto de dados no Amazon S3. O segundo bloco de código abaixo mostra um exemplo
desse arquivo de anotação.
O bloco de código a seguir contém um exemplo de solicitação de pós-anotação. Cada parâmetro nesta
solicitação de exemplo é explicado abaixo do bloco de código.

Example de uma solicitação Lambda pós-anotação
{

"version": "2018-10-16",
"labelingJobArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:labeling-job/labeling-jobname",
"labelCategories": ["Ex Category1","Ex Category2", "Ex Category3"],
"labelAttributeName": "labeling-job-attribute-name",
"roleArn" : "arn:aws:iam::111122223333:role/role-name",
"payload": {
"s3Uri": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/annotations.json"
}
}

Note
Se nenhum trabalhador trabalhar no objeto de dados
eTaskAvailabilityLifetimeInSecondsfoi alcançado, o objeto de dados é marcado como
falhado e não incluído como parte da invocação Lambda pós-anotação.
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O bloco de código a seguir contém o esquema de carga útil. Esse é o arquivo indicado
pelos3Uriparâmetro na solicitação Lambda pós-anotaçãopayloadObjeto JSON. Por exemplo, se o bloco
de código anterior for a solicitação Lambda pós-anotação, o arquivo de anotação a seguir está localizado
ems3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/annotations.json.
Cada parâmetro é descrito na seguinte lista com marcadores.

Example de um arquivo de anotação
[

]

{

}

"datasetObjectId": <string>,
"dataObject": {
"s3Uri": <string>,
"content": <string>
},
"annotations": [{
"workerId": <string>,
"annotationData": {
"content": <string>,
"s3Uri": <string>
}
}]

• datasetObjectId(sequência de caracteres): Identifica uma ID exclusiva que a Ground Truth atribui a
cada objeto de dados que você envia para o trabalho de rotulagem.
• dataObject(objeto JSON): O objeto de dados que foi rotulado. Se o objeto de dados estiver
incluído no arquivo de manifesto de entrada e identificado usando osourcechave (por exemplo, uma
string),dataObjectinclui umcontentchave, que identifica o objeto de dados. Caso contrário, a
localização do objeto de dados (por exemplo, um link ou URI do S3) será identificada coms3Uri.
• annotations(lista de objetos JSON): Essa lista contém um único objeto JSON para cada
anotação enviada pelos trabalhadores para aqueladataObject. Um único objeto JSON contém
um únicoworkerIdque pode ser usado para identificar o trabalhador que enviou essa anotação.
OannotationDataA chave contém uma das seguintes opções:
• content(sequência de caracteres): Contém os dados da anotação.
• s3Uri(sequência de caracteres): Contém um URI do S3 que identifica a localização dos dados da
anotação.
A tabela a seguir contém exemplos do conteúdo que você pode encontrar no payload para diferentes tipos
de anotação.
Named Entity Recognition Payload
[

{

"datasetObjectId": "1",
"dataObject": {
"content": "Sift 3 cups of flour into the bowl."
},
"annotations": [
{
"workerId": "private.us-west-2.ef7294f850a3d9d1",
"annotationData": {
"content": "{\"crowd-entity-annotation\":{\"entities\":[{\"endOffset
\":4,\"label\":\"verb\",\"startOffset\":0},{\"endOffset\":6,\"label\":\"number
\",\"startOffset\":5},{\"endOffset\":20,\"label\":\"object\",\"startOffset\":15},
{\"endOffset\":34,\"label\":\"object\",\"startOffset\":30}]}}"
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]

}

]

}

}

Semantic Segmentation Payload
[

{

"datasetObjectId": "2",
"dataObject": {
"s3Uri": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/gt-input-data/images/bird3.jpg"
},
"annotations": [
{
"workerId": "private.us-west-2.ab1234c5678a919d0",
"annotationData": {
"content": "{\"crowd-semantic-segmentation\":{\"inputImageProperties\":
{\"height\":2000,\"width\":3020},\"labelMappings\":{\"Bird\":{\"color\":\"#2ca02c\"}},
\"labeledImage\":{\"pngImageData\":\"iVBOR...\"}}}"
}
}
]
}
]

Bounding Box Payload
[

{

"datasetObjectId": "0",
"dataObject": {
"s3Uri": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/gt-input-data/images/bird1.jpg"
},
"annotations": [
{
"workerId": "private.us-west-2.ab1234c5678a919d0",
"annotationData": {
"content": "{\"boundingBox\":{\"boundingBoxes\":[{\"height\":2052,\"label
\":\"Bird\",\"left\":583,\"top\":302,\"width\":1375}],\"inputImageProperties\":
{\"height\":2497,\"width\":3745}}}"
}
}
]
}
]

Sua função Lambda pós-anotação pode conter uma lógica semelhante à seguinte para percorrer
e acessar todas as anotações contidas na solicitação. Para obter um exemplo completo,
consulteannotation_consolidation_lambda.pynaaws-sagemaker-ground-truth-receita GitHub repositório.
Neste GitHubexemplo, você deve adicionar sua própria lógica de consolidação de anotações.
for i in range(len(annotations)):
worker_id = annotations[i]["workerId"]
annotation_content = annotations[i]['annotationData'].get('content')
annotation_s3_uri = annotations[i]['annotationData'].get('s3uri')
annotation = annotation_content if annotation_s3_uri is None else
s3_client.get_object_from_s3(
annotation_s3_uri)
annotation_from_single_worker = json.loads(annotation)
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print("{} Received Annotations from worker [{}] is [{}]"
.format(log_prefix, worker_id, annotation_from_single_worker))

Tip
Ao executar algoritmos de consolidação nos dados, você pode usar umAWSserviço de banco de
dados para armazenar resultados, ou você pode passar os resultados processados de volta para
o Ground Truth. Os dados que você retorna ao Ground Truth são armazenados em manifestos de
anotação consolidados no bucket S3 especificado para saída durante a configuração do trabalho
de rotulagem.
Em troca, o Ground Truth exige uma resposta formatada da seguinte forma:

Example de dados de retorno esperados
[

{

},

{

]

}
.
.
.

"datasetObjectId": <string>,
"consolidatedAnnotation": {
"content": {
"<labelattributename>": {
# ... label content
}
}
}
"datasetObjectId": <string>,
"consolidatedAnnotation": {
"content": {
"<labelattributename>": {
# ... label content
}
}
}

Neste ponto, todos os dados que você está enviando para o bucket do S3, exceto odatasetObjectId,
está nocontentobjeto.
Quando você retorna anotações emcontent, isso resulta em uma entrada no manifesto de saída do seu
trabalho da seguinte maneira:

Example do formato do rótulo no manifesto de saída
{

"source-ref"/"source" : "<s3uri or content>",
"<labelAttributeName>": {
# ... label content from you
},
"<labelAttributeName>-metadata": { # This will be added by Ground Truth
"job_name": <labelingJobName>,
"type": "groundTruth/custom",
"human-annotated": "yes",
"creation_date": <date> # Timestamp of when received from Post-labeling Lambda
}
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Devido à natureza potencialmente complexa de um modelo personalizado e dos dados que ele coleta, o
Ground Truth não oferece processamento adicional dos dados.

Permissões obrigatórias para usarAWS LambdaCom Ground Truth
Talvez seja necessário configurar alguns ou todos os itens a seguir para criar e usarAWS Lambdacom
Ground Truth.
• Você precisa conceder a uma função ou usuário do IAM (coletivamente, uma entidade do IAM)
permissão para criar as funções Lambda de pré-anotação e pós-anotação usandoAWS Lambdae para
escolhê-los ao criar o trabalho de etiquetagem.
• A função de execução do IAM especificada quando o trabalho de rotulagem é configurado precisa de
permissão para invocar as funções Lambda de pré-anotação e pós-anotação.
• As funções do Lambda pós-anotação podem precisar de permissão para acessar o Amazon S3.
Use as seções a seguir para saber como criar as entidades do IAM e conceder as permissões descritas
acima.
Tópicos
• Conceder permissão para criar e selecionar umAWS LambdaFunção (p. 529)
• Conceder permissão à função de execução do IAM para invocarAWS LambdaFunções (p. 530)
• Conceda permissões Lambda pós-anotação para acessar a anotação (p. 530)

Conceder permissão para criar e selecionar umAWS LambdaFunção
Se você não precisar de permissões granulares para desenvolver funções Lambda de pré-anotação e
pós-anotação, você pode anexar oAWSpolítica gerenciadaAWSLambda_FullAccesspara um usuário ou
função do IAM. Essa política concede amplas permissões para usar todos os recursos do Lambda, bem
como permissão para realizar ações em outrosAWSserviços com os quais o Lambda interage.
Para criar uma política mais granular para casos de uso sensíveis à segurança, consulte a
documentaçãoPolíticas do IAM baseadas em identidade para o Lambdana parte superiorAWS
LambdaGuia do desenvolvedor para saber como criar uma política do IAM que se adapte ao seu caso de
uso.
Políticas para usar o console Lambda
Se você quiser conceder permissão a uma entidade do IAM para usar o console do Lambda, consulteUsar
o console do LambdanaAWS LambdaGuia do desenvolvedor.
Além disso, se você quiser que o usuário possa acessar e implantar as funções iniciais de pré-anotação
e pós-anotação do Ground Truth usando oAWS Serverless Application Repositoryno console do
Lambda, você deve especificar o<aws-region>onde você deseja implantar as funções (isso deve ser o
mesmoAWSRegião (usada para criar o trabalho de rotulagem) e adicione a seguinte política à função do
IAM.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": [

529

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Criar fluxos de trabalho de rotulagem personalizados
"serverlessrepo:ListApplicationVersions",
"serverlessrepo:GetApplication",
"serverlessrepo:CreateCloudFormationTemplate"

],
"Resource": "arn:aws:serverlessrepo:<aws-region>:838997950401:applications/awssagemaker-ground-truth-recipe"
},
{
"Sid": "VisualEditor1",
"Effect": "Allow",
"Action": "serverlessrepo:SearchApplications",
"Resource": "*"
}
]
}

Políticas para ver as funções do Lambda no Ground Truth Console
Para conceder a uma entidade do IAM permissão para visualizar as funções do Lambda no console
do Ground Truth quando o usuário estiver criando um trabalho de rotulagem personalizado, a entidade
deve ter as permissões descritas emConceda permissão do IAM para usar a Amazon SageMaker
Ground Truth (p. 666), incluindo as permissões descritas na seçãoPermissões de fluxo de trabalho de
rotulagem (p. 669).

Conceder permissão à função de execução do IAM para invocarAWS LambdaFunções
Se você adicionar a política gerenciada do IAMAmazonSageMakerGroundTruthExecutionpara a
função de execução do IAM usada para criar o trabalho de rotulagem, essa função tem permissão
para listar e invocar funções do Lambda com uma das seguintes cadeias de caracteres no nome da
função:GtRecipe,SageMaker,Sagemaker,sagemaker, ouLabelingFunction.
Se os nomes das funções do Lambda de pré-anotação ou pós-anotação não incluírem um dos
termos do parágrafo anterior ou se você precisar de uma permissão mais granular do que as
doAmazonSageMakerGroundTruthExecutionpolítica gerenciada, você pode adicionar uma política
semelhante à seguinte para dar permissão à função de execução para invocar funções de pré-anotação e
pós-anotação.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action":
"lambda:InvokeFunction",
"Resource": [
"arn:aws:lambda:<region>:<account-id>:function:<pre-annotation-lambdaname>",
"arn:aws:lambda:<region>:<account-id>:function:<post-annotation-lambdaname>"
]
}
]
}

Conceda permissões Lambda pós-anotação para acessar a anotação
Conforme descrito emLambda de pós-anotação (p. 524), a solicitação Lambda pós-anotação inclui
a localização dos dados da anotação no Amazon S3. Esse local é identificado pelos3UriString
nopayloadobjeto. Para processar as anotações à medida que elas chegam, mesmo para uma simples
função de passagem, você precisa atribuir as permissões necessárias à pós-anotaçãoFunção de execução
do Lambdapara ler arquivos do Amazon S3.
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Há várias maneiras de configurar seu Lambda para acessar dados de anotação no Amazon S3. Duas
formas comuns são:
• Permita que a função de execução do Lambda assuma a SageMaker Função de execução identificada
emroleArnna solicitação Lambda pós-anotação. Isso SageMaker a função de execução é aquela
usada para criar o trabalho de rotulagem e tem acesso ao bucket de saída do Amazon S3 onde os
dados da anotação são armazenados.
• Conceda à função de execução do Lambda permissão para acessar diretamente o bucket de saída do
Amazon S3.
Use as seções a seguir para saber como configurar essas opções.
Conceda permissão ao Lambda para assumir SageMaker Função de execução
Para permitir que uma função Lambda assuma um SageMaker função de execução, você deve anexar
uma política à função de execução da função Lambda e modificar a relação de confiança do SageMaker
função de execução para permitir que o Lambda assuma isso.
1. Anexe a seguinte política do IAMà função de execução de sua função Lambda para assumir o
SageMaker Função de execução identificada emResource. Substituir222222222222com umAWSID
da conta da. Substituirsm-execution-rolecom o nome da função assumida.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": "arn:aws:iam::222222222222:role/sm-execution-role"
}

2. Modifique a política de confiançado SageMaker função de execução para incluir o seguinteStatement.
Substituir222222222222com umAWSID da conta da. Substituirmy-lambda-execution-rolecom o
nome da função assumida.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::222222222222:role/my-lambda-execution-role"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

Conceder permissão à função de execução do Lambda para acessar o S3
Você pode adicionar uma política semelhante à seguinte à função de execução da função Lambda pósanotação para dar a ela permissões de leitura do S3. SubstituirDOC-EXAMPLE-BUCKETcom o nome do
bucket de saída que você especifica ao criar um trabalho de rotulagem.
{

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

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*"

Para adicionar permissões de leitura do S3 a uma função de execução do Lambda no console do Lambda,
use o procedimento a seguir.

Adicione permissões de leitura do S3 ao Lambda pós-anotação:
1.

Aberto oFunçõespáginano console do Lambda.

2.

Escolha o nome da função de pós-anotação.

3.

Escolha Configuration (Configuração) e, em seguida, escolha Permissions (Permissões).

4.

SELECTNome da funçãoe a página de resumo dessa função é aberta no console do IAM em uma
nova guia.

5.

SelectAnexar políticas.

6.

Faça um dos seguintes procedimentos:
• Pesquisar e selecionarAmazonS3ReadOnlyAccesspara dar permissão à função para ler todos os
compartimentos e objetos na conta.
• Se você precisar de permissões mais granulares, selecioneCriar políticae use o exemplo de política
na seção anterior para criar uma política. Observe que você deve voltar para a página de resumo da
função de execução depois de criar a política.

7.

Se você usou oAmazonS3ReadOnlyAccesspolítica gerenciada, selecioneAnexar política.
Se você criou uma nova política, navegue de volta para a página de resumo da função de execução
do Lambda e anexe a política que você acabou de criar.

Crie funções Lambda para um fluxo de trabalho de rotulagem personalizado
Você pode criar uma função do Lambda usando o console do Lambda, oAWS CLI, ou umAWSSDK em
uma linguagem de programação compatível de sua escolha. Usar oAWS LambdaGuia do desenvolvedor
para saber mais sobre cada uma dessas opções:
• Para saber como criar uma função do Lambda usando o console do, consulteCriar uma função do
Lambda com o console.
• Para saber como criar uma função do Lambda usando oAWS CLI, consulteComo usar
oAWSLambdaAWSCommand Line Interface.
• Selecione a seção relevante no sumário para saber mais sobre como trabalhar com o Lambda no idioma
de sua escolha. Por exemplo, selecioneComo trabalhar com Pythonpara saber mais sobre como usar o
Lambda com oAWS SDK for Python (Boto3).
O Ground Truth fornece modelos de pré-anotação e pós-anotação por meio de umAWS Serverless
Application Repository(ESTRELA)receita. Use o procedimento a seguir para selecionar a receita do
Ground Truth no console do Lambda.

Use a receita do Ground Truth SAR para criar funções Lambda de pré-anotação e pós-anotação:
1.

Aberto oFunçõespáginano console do Lambda.

2.

SelectCriar função.
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3.

SelectNavegue pelo repositório de aplicativos sem servidor.

4.

Na caixa de texto de pesquisa, insiraaws-sagemaker-ground-truth-receitae selecione esse aplicativo.

5.

SelectImplante. O aplicativo pode levar alguns minutos para ser implantado.
Depois que o aplicativo é implantado, duas funções aparecem
naFunçõesseção do console do Lambda:serverlessrepo-aws-sagemaGtRecipePreHumanTaskFunc-<id>eserverlessrepo-aws-sagemaGtRecipeAnnotationConsol-<id>.

6.

Selecione uma dessas funções e adicione sua lógica personalizada naCódigoseção.

7.

Quando terminar de fazer alterações, selecioneImplantepara implantá-los.

Teste as funções Lambda de pré-anotação e pós-anotação
Você pode testar suas funções Lambda de pré-anotação e pós-anotação no console do Lambda. Se você
é um novo usuário do Lambda, você pode aprender a testar ouinvocar, seu Lambda funciona no console
usando oCriar uma função do Lambdatutorial com o console noAWS LambdaGuia do desenvolvedor.
Você pode usar as seções desta página para aprender como testar os modelos de pré-anotação e pósanotação do Ground Truth fornecidos por meio de umAWS Serverless Application Repository(ESTRELA).
Tópicos
• Pré-requisitos (p. 533)
• Teste a função Lambda de pré-anotação (p. 534)
• Teste a função Lambda pós-anotação (p. 535)

Pré-requisitos
Você deve fazer o seguinte para usar os testes descritos nesta página.
• Você precisa acessar o console do Lambda e precisa de permissão para criar e invocar funções do
Lambda. Para saber como configurar essas permissões, consulteConceder permissão para criar e
selecionar umAWS LambdaFunção (p. 529).
• Se você não implantou a receita do Ground Truth SAR, use o procedimento emCrie funções Lambda
para um fluxo de trabalho de rotulagem personalizado (p. 532)para fazer isso.
• Para testar a função Lambda pós-anotação, você deve ter um arquivo de dados no Amazon S3 com
dados de anotação de amostra. Para um teste simples, você pode copiar e colar o código a seguir em
um arquivo e salvá-lo comosample-annotations.jsonefaça upload desse arquivo no Amazon S3.
Observe o URI do S3 desse arquivo — você precisa dessas informações para configurar o teste Lambda
pós-anotação.
[{"datasetObjectId":"0","dataObject":{"content":"To train a machine learning model,
you need a large, high-quality, labeled dataset. Ground Truth helps you build
high-quality training datasets for your machine learning models."},"annotations":
[{"workerId":"private.us-west-2.0123456789","annotationData":{"content":"{\"crowdentity-annotation\":{\"entities\":[{\"endOffset\":8,\"label\":\"verb\",\"startOffset
\":3},{\"endOffset\":27,\"label\":\"adjective\",\"startOffset\":11},{\"endOffset\":33,
\"label\":\"object\",\"startOffset\":28},{\"endOffset\":51,\"label\":\"adjective\",
\"startOffset\":46},{\"endOffset\":65,\"label\":\"adjective\",\"startOffset\":53},
{\"endOffset\":74,\"label\":\"adjective\",\"startOffset\":67},{\"endOffset\":82,
\"label\":\"adjective\",\"startOffset\":75},{\"endOffset\":102,\"label\":\"verb
\",\"startOffset\":97},{\"endOffset\":112,\"label\":\"verb\",\"startOffset\":107},
{\"endOffset\":125,\"label\":\"adjective\",\"startOffset\":113},{\"endOffset\":134,
\"label\":\"adjective\",\"startOffset\":126},{\"endOffset\":143,\"label\":\"object
\",\"startOffset\":135},{\"endOffset\":169,\"label\":\"adjective\",\"startOffset
\":153},{\"endOffset\":176,\"label\":\"object\",\"startOffset\":170}]}}"}}]},
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{"datasetObjectId":"1","dataObject":{"content":"Sift 3 cups of flour into the
bowl."},"annotations":[{"workerId":"private.us-west-2.0123456789","annotationData":
{"content":"{\"crowd-entity-annotation\":{\"entities\":[{\"endOffset\":4,\"label
\":\"verb\",\"startOffset\":0},{\"endOffset\":6,\"label\":\"number\",\"startOffset
\":5},{\"endOffset\":20,\"label\":\"object\",\"startOffset\":15},{\"endOffset\":34,
\"label\":\"object\",\"startOffset\":30}]}}"}}]},{"datasetObjectId":"2","dataObject":
{"content":"Jen purchased 10 shares of the stock on Janurary 1st, 2020."},"annotations":
[{"workerId":"private.us-west-2.0123456789","annotationData":{"content":"{\"crowdentity-annotation\":{\"entities\":[{\"endOffset\":3,\"label\":\"person\",\"startOffset
\":0},{\"endOffset\":13,\"label\":\"verb\",\"startOffset\":4},{\"endOffset\":16,
\"label\":\"number\",\"startOffset\":14},{\"endOffset\":58,\"label\":\"date\",
\"startOffset\":40}]}}"}}]},{"datasetObjectId":"3","dataObject":{"content":"The
narrative was interesting, however the character development was weak."},"annotations":
[{"workerId":"private.us-west-2.0123456789","annotationData":{"content":"{\"crowd-entityannotation\":{\"entities\":[{\"endOffset\":29,\"label\":\"adjective\",\"startOffset
\":18},{\"endOffset\":73,\"label\":\"adjective\",\"startOffset\":69}]}}"}}]}]

• Você deve usar as instruções emConceda permissões Lambda pós-anotação para acessar a
anotação (p. 530)para dar permissão à função de execução da função Lambda pós-anotação para
assumir a SageMaker função de execução que você usa para criar o trabalho de rotulagem. A função
Lambda pós-anotação usa o SageMaker função de execução para acessar o arquivo de dados de
anotação,sample-annotations.json, no S3.

Teste a função Lambda de pré-anotação
Use o procedimento a seguir para testar a função Lambda de pré-anotação criada quando você implantou
o Ground TruthAWS Serverless Application RepositoryReceita (SAR).

Teste a função Lambda de pré-anotação da receita Ground Truth SAR
1.

Aberto oFunçõespáginano console do Lambda.

2.

Selecione a função de pré-anotação que foi implantada a partir da receita do Ground
Truth SAR. O nome dessa função é semelhante aserverlessrepo-aws-sagemaGtRecipePreHumanTaskFunc-<id>.

3.

NoCódigo-fonteseção, selecione a seta ao lado deteste.

4.

SelectConfigurar evento de teste.

5.

Mantenha oCriar evento de testeopção selecionada.

6.

Sobmodelo de evento, SELECTSageMakerGround Truth PreHumanTask.

7.

Dê ao seu teste umEvent name (Nome do evento).

8.

Escolha Create (Criar).

9.

Selecione a seta ao lado detestenovamente e você verá que o teste que você criou está selecionado,
o que é indicado com um ponto pelo nome do evento. Se não estiver selecionado, selecione-o.

10. Selecttestepara executar o teste.
Após executar o teste, você pode visualizar aResultados da execução. NoRegistros de função, você verá
uma resposta semelhante à seguinte:
START RequestId: cd117d38-8365-4e1a-bffb-0dcd631a878f Version: $LATEST
Received event: {
"version": "2018-10-16",
"labelingJobArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:123456789012:labeling-job/example-job",
"dataObject": {
"source-ref": "s3://sagemakerexample/object_to_annotate.jpg"
}
}
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{'taskInput': {'taskObject': 's3://sagemakerexample/object_to_annotate.jpg'},
'isHumanAnnotationRequired': 'true'}
END RequestId: cd117d38-8365-4e1a-bffb-0dcd631a878f
REPORT RequestId: cd117d38-8365-4e1a-bffb-0dcd631a878f Duration: 0.42 ms Billed Duration: 1
ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 43 MB

Nessa resposta, podemos ver que a saída da função Lambda corresponde à sintaxe de resposta
necessária antes da anotação:
{'taskInput': {'taskObject': 's3://sagemakerexample/object_to_annotate.jpg'},
'isHumanAnnotationRequired': 'true'}

Teste a função Lambda pós-anotação
Use o procedimento a seguir para testar a função Lambda pós-anotação criada quando você implantou o
Ground TruthAWS Serverless Application RepositoryReceita (SAR).

Teste a receita do Ground Truth SAR após a anotação Lambda
1.

Aberto oFunçõespáginano console do Lambda.

2.

3.

Selecione a função de pós-anotação que foi implantada a partir da receita Ground
Truth SAR. O nome dessa função é semelhante aserverlessrepo-aws-sagemaGtRecipeAnnotationConsol-<id>.
NoCódigo-fonteseção, selecione a seta ao lado deteste.

4.
5.

SelectConfigurar evento de teste.
Mantenha oCriar evento de testeopção selecionada.

6.
7.
8.

Sobmodelo de evento, SELECTSageMakerGround Truth AnnotationConsolidation.
Dê ao seu teste umEvent name (Nome do evento).
Modifique o código do modelo fornecido da seguinte maneira:
• Substitua o nome de recurso da Amazon (ARN) emroleArncom o ARN do SageMaker função de
execução que você usou para criar o trabalho de rotulagem.
• Substitua o URI do S3 ems3Uricom o URI dosample-annotations.jsonarquivo que você
adicionou ao Amazon S3.
Depois de fazer essas modificações, seu teste deve ser semelhante ao seguinte:
{

"version": "2018-10-16",
"labelingJobArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:123456789012:labeling-job/examplejob",
"labelAttributeName": "example-attribute",
"roleArn": "arn:aws:iam::222222222222:role/sm-execution-role",
"payload": {
"s3Uri": "s3://your-bucket/sample-annotations.json"
}
}

9. Escolha Create (Criar).
10. Selecione a seta ao lado detestenovamente e você verá que o teste que você criou está selecionado,
o que é indicado com um ponto pelo nome do evento. Se não estiver selecionado, selecione-o.
11. SELECTtestepara executar o teste.
Após executar o teste, você deve ver uma-- Consolidated Output --seção noLogs de função, que
contém uma lista de todas as anotações incluídas nosample-annotations.json.
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Modelo de demonstração: Anotação de imagens comcrowdbounding-box
Quando você opta por usar um modelo personalizado como seu tipo de tarefa na Amazon SageMaker
Console Ground Truth, você alcança oPainel de tarefas de etiquetagem personalizada. Ali, você pode
escolher entre vários modelos básicos. Os modelos representam algumas das tarefas mais comuns e
fornecem uma amostra a partir da qual você cria o modelo da tarefa de rotulagem personalizado. Se você
não estiver usando o console ou como um recurso adicional, consulteAmazônia SageMakerUI de tarefas
de amostra do Groundpara um repositório de modelos de demonstração para uma variedade de tipos de
tarefas de etiquetagem.
Esta demonstração funciona com oBoundingBoxModelo do A demonstração também funciona
com as funções do AWS Lambda necessárias para processar os dados antes e depois da tarefa.
No repositório Github acima, para encontrar modelos que funcionam comAWS Lambdafunções,
procure{{ task.input.<property name> }}no modelo.
Tópicos
• Modelo personalizado de caixa delimitadora inicial (p. 536)
• Seu próprio modelo personalizado de caixa delimitadora (p. 537)
• Seu arquivo de manifesto (p. 538)
• Sua função Lambda de pré-anotação (p. 538)
• Sua função Lambda de pós-anotação (p. 539)
• A saída do seu trabalho de rotulagem (p. 540)

Modelo personalizado de caixa delimitadora inicial
Este é o modelo de caixa delimitadora inicial fornecido.
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-bounding-box
name="boundingBox"
src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}"
header="{{ task.input.header }}"
labels="{{ task.input.labels | to_json | escape }}"
>
<!-- The <full-instructions> tag is where you will define the full instructions of your
task. -->
<full-instructions header="Bounding Box Instructions" >
<p>Use the bounding box tool to draw boxes around the requested target of interest:</
p>
<ol>
<li>Draw a rectangle using your mouse over each instance of the target.</li>
<li>Make sure the box does not cut into the target, leave a 2 - 3 pixel margin</li>
<li>
When targets are overlapping, draw a box around each object,
include all contiguous parts of the target in the box.
Do not include parts that are completely overlapped by another object.
</li>
<li>
Do not include parts of the target that cannot be seen,
even though you think you can interpolate the whole shape of the target.
</li>
<li>Avoid shadows, they're not considered as a part of the target.</li>
<li>If the target goes off the screen, label up to the edge of the image.</li>

536

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Criar fluxos de trabalho de rotulagem personalizados
</ol>
</full-instructions>
<!-- The <short-instructions> tag allows you to specify instructions that are displayed
in the left hand side of the task interface.
It is a best practice to provide good and bad examples in this section for quick
reference. -->
<short-instructions>
Use the bounding box tool to draw boxes around the requested target of interest.
</short-instructions>
</crowd-bounding-box>
</crowd-form>

Os modelos personalizados usam a Linguagem de modelo Liquid, e cada um dos itens entre chaves
duplas é uma variável. A função de pré-anotação do AWS Lambda deve fornecer um objeto chamado
taskInput e as propriedades desse objeto podem ser acessadas como {{ task.input.<property
name> }} no seu modelo.

Seu próprio modelo personalizado de caixa delimitadora
Por exemplo, suponha que você tenha uma grande coleção de fotos de animais em que você conhece o
tipo de animais na imagem por meio de um trabalho anterior de classificação de imagem. Agora você quer
ter uma caixa delimitadora desenhada em torno dela.
Na amostra inicial, existem três variáveis: taskObject, header e labels.
Cada um deles seria representado em diferentes partes da caixa delimitadora.
• taskObject é um URL HTTP(S) ou URI do S3 para a foto a ser anotada. O | grant_read_access
adicionado é um filtro que converterá um URI do S3 em um HTTPS URL com acesso de curta duração a
esse recurso. Se você estiver usando um URL HTTP(S), ele não será necessário.
• header é o texto acima da foto a ser rotulado, algo como "Desenhe uma caixa ao redor do pássaro na
foto".
• labels é uma matriz, representada como ['item1', 'item2', ...]. Esses são rótulos que
podem ser atribuídos pelo trabalhador às diferentes caixas que eles desenham. Você pode ter um ou
muitos.
Cada um dos nomes de variáveis vem do objeto JSON na resposta do seu Lambda de pré-anotação. Os
nomes acima são meramente sugeridos. Use qualquer nome de variável que faça sentido para você e
favoreça a legibilidade do código na sua equipe.

Use apenas variáveis quando necessário
Se um campo não for alterado, você poderá remover essa variável do modelo e substituí-la por
esse texto. Caso contrário, será necessário repetir esse texto como um valor em cada objeto no
manifesto ou codificá-lo na função Lambda de pré-anotação.

Example : Modelo final de caixa delimitadora personalizada
Para manter as coisas simples, esse modelo terá uma variável, um rótulo e instruções muito básicas.
Supondo que seu manifesto tenha uma propriedade "animal" em cada objeto de dados, esse valor pode
ser reutilizado em duas partes do modelo.
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-bounding-box
name="boundingBox"
labels="[ '{{ task.input.animal }}' ]"
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>

src="{{ task.input.source-ref | grant_read_access }}"
header="Draw a box around the {{ task.input.animal }}."

<full-instructions header="Bounding Box Instructions" >
<p>Draw a bounding box around the {{ task.input.animal }} in the image. If
there is more than one {{ task.input.animal }} per image, draw a bounding
box around the largest one.</p>
<p>The box should be tight around the {{ task.input.animal }} with
no more than a couple of pixels of buffer around the
edges.</p>
<p>If the image does not contain a {{ task.input.animal }}, check the <strong>
Nothing to label</strong> box.
</full-instructions>
<short-instructions>
<p>Draw a bounding box around the {{ task.input.animal }} in each image. If
there is more than one {{ task.input.animal }} per image, draw a bounding
box around the largest one.</p>
</short-instructions>
</crowd-bounding-box>
</crowd-form>

Observe a reutilização de {{ task.input.animal }} em todo o modelo. Se o seu manifesto tivesse
todos os nomes de animais começando com letra maiúscula, você poderia usar {{ task.input.animal
| downcase }}, incorporando um dos filtros internos do Liquid em frases que precisavam ser
apresentadas em minúsculas.

Seu arquivo de manifesto
Seu arquivo de manifesto deve fornecer os valores das variáveis que você está usando em seu modelo.
Você pode fazer uma certa transformação dos seus dados de manifesto no seu Lambda de pré-anotação,
mas, se não precisar, mantenha um menor risco de erros e seu Lambda será executado mais rapidamente.
Veja a seguir um exemplo de arquivo de manifesto para o modelo.
{"source-ref":
{"source-ref":
{"source-ref":
{"source-ref":

"<S3
"<S3
"<S3
"<S3

image
image
image
image

URI>",
URI>",
URI>",
URI>",

"animal": "horse"}
"animal" : "bird"}
"animal" : "dog"}
"animal" : "cat"}

Sua função Lambda de pré-anotação
Como parte da configuração do trabalho, forneça o ARN de uma função do AWS Lambda que possa ser
chamado para processar suas entradas de manifesto e transmiti-las ao mecanismo de modelo.

Nomear sua função do Lambda
A melhor prática ao nomear sua função é usar um das quatro strings a seguir como parte do
nome da função: SageMaker, Sagemaker, sagemaker, ou LabelingFunction. Isso se aplica
às funções de pré-anotação e pós-anotação.
Quando você estiver usando o console, se tiverAWSFunções do Lambda que pertencem à sua conta, uma
lista suspensa de funções que atendem aos requisitos de nomenclatura será fornecida para escolher uma.
Neste exemplo muito básico, você está apenas passando as informações do manifesto sem fazer nenhum
processamento adicional nele. Esta função de pré-anotação de amostra é escrita para o Python 3.7.
import json
def lambda_handler(event, context):
return {

538

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Criar fluxos de trabalho de rotulagem personalizados

}

"taskInput": event['dataObject']

O objeto JSON do seu manifesto será fornecido como filho do objeto event. As propriedades dentro do
objeto taskInput estarão disponíveis como variáveis para o seu modelo, portanto, basta configurar
o valor de taskInput para event['dataObject'] para passar todos os valores do seu objeto de
manifesto para o seu modelo sem precisar copiá-los individualmente. Se você quiser enviar mais valores
para o modelo, você pode adicioná-los ao objeto taskInput.

Sua função Lambda de pós-anotação
Como parte da configuração do trabalho, forneça o ARN de uma função AWS Lambda que pode ser
chamado para processar os dados do formulário quando um trabalhador concluir uma tarefa. Isso pode ser
tão simples ou complexo quanto você quiser. Se você quiser fazer uma consolidação de resposta e uma
pontuação conforme a chegada, poderá aplicar os algoritmos de escore e/ou consolidação de sua escolha.
Se quiser armazenar os dados brutos para processamento offline, essa é uma opção.

Fornecer permissões ao seu Lambda de pós-anotação
Os dados de anotação estarão em um arquivo designado pela string s3Uri no objeto payload.
Para processar as anotações assim que elas chegarem, mesmo para uma simples função de
repasse, você precisa atribuir ao S3ReadOnly acesso ao seu Lambda para que ele possa ler os
arquivos de anotação.
Na página Console para a criação do seu Lambda, role até o painel Função de execução.
Selecione Criar uma nova função a partir de um ou mais modelos. Dê um nome à função. Na
lista suspensa Policy templates (Modelos de política), escolha Amazon S3 object read-only
permissions (Permissões somente leitura do objeto Amazon S3). Salve o Lambda, e a função será
salva e selecionada.
O exemplo a seguir está em Python 2.7.
import json
import boto3
from urlparse import urlparse
def lambda_handler(event, context):
consolidated_labels = []
parsed_url = urlparse(event['payload']['s3Uri']);
s3 = boto3.client('s3')
textFile = s3.get_object(Bucket = parsed_url.netloc, Key = parsed_url.path[1:])
filecont = textFile['Body'].read()
annotations = json.loads(filecont);
for dataset in annotations:
for annotation in dataset['annotations']:
new_annotation = json.loads(annotation['annotationData']['content'])
label = {
'datasetObjectId': dataset['datasetObjectId'],
'consolidatedAnnotation' : {
'content': {
event['labelAttributeName']: {
'workerId': annotation['workerId'],
'boxesInfo': new_annotation,
'imageSource': dataset['dataObject']
}
}
}
}
consolidated_labels.append(label)
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return consolidated_labels

O Lambda de pós-anotação geralmente recebe lotes de resultados de tarefas no objeto de evento. Esse
lote será o objeto payload que o Lambda deve percorrer. O que você retornará será um objeto que
atende ao contrato de API (p. 521).

A saída do seu trabalho de rotulagem
Você encontrará a saída da tarefa em uma pasta com o nome da sua tarefa de rotulagem no bucket do S3
de destino especificado. Ele estará em uma subpasta chamada manifests.
Para uma tarefa de caixa delimitadora, a saída que você encontrará no manifesto de saída será um pouco
parecida com a demonstração abaixo. O exemplo foi limpo para impressão. A saída real será uma única
linha por registro.

Example : JSON no manifesto de saída
{

"source-ref":"<URL>",
"<label attribute name>":
{
"workerId":"<URL>",
"imageSource":"<image URL>",
"boxesInfo":"{\"boundingBox\":{\"boundingBoxes\":[{\"height\":878, \"label\":\"bird
\", \"left\":208, \"top\":6, \"width\":809}], \"inputImageProperties\":{\"height\":924,
\"width\":1280}}}"},
"<label attribute name>-metadata":
{
"type":"groundTruth/custom",
"job_name":"<Labeling job name>",
"human-annotated":"yes"
},
"animal" : "bird"
}

Observe como o atributo animal adicional do manifesto original é passado para o manifesto de saída no
mesmo nível de source-ref e dos dados de rotulagem. Quaisquer propriedades de seu manifesto de
entrada, usadas no seu modelo ou não, serão passadas para o manifesto de saída.

Modelo de demonstração: Intenções de rotulagem comcrowdclassifier
Ao escolher usar um modelo personalizado, você acessará o Custom labeling task panel (Painel de tarefas
de rotulagem personalizado). Ali, você pode selecionar vários modelos iniciais que representam algumas
das tarefas mais comuns. Os modelos fornecem um ponto de partida para trabalhar na criação do modelo
da sua tarefa de rotulagem personalizado.
Nesta demonstração, você trabalhará com o modelo Intent Detection (Detecção de Intenções), que
usa o elemento crowd-classifier (p. 754) e as funções do AWS Lambda necessárias para o
processamento de seus dados antes e depois da tarefa.
Tópicos
• Modelo personalizado de Detecção de intenções inicial (p. 541)
• Seu modelo personalizado de detecção de intenções (p. 541)
• Sua função Lambda de pré-anotação (p. 544)
• Sua função Lambda de pós-anotação (p. 545)
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• Sua saída do trabalho de rotulagem (p. 546)

Modelo personalizado de Detecção de intenções inicial
Este é o modelo de detecção de intenções fornecido como ponto de partida.
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-classifier
name="intent"
categories="{{ task.input.labels | to_json | escape }}"
header="Pick the most relevant intention expressed by the below text"
>
<classification-target>
{{ task.input.utterance }}
</classification-target>
<full-instructions header="Intent Detection Instructions">
<p>Select the most relevant intention expressed by the text.</p>
<div>
<p><strong>Example: </strong>I would like to return a pair of shoes</p>
<p><strong>Intent: </strong>Return</p>
</div>
</full-instructions>
<short-instructions>
Pick the most relevant intention expressed by the text
</short-instructions>
</crowd-classifier>
</crowd-form>

Os modelos personalizados usam a Linguagem de modelo Liquid, e cada um dos itens
entre chaves duplas é uma variável. A pré-anotaçãoAWSA função Lambda deve fornecer
um objeto chamadotaskInpute as propriedades desse objeto podem ser acessadas
como{{ task.input.<property name> }}no seu modelo.

Seu modelo personalizado de detecção de intenções
No modelo inicial, há duas variáveis: a propriedade task.input.labels na tag de abertura do elemento
crowd-classifier e o task.input.utterance no conteúdo da região classification-target.
A menos que você precise oferecer diferentes conjuntos de rótulos com enunciados diferentes, evitar uma
variável e simplesmente usar texto economizará tempo de processamento e criará menos possibilidade de
erro. O modelo usado nesta demonstração removerá essa variável, mas variáveis e filtros como to_json
são explicados mais detalhadamente no artigo de crowd-bounding-box demonstração.

Estilização de elementos
Duas partes desses elementos personalizados que são por vezes ignoradas são as regiões <fullinstructions> e <short-instructions>. Boas instruções geram bons resultados.
Nos elementos que incluem essas regiões, <short-instructions> aparecem automaticamente no
painel "Instruções" à esquerda da tela do operador. As <full-instructions> estão vinculadas ao link
"Exibir instruções completas" na parte superior do painel. Clique no link para abrir um painel modal com
mais instruções detalhadas.
Você não pode usar apenas HTML, CSS e JavaScript nessas seções, você é incentivado se acredita que
pode fornecer um conjunto sólido de instruções e exemplos que ajudarão os trabalhadores a concluir suas
tarefas com melhor velocidade e precisão.
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Example Experimentar com JSFiddle

Experimente uma tarefa de <crowd-classifier> exemplo. O exemplo é renderizado pelo JSFiddle,
portanto, todas as variáveis de modelo são substituídas por valores codificados. Clique no link "Visualizar
instruções completas" para conferir um conjunto de exemplos com estilo de CSS estendido. Você pode
bifurcar o projeto para experimentar suas próprias alterações no CSS, adicionar imagens de amostra ou
adicionar imagens estendidas JavaScript funcionalidade.

Example : modelo personalizado final de detecção de intenções
Ele usa a tarefa <crowd-classifier> de exemplo, mas com uma variável para o <classificationtarget>. Se estiver tentando manter um design CSS consistente entre uma série de trabalhos de
rotulagem diferentes, você pode incluir uma folha de estilos externa usando um elemento <link
rel...> da mesma forma que faria em qualquer outro documento HTML.
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-classifier
name="intent"
categories="['buy', 'eat', 'watch', 'browse', 'leave']"
header="Pick the most relevant intent expressed by the text below"
>
<classification-target>
{{ task.input.source }}
</classification-target>
<full-instructions header="Emotion Classification Instructions">
<p>In the statements and questions provided in this exercise, what category of action
is the speaker interested in doing?</p>
<table>
<tr>
<th>Example Utterance</th>
<th>Good Choice</th>
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</tr>
<tr>
<td>When is the Seahawks game on?</td>
<td>
eat<br>
<greenbg>watch</greenbg>
<botchoice>browse</botchoice>
</td>
</tr>
<tr>
<th>Example Utterance</th>
<th>Bad Choice</th>
</tr>
<tr>
<td>When is the Seahawks game on?</td>
<td>
buy<br>
<greenbg>eat</greenbg>
<botchoice>watch</botchoice>
</td>
</tr>
</table>
</full-instructions>
<short-instructions>
What is the speaker expressing they would like to do next?
</short-instructions>
</crowd-classifier>
</crowd-form>
<style>
greenbg {
background: #feee23;
display: block;
}
table {
*border-collapse: collapse; /* IE7 and lower */
border-spacing: 0;
}
th, tfoot, .fakehead {
background-color: #8888ee;
color: #f3f3f3;
font-weight: 700;
}
th, td, tfoot {
border: 1px solid blue;
}
th:first-child {
border-radius: 6px 0 0 0;
}
th:last-child {
border-radius: 0 6px 0 0;
}
th:only-child{
border-radius: 6px 6px 0 0;
}
tfoot:first-child {
border-radius: 0 0 6px 0;
}
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tfoot:last-child {
border-radius: 0 0 0 6px;
}
tfoot:only-child{
border-radius: 6px 6px;
}
td {
padding-left: 15px ;
padding-right: 15px ;
}
botchoice {
display: block;
height: 17px;
width: 490px;
overflow: hidden;
position: relative;
background: #fff;
padding-bottom: 20px;
}
botchoice:after {
position: absolute;
bottom: 0;
left: 0;
height: 100%;
width: 100%;
content: "";
background: linear-gradient(to top,
rgba(255,255,255, 1) 55%,
rgba(255,255,255, 0) 100%
);
pointer-events: none; /* so the text is still selectable */
}
</style>

Example : Seu arquivo de manifesto
Se você estiver preparando o arquivo manifesto manualmente para uma tarefa de classificação de texto
como essa, será necessário que seus dados sejam formatados da seguinte maneira:
{"source":
{"source":
{"source":
{"source":

"Roses are red"}
"Violets are Blue"}
"Ground Truth is the best"}
"And so are you"}

Isso difere do arquivo manifesto usado para a demonstração "Modelo de demonstração: Anotação
de imagens comcrowd-bounding-box (p. 536)", em que source-ref foi usado como nome da
propriedade em vez de source. O uso de source-ref designa URIs do S3 para imagens ou outros
arquivos que devem ser convertidos em HTTP. Caso contrário, source deve ser usado como nas strings
de texto acima.

Sua função Lambda de pré-anotação
Como parte da configuração do trabalho, forneça o ARN de um AWS Lambda que possa ser chamado
para processar suas entradas de manifesto e transmiti-las ao mecanismo de modelo.
Essa função Lambda é necessária para ter uma das quatro strings a seguir como parte do nome da
função: SageMaker, Sagemaker, sagemaker ou LabelingFunction.
Isso se aplica tanto aos Lambdas de pré-anotação quanto de pós-anotação.
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Quando você estiver usando o console, se tiver Lambdas na sua conta, uma lista suspensa de funções
que atendem aos requisitos de nomenclatura será fornecida para escolha.
Neste exemplo muito básico, em que você tem apenas uma variável, trata-se basicamente uma função de
passagem. Aqui está um exemplo de pré-rotulagem do Lambda usando o Python 3.7.
import json
def lambda_handler(event, context):
return {
"taskInput": event['dataObject']
}

A propriedade dataObject do event contém as propriedades de um objeto de dados no seu manifesto.
Nesta demonstração, que é uma simples passagem, você passa por isso como valor taskInput. Se você
adicionar propriedades com esses valores ao objeto event['dataObject'], eles estarão disponíveis
para o seu modelo HTML como variáveis Liquid com o formato {{ task.input.<property name> }}.

Sua função Lambda de pós-anotação
Como parte da configuração do trabalho, forneça o ARN de uma função Lambda que pode ser chamado
para processar os dados do formulário quando um trabalhador concluir uma tarefa. Isso pode ser tão
simples ou complexo quanto você quiser. Se você quiser fazer uma consolidação de resposta e uma
pontuação conforme a chegada dos dados, poderá aplicar os algoritmos de escore ou consolidação de sua
escolha. Se quiser armazenar os dados brutos para processamento offline, essa é uma opção.

Definir permissões para sua função Lambda de pós-anotação
Os dados de anotação estarão em um arquivo designado pela string s3Uri no objeto payload.
Para processar as anotações assim que elas chegarem, mesmo para uma simples função de
repasse, você precisa atribuir ao S3ReadOnly acesso ao seu Lambda para que ele possa ler os
arquivos de anotação.
Na página Console para a criação do seu Lambda, role até o painel Função de execução.
Selecione Criar uma nova função a partir de um ou mais modelos. Dê um nome à função. Na
lista suspensa Policy templates (Modelos de política), escolha Amazon S3 object read-only
permissions (Permissões somente leitura do objeto Amazon S3). Salve o Lambda, e a função será
salva e selecionada.
O exemplo a seguir refere-se ao Python 3.7.
import json
import boto3
from urllib.parse import urlparse
def lambda_handler(event, context):
consolidated_labels = []
parsed_url = urlparse(event['payload']['s3Uri']);
s3 = boto3.client('s3')
textFile = s3.get_object(Bucket = parsed_url.netloc, Key = parsed_url.path[1:])
filecont = textFile['Body'].read()
annotations = json.loads(filecont);
for dataset in annotations:
for annotation in dataset['annotations']:
new_annotation = json.loads(annotation['annotationData']['content'])
label = {
'datasetObjectId': dataset['datasetObjectId'],
'consolidatedAnnotation' : {
'content': {
event['labelAttributeName']: {
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}

}

'workerId': annotation['workerId'],
'result': new_annotation,
'labeledContent': dataset['dataObject']
}

}
consolidated_labels.append(label)
return consolidated_labels

Sua saída do trabalho de rotulagem
O Lambda de pós-anotação geralmente recebe lotes de resultados de tarefas no objeto de evento. Esse
lote será o objeto payload que o Lambda deve percorrer.
Você encontrará a saída da tarefa em uma pasta com o nome da sua tarefa de rotulagem no bucket do S3
de destino especificado. Ele estará em uma subpasta chamada manifests.
Para uma tarefa de detecção de intenção, a saída no manifesto de saída será um pouco parecida com a
demonstração abaixo. O exemplo foi limpo e espaçado para facilitar a leitura pelos operadores. A saída
real será mais comprimida para leitura de máquina.

Example : JSON no manifesto de saída
[

{

"datasetObjectId":"<Number representing item's place in the manifest>",
"consolidatedAnnotation":
{
"content":
{
"<name of labeling job>":
{
"workerId":"private.us-east-1.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
"result":
{
"intent":
{
"label":"<label chosen by worker>"
}
},
"labeledContent":
{
"content":"<text content that was labeled>"
}
}
}
}
},
"datasetObjectId":"<Number representing item's place in the manifest>",
"consolidatedAnnotation":
{
"content":
{
"<name of labeling job>":
{
"workerId":"private.us-east-1.6UDLPKQZHYWJQSCA4MBJBB7FWE",
"result":
{
"intent":
{
"label": "<label chosen by worker>"
}
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}

}

}

},
"labeledContent":
{
"content": "<text content that was labeled>"
}

},

]

...
...
...

Isso deve ajudá-lo a criar e usar seu próprio modelo personalizado.

Fluxos de trabalho personalizados por meio da API
Depois de criar seu modelo de interface de usuário personalizado (etapa 2) e processar as funções do
Lambda (etapa 3), você deve colocar o modelo em um bucket do Amazon S3 com um formato de nome de
arquivo de:<FileName>.liquid.html.
Use a ação CreateLabelingJob para configurar sua tarefa. Você usará a localização de um modelo
personalizado (Etapa 2: Criando seu modelo de tarefa de trabalhador personalizado (p. 515))
armazenado em um arquivo <filename>.liquid.html no S3 como o valor para o campo
UiTemplateS3Uri no objeto UiConfig dentro do objeto HumanTaskConfig.
Para oAWSTarefas do Lambda descritas emEtapa 3: Processamento comAWS
Lambda (p. 521), o ARN da tarefa de pós-anotação será usado como o valor para
oAnnotationConsolidationLambdaArncampo, e a tarefa de pré-anotação será usada como o valor
para oPreHumanTaskLambdaArn.

Criar um trabalho de rotulagem
Você pode criar um trabalho de etiquetagem na Amazônia SageMaker console e usando umAWSSDK em
seu idioma preferido para execuçãoCreateLabelingJob. Após a criação de um trabalho de rotulagem, é
possível acompanhar as métricas do operador (para forças de trabalho privadas) e o status do trabalho de
rotulagem usando o CloudWatch.
Antes de criar um trabalho de etiquetagem, é recomendável que você revise as seguintes páginas,
conforme aplicável:
• Você pode especificar nossos dados de entrada usando uma configuração automática de dados no
console ou um arquivo de manifesto de entrada no console ou ao usarCreateLabelingJobAPI. Para
configuração automatizada de dados, consulteConfiguração de dados automatizada (p. 583). Para
saber como criar um arquivo de manifesto de entrada do, consulteUse um arquivo de manifesto de
entrada (p. 582).
• Analise as cotas de dados de entrada de tarefas de rotulagem:Cotas de dados de entrada (p. 590).
Depois de escolher o tipo de tarefa, use os tópicos desta página para saber como criar um trabalho de
rotulagem.
Se você for um novo usuário do Ground Truth do, recomendamos começar percorrendo a demonstração
emComeçar a usar (p. 370).

Important
O Ground Truth exige que todos os buckets S3 que contêm dados de imagem de entrada de
tarefas de rotulagem tenham uma política CORS anexada. Para saber mais, consulte Requisito de
permissão de COR (p. 663).
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Tópicos
• Tipos de tarefa incorporados (p. 548)
• Criar páginas de instrução (p. 548)
• Criar um trabalho de rotulagem (console) (p. 551)
• Criar um trabalho de rotulagem (API) (p. 554)
• Crie um Job de etiquetagem de streaming (p. 559)
• Crie um arquivo de configuração de categoria de rotulagem com atributos de categoria e quadro de
rótulos (p. 565)

Tipos de tarefa incorporados
Amazônia SageMaker O Ground Truth tem vários tipos de tarefas incorporados. O Ground Truth fornece
um modelo de tarefa do trabalhador para tipos de tarefas incorporados. Além disso, alguns tipos de
tarefas incorporados oferecem suporteAutomatizar a rotulagem de dados (p. 653). Os tópicos a seguir
descrevem cada tipo de tarefa incorporada e demonstram os modelos de tarefas do trabalhador fornecidos
pelo Ground Truth no console. Para saber como criar um trabalho de etiquetagem no console usando um
desses tipos de tarefa, selecione a página de tipo de tarefa.
Label Images

Label Text

Etiquete vídeos e
quadros de vídeo

Rotular nuvens de
pontos 3D

• Bounding
Box (p. 376)

• Reconhecimento
de entidades
nomeadas (p. 395)
• Classificação
de texto (Rótulo
único) (p. 399)

• Classificação de
vídeo (p. 406)

• Detecção de objetos
de nuvem de pontos
3D (p. 446)
• Rastreamento de
objetos de nuvem de
pontos 3D (p. 452)

• Classificação de
imagem (Rótulo
único) (p. 388)
• Classificação de
imagens (com vários
rótulos) (p. 390)
• Segmentação
semântica da
imagem (p. 381)
• Verificar e ajustar
rótulos (p. 506)

• Classificação de
texto (com vários
rótulos) (p. 402)

• Detecção de objetos
em frame (p. 410)
• Rastreamento de
objetos em (p. 415)

• Segmentação
semântica da
nuvem de pontos
3D (p. 462)

Note
Cada um dos tipos de tarefa de quadro de vídeo e nuvem de pontos 3D tem umajustamentotipo
de tarefa que você usa para verificar e ajustar rótulos de um trabalho de etiquetagem anterior.
Selecione um quadro de vídeo ou uma página de tipo de tarefa de nuvem de pontos 3D acima
para saber como ajustar os rótulos criados usando esse tipo de tarefa.

Criar páginas de instrução
Crie instruções personalizadas para rotular trabalhos para melhorar a precisão do seu trabalhador ao
concluir sua tarefa. Você pode modificar as instruções padrão fornecidas no console ou pode criar suas
próprias. Essas instruções são mostradas para o trabalhador na página em que eles completam sua tarefa
de rotulagem.
Existem dois tipos de instruções:
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• Instruções breves—instruções que são mostradas na mesma página da web em que o trabalhador
conclui sua tarefa. Essas instruções devem fornecer uma referência fácil para mostrar ao trabalhador a
maneira correta de rotular um objeto.
• Instruções completas—instruções que são mostradas em uma caixa de diálogo que se sobrepõe
à página em que o trabalhador conclui sua tarefa. Recomendamos que você forneça instruções
detalhadas para concluir a tarefa com vários exemplos mostrando casos extremos e outras situações
difíceis para rotular objetos.
Crie instruções no console ao criar seu trabalho de rotulagem. Comece com as instruções existentes para
a tarefa e use o editor para modificá-las de acordo com seu trabalho de rotulagem.

Note
Depois de criar seu trabalho de rotulagem, ele será iniciado automaticamente e você não poderá
modificar suas instruções de operador. Se você precisar alterar as instruções de operador,
interrompa o trabalho de rotulagem criado, clone-o e modifique as instruções do operador antes
de criar um trabalho.
Você pode clonar um trabalho de rotulagem no console selecionando o trabalho de rotulagem e
selecionando Clone (Clonar) no menu Actions (Ações) .
Para clonar um trabalho de etiquetagem usando a Amazon SageMaker API ou sua Amazon
preferida SageMaker SDK, faça uma nova solicitação para oCreateLabelingJoboperação com
as mesmas especificações do seu trabalho original após modificar as instruções do trabalhador.

Instruções breves
Instruções breves aparecem na mesma página da Web que os operadores usam para rotular seu objeto
de dados. Por exemplo, a seguinte é a página de edição de uma tarefa de caixa delimitadora. O painel de
instruções breves fica à esquerda.
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Tenha em mente que um trabalhador só gastará segundos observando as instruções breves. Os
trabalhadores devem poder examinar e entender suas informações rapidamente. Em todos os casos, deve
levar menos tempo para entender as instruções do que é necessário para concluir a tarefa. Lembre-se
destes pontos:
• Suas instruções devem ser claras e simples.
• Imagens são melhores que palavras. Crie uma ilustração simples da sua tarefa que os seus funcionários
possam entender imediatamente.
• Se você precisar usar palavras, use exemplos breves e concisos.
• Suas instruções curtas são mais importantes do que suas instruções completas.
A Amazônia SageMaker O console Ground Truth fornece um editor para que você possa criar suas
instruções curtas. Substitua o texto e as imagens do espaço reservado por instruções para sua tarefa.
Visualize a página de tarefas do trabalhador escolhendo Visualização. A visualização será aberta em uma
nova janela. Certifique-se de desativar o bloqueio de pop-up para que a janela seja exibida.

Instruções completas
Você pode fornecer instruções adicionais aos seus trabalhadores em uma caixa de diálogo que sobrepõe
a página na qual os funcionários rotulam seus objetos de dados. Use instruções completas para explicar
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tarefas mais complexas e para mostrar aos trabalhadores a maneira correta de rotular casos de borda ou
outros objetos difíceis.
Você pode criar instruções completas usando um editor no console Ground Truth. Como com instruções
rápidas, tenha em mente o seguinte:
• Os trabalhadores vão querer instruções detalhadas nas primeiras vezes que completarem sua tarefa.
Qualquer informação que eles precisam ter deve estar nas instruções breves.
• Imagens são mais importantes que palavras.
• O texto deve ser conciso.
• Instruções completas devem suplementar as instruções breves. Não repita informações que aparecem
nas instruções breves.
O console Ground Truth fornece um editor para que você possa criar suas instruções completas. Substitua
o texto e as imagens do espaço reservado por instruções para sua tarefa. Visualize a página de instruções
completas escolhendo Visualização. A visualização será aberta em uma nova janela. Certifique-se de
desativar o bloqueio de pop-up para que a janela seja exibida.

Adicione imagens de exemplo às suas instruções
As imagens fornecem exemplos úteis para os operadores. Para adicionar uma imagem acessível
publicamente às suas instruções:
• Coloque o cursor onde a imagem deve estar contida no editor de instruções.
• Clique no ícone da imagem na barra de ferramentas do editor.
• Insira o URL da imagem.
Se sua imagem de instrução no Amazon S3 não estiver acessível ao público:
• Como o URL da imagem, insira: {{ 'https://s3.amazonaws.com/your-bucket-name/imagefile-name' | grant_read_access }}.
• Isso renderiza o URL da imagem com um código de acesso único e de curta duração anexado para
que o navegador do operador possa exibi-lo. Um ícone de imagem quebrada é exibido no editor de
instruções, mas a visualização da ferramenta exibe a imagem na visualização renderizada.

Criar um trabalho de rotulagem (console)
Você pode usar a Amazon SageMaker console para criar um trabalho de etiquetagem para todos os tipos
de tarefas integrados do Ground Truth e fluxos de trabalho de etiquetagem personalizados. Para tipos
de tarefas integradas, recomendamos usar esta página junto com opágina para seu tipo de tarefa. Cada
página de tipo de tarefa inclui detalhes específicos sobre a criação de um trabalho de rotulagem usando
esse tipo de tarefa.
Você precisa fornecer o seguinte para criar um trabalho de etiquetagem no SageMaker Console do :
• Arquivo de manifesto de entrada no Amazon S3. Você pode colocar seu conjunto de dados de entrada
no Amazon S3 e gerar automaticamente um arquivo de manifesto usando o console Ground Truth (não
suportado para trabalhos de rotulagem de nuvem de pontos 3D).
Como alternativa, você pode criar manualmente um arquivo de manifesto de entrada. Para saber como,
consulte Dados de entrada (p. 581).
• Um bucket do Amazon S3 para armazenar seus dados de saída.
• Uma função do IAM com permissão para acessar seus recursos no Amazon S3 e com um
SageMakerpolítica de execução anexada. Para uma solução geral, você pode anexar a política
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gerenciada AmazonSageMakerFullAccess, para uma função do IAM e incluasagemakerno nome do
bucket.
Para políticas mais granulares, consultethe section called “Permissões do IAM” (p. 664).
Os tipos de tarefas de nuvem de pontos 3D têm considerações adicionais de segurança. Saiba mais.
• Uma equipe de trabalho. Você cria uma equipe de trabalho a partir de uma força de trabalho composta
por trabalhadores, fornecedores ou seus próprios trabalhadores particulares do Amazon Mechanical
Turk. Para saber mais, consulteCriar e gerenciar forças de trabalho (p. 711).
Você não pode usar a força de trabalho do Mechanical Turk para trabalhos de rotulagem de nuvem de
pontos 3D ou quadros de vídeo.
• Se você estiver usando um fluxo de trabalho de rotulagem personalizado, deverá salvar um modelo
de tarefa do trabalhador no Amazon S3 e fornecer um URI do Amazon S3 para esse modelo.
Para obter mais informações, consulteEtapa 2: Criando seu modelo de tarefa de trabalhador
personalizado (p. 515)
• (Opcional) UmaAWS KMSchave ARN se você quiser SageMaker para criptografar a saída do seu
trabalho de etiquetagem usando o seu próprioAWS KMSchave de criptografia em vez da chave de
serviço padrão do Amazon S3.
• (Opcional) Rótulos existentes para o conjunto de dados usados para o trabalho de rotulagem. Use essa
opção se quiser que os operadores ajustem ou aprovem e rejeitem rótulos.
• Se quiser criar um trabalho de rotulagem de ajuste ou verificação, você deve ter um arquivo de
manifesto de saída no Amazon S3 que contenha as etiquetas que você deseja ajustar ou verificar. Essa
opção só é suportada para trabalhos de rotulagem de imagens com caixa delimitadora e segmentação
semântica e trabalhos de rotulagem de nuvem de pontos 3D e quadros de vídeo. É recomendado que
você use as instruções emVerificar e ajustar rótulos (p. 506)para criar um trabalho de etiquetagem de
verificação ou ajuste.

Important
Sua equipe de trabalho, arquivo de manifesto de entrada, bucket de saída e outros recursos
no Amazon S3 devem estar nos mesmosAWSRegião que você usa para criar seu trabalho de
etiquetagem.
Quando você cria um trabalho de etiquetagem usando o SageMaker console, você adiciona instruções e
rótulos de trabalho à interface de usuário do trabalhador que o Ground Truth fornece. Você pode visualizar
e interagir com a interface do usuário do trabalhador enquanto cria seu trabalho de etiquetagem no
console. Você também pode ver uma prévia da interface do usuário do worker em seupágina de tipo de
tarefa embutida.

Como criar um trabalho de rotulagem (console)
1.

Faça login no SageMaker Console do emhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2.

No painel de navegação à esquerda, selecione Trabalhos de rotulagem.

3.

Na página Trabalhos de rotulagem, selecione Criar trabalho de rotulagem.

4.

Em Nome do trabalho, insira um nome para o trabalho de rotulagem.

5.

(Opcional) Se quiser identificar os rótulos com uma chave, selecione Quero especificar um nome de
atributo de rótulo diferente do nome do trabalho de rotulagem. Se você não selecionar essa opção, o
nome do trabalho de rotulagem especificado na etapa anterior será usado para identificar os rótulos no
arquivo de manifesto de saída.

6.

Escolha uma configuração de dados para configurar a conexão entre seu conjunto de dados de
entrada e o Ground Truth.
• ParaConfiguração automática de dados:
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• Siga as instruções emConfiguração de dados automatizada (p. 583)para trabalhos de rotulagem
de imagens, textos e videoclipes.
• Siga as instruções emConfiguração automática de dados de entrada de quadro de
vídeo (p. 622)para tarefas de rotulagem de quadros de vídeo.
• ParaConfiguração manual de dados:
• ParaInsira a localização do conjunto de dados, forneça o local no Amazon S3 em que seu arquivo
de manifesto de entrada está localizado. Por exemplo, se seu arquivo de manifesto de entrada,
manifest.json, estiver localizado emExemplo de bucket, digites3://example-bucket/manifest.json.
• ParaLocalização do conjunto de dados de saída, forneça o local no Amazon S3 onde deseja que
a Ground Truth armazene os dados de saída de seu trabalho de rotulagem.
7.

ParaFunção do IAM, escolha uma função existente do IAM ou crie uma função do IAM com
permissão para acessar seus recursos no Amazon S3, para gravar no bucket de saída do Amazon S3
especificado acima e com um SageMaker política de execução anexada.

8.

(Opcional) ParaConfiguração adicional, você pode especificar quanto do seu conjunto de dados você
deseja que os trabalhadores rotulem e se quiser SageMaker para criptografar os dados de saída para
seu trabalho de etiquetagem usando umAWS KMSchave de criptografia. Para criptografar seus dados
de saída, é necessário que você tenha oAWS KMSpermissões anexadas à função do IAM que você
forneceu na etapa anterior. Para obter mais detalhes, consulte the section called “Permissões do
IAM” (p. 664).

9.

NoTipo de tarefaseção, emCategoria da tarefa, use a lista suspensa para selecionar sua categoria de
tarefa.

10. Em Seleção de tarefa, escolha o tipo de tarefa.
11. (Opcional) Forneça tags para o trabalho de rotulagem a fim de facilitar sua localização no console
posteriormente.
12. Escolha Next (Próximo).
13. Na seção operadores, escolha o tipo de força de trabalho que você gostaria de usar. Para obter
mais detalhes sobre suas opções de força de trabalho, consulte Criar e gerenciar forças de
trabalho (p. 711).
14. Depois de selecionar a força de trabalho, especifique o Tempo limite da tarefa. Esse é o tempo
máximo que um operador tem para trabalhar em uma tarefa.
Para tarefas de anotação em nuvem de pontos 3D, o tempo limite da tarefa padrão é de três dias. O
tempo limite padrão para trabalhos de rotulagem de classificação de texto e imagem e verificação de
etiquetas é de 5 minutos. O tempo limite padrão para todos os outros trabalhos de etiquetagem é de
60 minutos.
15. (Opcional) Para os tipos de tarefas de caixa delimitadora, segmentação semântica, quadro de vídeo e
nuvem de pontos 3D, você pode selecionarExibir rótulos existentesse você quiser exibir rótulos para
seu conjunto de dados de entrada para que os trabalhadores verifiquem ou ajustem.
Para trabalhos de rotulagem de caixa delimitadora e segmentação semântica, isso criará um trabalho
de rotulagem de ajuste.
Para trabalhos de rotulagem de nuvem de pontos 3D e quadros de vídeo:
• SelectAjustepara criar um trabalho de etiquetagem de ajuste. Ao selecionar essa opção, você
pode adicionar novos rótulos, mas não pode remover ou editar rótulos existentes da tarefa anterior.
Opcionalmente, você pode escolher atributos de categoria de rótulo e atributos de quadro que
você deseja que os trabalhadores editem. Para tornar um atributo editável, marque a caixa de
seleçãoPermitir que os trabalhadores editem esse atributopara esse atributo.
Opcionalmente, você pode adicionar novos atributos de categoria e quadro do rótulo.
• SelectVerificaçãopara criar um trabalho de etiquetagem de ajuste. Ao selecionar essa opção, você
não pode adicionar, modificar ou remover rótulos existentes da tarefa anterior. Opcionalmente,
você pode escolher atributos de categoria de rótulo e atributos de quadro que você deseja que os
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trabalhadores editem. Para tornar um atributo editável, marque a caixa de seleçãoPermitir que os
trabalhadores editem esse atributopara esse atributo.
Recomendamos que você adicione novos atributos de categoria de rótulo aos rótulos que você
deseja que os trabalhadores verifiquem ou adicione um ou mais atributos de quadro para que os
trabalhadores forneçam informações sobre todo o quadro.
Para obter mais informações, consulteVerificar e ajustar rótulos (p. 506)
16. Configure a interface do usuário de seus funcionários:
• Se você estiver usando umtipo de tarefa incorporado, especifique as instruções e rótulos dos
trabalhadores.
• Para classificação de imagem e classificação de texto (rótulo único e múltiplo), você deve
especificar pelo menos duas categorias de rótulos. Para todos os outros tipos de tarefas
integradas, você deve especificar pelo menos uma categoria de rótulo.
• (Opcional) Se você estiver criando uma nuvem de pontos 3D ou uma tarefa de rotulagem de
quadro de vídeo, poderá especificar atributos de categoria de rótulo (não suportados para
segmentação semântica de nuvem de pontos 3D) e atributos de quadro. Os atributos da categoria
do rótulo podem ser atribuídos a um ou mais rótulos. Os atributos de quadro aparecerão em
cada nuvem de pontos ou rótulo de trabalhadores de quadros de vídeo. Para saber mais,
consulteInterface do usuário (UI) do operador (p. 471)para nuvem de pontos 3D eInterface do
usuário (UI) do operador (p. 421)para quadro de vídeo.
• (Opcional) AdicionarInstruções adicionaispara ajudar seu funcionário a concluir sua tarefa.
• Se você estiver criando um fluxo de trabalho de rotulagem personalizado, você deve:
• Digite umamodelo personalizadona caixa de código. Modelos personalizados podem ser criados
usando uma combinação de HTML, a linguagem de modelagem Liquid e nossos componentes
web pré-construídos. Opcionalmente, você pode escolher um modelo básico no menu suspenso
para começar.
• Especifique as funções lambda de pré-anotação e pós-anotação. Para saber como criar essas
funções, consulteEtapa 3: Processamento comAWS Lambda (p. 521).
17. (Opcional) Você pode selecionarVeja a pré-visualizaçãopara visualizar suas instruções e rótulos de
trabalho e interagir com a interface do usuário do trabalhador. Certifique-se de que o bloqueador de
pop-ups do navegador esteja desativado antes de gerar a pré-visualização.
18. Escolha Create (Criar).
Depois de criar com êxito o trabalho de rotulagem, você será redirecionado para a página Trabalhos de
rotulagem. O status do trabalho de etiquetagem que você acabou de criar éEm andamento. Esse status é
atualizado progressivamente à medida que os operadores concluem as tarefas. Quando todas as tarefas
forem concluídas com êxito, o status será alterado para Concluído.
Se ocorrer um problema durante a criação do trabalho de rotulagem, o status muda paraReprovada.
Para visualizar mais detalhes sobre o trabalho, selecione o nome do trabalho de rotulagem.

Próximas etapas
Depois que seu status de trabalho de etiquetagem for alterado paraCompleta, você pode visualizar seus
dados de saída no bucket do Amazon S3 que você especificou durante a criação desse trabalho de
rotulagem. Para obter detalhes sobre o formato dos dados de saída, consulte Dados de saída (p. 626).

Criar um trabalho de rotulagem (API)
Para criar um trabalho de etiquetagem usando a Amazon SageMaker API, você usa
oCreateLabelingJoboperação. Para obter instruções específicas sobre como criar um trabalho de
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rotulagem para um tipo de tarefa integrada, consulte a página do tipo de tarefa em questão. Para saber
como criar um trabalho de rotulagem de streaming, que é executado perpetuamente, consulteCrie um Job
de etiquetagem de streaming (p. 559).
Para usar oCreateLabelingJoboperação, você precisa do seguinte:
• Um modelo de tarefa do trabalhador (UiTemplateS3Uri) ou ARN de UI de tarefa humana
(HumanTaskUiArn) no Amazon S3.
• Para trabalhos de nuvem de pontos 3D, trabalhos de detecção e rastreamento de objetos de vídeo e
trabalhos NER, use o ARN listado emHumanTaskUiArnpara seu tipo de tarefa.
• Se estiver usando um tipo de tarefa integrada que não seja uma tarefa de nuvem de pontos 3D, você
poderá adicionar as instruções do operador a um dos modelos pré-criados e salvar o modelo (usando
uma extensão.html ou .liquid) no bucket do S3. Encontre os modelos de pré-compilação na página do
tipo de tarefa em questão.
• Se estiver usando um fluxo de trabalho de rotulagem personalizado, você poderá criar um
modelo personalizado e salvar o modelo no bucket do S3. Para saber como criar um modelo
de operador personalizado, consulte Etapa 2: Criando seu modelo de tarefa de trabalhador
personalizado (p. 515). Para obter elementos HTML personalizados que você pode usar para
personalizar o modelo, consulte Referência do Crowd HTML Elements (p. 740). Para obter
um repositório de modelos de demonstração para uma variedade de tarefas de rotulagem,
consulteAmazônia SageMaker UI de tarefas de amostra do Ground.
• Um arquivo de manifesto de entrada que especifica seus dados de entrada no Amazon S3. Especifique
a localização do seu arquivo de manifesto de entrada emManifestS3Uri. Para obter informações
sobre como criar um manifesto de entrada, consulte Dados de entrada (p. 581). Se você criar um
trabalho de rotulagem de streaming, isso é opcional. Para saber como criar um trabalho de rotulagem de
streaming, consulteCrie um Job de etiquetagem de streaming (p. 559).
• Um bucket do Amazon S3 para armazenar seus dados de saída. Você especifica esse bucket e,
opcionalmente, um prefixo emS3OutputPath.
• Um arquivo de configuração de categoria de rótulo. O nome de cada categoria de etiqueta
deve ser exclusivo. Especifique a localização desse arquivo no Amazon S3 usando
oLabelCategoryConfigS3Uriparâmetro. As categorias de formato e rótulo desse arquivo dependem
do tipo de tarefa usado:
• Para classificação de imagem e classificação de texto (rótulo único e múltiplo), você deve especificar
pelo menos duas categorias de rótulos. Para todos os outros tipos de tarefas, o número mínimo de
categorias de etiquetas necessárias é uma.
• Para tarefas de reconhecimento de entidades nomeadas, você deve fornecer instruções para o
trabalhador neste arquivo. ConsulteForneça instruções de trabalho em um arquivo de configuração de
categoria de etiqueta (p. 398)para obter detalhes e um exemplo.
• Para o tipo de tarefa de nuvem de pontos 3D e quadro de vídeo, use o formato emCrie um arquivo de
configuração de categoria de rotulagem com atributos de categoria e quadro de rótulos (p. 565).
• Para todos os outros tipos de tarefa integradas e tarefas personalizadas, o arquivo de configuração
da categoria de rótulo deve ser um arquivo JSON no seguinte formato. Identifique os rótulos que você
deseja usar substituindo label_1, label_2, ..., label_n pelas categorias de rótulos.
{

}

"document-version": "2018-11-28"
"labels": [
{"label": "label_1"},
{"label": "label_2"},
...
{"label": "label_n"}
]

• UmaAWS Identity and Access Managementpapel (IAM) com
oAmazonSageMakerGroundTruthExecutionpolítica gerenciada de IAM anexada e com permissões para
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acessar seus buckets do S3. Especifique essa função emRoleArn. Para saber mais sobre essa política,
consulteUse políticas gerenciadas do IAM com Ground Truth (p. 665). Se você precisar de permissões
mais granulares, consulte the section called “Permissões do IAM” (p. 664).
Se o nome do bucket de entrada ou saída não contiver sagemaker, você poderá anexar uma política à
função passada para a operação CreateLabelingJob semelhante à seguinte.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::my_input_bucket/*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:PutObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::my_output_bucket/*"
]
}
]

• Um Nome de recurso da Amazon (ARN) da função de pré e pós-anotação do AWS Lambda (ou
consolidação de anotação) para processar seus dados de entrada e saída.
• As funções do Lambda são predefinidas em cadaAWSRegião para tipos de tarefas incorporados.
Para encontrar a pré-anotação Lambda ARN para sua região, consultePreHumanTaskLambdaArn.
Para encontrar o ARN Lambda de consolidação de anotações para sua região,
consulteAnnotationConsolidationLambdaArn.
• Para fluxos de trabalho de etiquetagem personalizados, você deve fornecer um ARN Lambda
personalizado antes e depois da anotação. Para saber como criar essas funções do Lambda,
consulteEtapa 3: Processamento comAWS Lambda (p. 521).
• Um ARN da equipe de trabalho que você especifica emWorkteamArn. Você recebe um ARN da equipe
de trabalho quando se inscreve em uma força de trabalho de um fornecedor ou cria uma equipe de
trabalho privada. Se você estiver criando um trabalho de rotulagem para um quadro de vídeo ou tipo
de tarefa de nuvem de pontos, não poderá usar oAmazon Mechanical Turkforça de trabalho. Para
todos os outros tipos de tarefas, para usar a força de trabalho do Mechanical Turk, use o seguinte ARN.
Substituirregioncom oAWSRegião que você está usando para criar o trabalho de rotulagem.
arn:aws:sagemaker:region:394669845002:workteam/public-crowd/default
Se você usar oAmazon Mechanical Turkforça de trabalho, use oContentClassifiersparâmetro
noDataAttributesdoInputConfigdeclarar que seu conteúdo está livre de informações de
identificação pessoal e conteúdo adulto.
Ground Truthrequerque seus dados de entrada estão livres de informações de identificação
pessoal (PII) se você usar a força de trabalho do Mechanical Turk. Se você usa o
Mechanical Turk e não especifica que seus dados de entrada estão livres de PII usando
oFreeOfPersonallyIdentifiableInformationsinalize, seu trabalho de etiquetagem falhará. Usar
oFreeOfAdultContentsinalizar para declarar que seus dados de entrada estão livres de conteúdo
adulto.SageMaker pode restringir os trabalhadores do Amazon Mechanical Turk que podem visualizar
sua tarefa se ela contiver conteúdo adulto.
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Para saber mais sobre equipes de trabalho e forças de trabalho, consulte Criar e gerenciar forças de
trabalho (p. 711).
• Se você usa a força de trabalho do Mechanical Turk, deve especificar o preço que pagará aos
trabalhadores pela execução de uma única tarefa noPublicWorkforceTaskPrice.
• Para configurar a tarefa, você deve fornecer uma descrição e um título da tarefa
usandoTaskDescriptioneTaskTitlerespectivamente. Opcionalmente, você pode fornecer limites
de tempo que controlam quanto tempo os trabalhadores precisam trabalhar em uma tarefa individual
(TaskTimeLimitInSeconds) e por quanto tempo as tarefas permanecem no portal do trabalhador,
disponível para os trabalhadores (TaskAvailabilityLifetimeInSeconds).
• (Opcional) Para alguns tipos de tarefa, é possível que vários operadores rotulem
um único objeto de dados inserindo um número superior a um para o parâmetro
NumberOfHumanWorkersPerDataObject. Para obter mais informações sobre consolidação de
anotações, consulte Consolidar anotações (p. 652).
• (Opcional) Para criar um trabalho automatizado de rotulagem de dados, especifique um dos
ARNs listados emLabelingJobAlgorithmSpecificationArnemLabelingJobAlgorithmsConfig.
Esse ARN identifica o algoritmo usado no trabalho automatizado de rotulagem de
dados. O tipo de tarefa associado a esse ARN deve corresponder ao tipo de tarefa
doPreHumanTaskLambdaArneAnnotationConsolidationLambdaArnvocê especifica. A rotulagem
automática de dados é compatível com os seguintes tipos de tarefas: classificação de imagens, caixa
delimitadora, segmentação semântica e classificação de texto. O número mínimo de objetos permitido
para rotulagem automática de dados é de 1.250, e sugerimos fortemente fornecer um mínimo de 5.000
objetos. Para saber mais sobre os trabalhos de rotulagem de dados automatizados, consulteAutomatizar
a rotulagem de dados (p. 653).
• (Opcional) Você pode fornecerStoppingConditionsque fazem com que o trabalho de etiquetagem
seja interrompido se uma das condições for atendida. Você pode usar as condições de parada para
controlar o custo do trabalho de etiquetagem.

Exemplos
Os exemplos de código a seguir demonstram como criar um trabalho de rotulagem
usandoCreateLabelingJob. Para obter exemplos adicionais, recomendamos que você use um
dosEmpregos no Ground Truth LambCadernos Jupyter no SageMakerSeção de exemplos de um
SageMaker instância de bloco de anotações Para saber como usar um exemplo de bloco de anotações do
SageMaker Exemplos, consulteBlocos de anotações de exemplo (p. 315). Você também pode ver esses
exemplos de cadernos no GitHub naSageMaker Um repositório de exemplos.
AWS SDK for Python (Boto3)
Veja a seguir um exemplo deAWSSolicitação do Python SDK (Boto3)para criar um trabalho de
etiquetagem para um tipo de tarefa incorporado na região Lamber, usando uma força de trabalho
privada. Substituir tudotexto revitalizadocom seus recursos e especificações de trabalho de
etiquetagem.
response = client.create_labeling_job(
LabelingJobName="example-labeling-job",
LabelAttributeName="label",
InputConfig={
'DataSource': {
'S3DataSource': {
'ManifestS3Uri': "s3://bucket/path/manifest-with-input-data.json"
}
},
'DataAttributes': {
'ContentClassifiers': [
"FreeOfPersonallyIdentifiableInformation"|"FreeOfAdultContent",

557

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Criar um trabalho de rotulagem

}

]

},
OutputConfig={
'S3OutputPath': "s3://bucket/path/file-to-store-output-data",
'KmsKeyId': "string"
},
RoleArn="arn:aws:iam::*:role/*",
LabelCategoryConfigS3Uri="s3://bucket/path/label-categories.json",
StoppingConditions={
'MaxHumanLabeledObjectCount': 123,
'MaxPercentageOfInputDatasetLabeled': 123
},
HumanTaskConfig={
'WorkteamArn': "arn:aws:sagemaker:region:*:workteam/private-crowd/*",
'UiConfig': {
'UiTemplateS3Uri': "s3://bucket/path/custom-worker-task-template.html"
},
'PreHumanTaskLambdaArn': "arn:aws:lambda:useast-1:432418664414:function:PRE-tasktype",
'TaskKeywords': [
"Images",
"Classification",
"Multi-label"
],
'TaskTitle': "Multi-label image classification task",
'TaskDescription': "Select all labels that apply to the images shown",
'NumberOfHumanWorkersPerDataObject': 1,
'TaskTimeLimitInSeconds': 3600,
'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 21600,
'MaxConcurrentTaskCount': 1000,
'AnnotationConsolidationConfig': {
'AnnotationConsolidationLambdaArn': "arn:aws:lambda:useast-1:432418664414:function:ACS-"
},
Tags=[
{
'Key': "string",
'Value': "string"
},
]
)

AWS CLI
Veja a seguir um exemplo deAWSSolicitação da CLI para criar um trabalho de rotulagem para
um tipo de tarefa incorporado na região Lamber LamberForça de trabalho do Amazon Mechanical
Turk. Para obter mais informações, consulte start-human-loop na Referência de comandos da AWS
CLI. Substituir tudotexto revitalizadocom seus recursos e especificações de trabalho de
etiquetagem.
$ aws --region us-east-1 sagemaker create-labeling-job \
--labeling-job-name "example-labeling-job" \
--label-attribute-name "label" \
--role-arn "arn:aws:iam::account-id:role/role-name" \
--input-config '{
"DataAttributes": {
"ContentClassifiers": [
"FreeOfPersonallyIdentifiableInformation",
"FreeOfAdultContent"
]
},
"DataSource": {
"S3DataSource": {
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}

"ManifestS3Uri": "s3://bucket/path/manifest-with-input-data.json"

}
}' \
--output-config '{
"KmsKeyId": "",
"S3OutputPath": "s3://bucket/path/file-to-store-output-data"
}' \
--human-task-config '{
"AnnotationConsolidationConfig": {
"AnnotationConsolidationLambdaArn": "arn:aws:lambda:useast-1:432418664414:function:ACS-"
},
"TaskAvailabilityLifetimeInSeconds": 21600,
"TaskTimeLimitInSeconds": 3600,
"NumberOfHumanWorkersPerDataObject": 1,
"PreHumanTaskLambdaArn": "arn:aws:lambda:useast-1:432418664414:function:PRE-tasktype",
"WorkteamArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:394669845002:workteam/public-crowd/
default",
"PublicWorkforceTaskPrice": {
"AmountInUsd": {
"Dollars": 0,
"TenthFractionsOfACent": 6,
"Cents": 3
}
},
"TaskDescription": "Select all labels that apply to the images shown",
"MaxConcurrentTaskCount": 1000,
"TaskTitle": "Multi-label image classification task",,
"TaskKeywords": [
"Images",
"Classification",
"Multi-label"
],
"UiConfig": {
"UiTemplateS3Uri": "s3://bucket/path/custom-worker-task-template.html"
}
}'

Para obter mais informações sobre essa operação, consulte CreateLabelingJob. Para obter informações
sobre como usar outros SDKs específicos de linguagem, consulte Consulte também no tópico
CreateLabelingJobs.

Crie um Job de etiquetagem de streaming
Os trabalhos de rotulagem de streaming permitem que você envie objetos de dados individuais em tempo
real para um trabalho de rotulagem de streaming em execução permanente. Para criar um trabalho de
rotulagem de streaming, você deve criar um Amazon SNStópico de entradae especifique esse tópico
emCreateLabelingJobparâmetrosInputConfigdoSnsDataSource. Como opção, você também
poderá criar um Amazon SNS.tópico de saídae especifique-o emOutputConfigse você quiser receber
dados da etiqueta em tempo real.

Important
Se você é um novo usuário dos trabalhos de rotulagem de streaming da Ground Truth,
é recomendável que você analiseEmpregos de rotulagem de streaming Ground Ground
Truth (p. 585)antes de criar um trabalho de rotulagem de streaming.
Use as seções a seguir para criar os recursos que você precisa e pode usar para criar um trabalho de
rotulagem de streaming:
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• Aprenda a criar tópicos do SNS com as permissões necessárias para trabalhos de rotulagem de
streaming da Ground Truth seguindo as etapas emCrie tópicos de entrada e saída do Amazon
SNS (p. 560). Seus tópicos do SNS devem ser criados no mesmoAWSRegião como seu trabalho de
rotulagem.
• ConsulteInscreva um endpoint em seu tópico de saída do Amazon SNS (p. 562)para saber
como configurar um endpoint para receber dados de saída da tarefa de rotulagem em um endpoint
especificado sempre que uma tarefa de rotulagem for concluída.
• Para saber como configurar seu bucket do Amazon S3 para enviar notificações para o tópico de entrada
do Amazon SNS, consulteConfigurar notificações de eventos do Amazon S3 Bucket (p. 562).
• Opcionalmente, adicione objetos de dados que você deseja rotular assim que o trabalho de rotulagem
começar no manifesto de entrada. Para obter mais informações, consulteCriar um arquivo de manifesto
(opcional) (p. 563)
• Há outros recursos necessários para criar um trabalho de rotulagem, como uma função do IAM, um
bucket do Amazon S3, um modelo de tarefa do trabalhador e categorias de rótulos. Eles são descritos
na documentação do Ground Truth sobre a criação de um trabalho de etiquetagem. Para obter mais
informações, consulteCriar um trabalho de rotulagem (p. 547)

Important
Ao criar um trabalho de rotulagem, você deve fornecer uma função de execução do IAM.
Anexar oAWSpolítica gerenciadaAmazonSageMakerGroundTruthExecutiona essa função para
garantir que tenha as permissões necessárias para executar seu trabalho de rotulagem.
Quando você envia uma solicitação para criar um trabalho de etiquetagem de streaming, o estado do
seu trabalho de etiquetagem éInitializing. Quando o trabalho de etiquetagem estiver ativo, o estado
muda paraInProgress. Não envie novos objetos de dados para seu trabalho de etiquetagem nem
tente interrompê-lo enquanto ele estiver noInitializingestado do. Uma vez que o estado muda
para oInProgress, você pode começar a enviar novos objetos de dados usando o Amazon SNS e a
configuração do Amazon S3.
Tópicos
• Crie tópicos de entrada e saída do Amazon SNS (p. 560)
• Configurar notificações de eventos do Amazon S3 Bucket (p. 562)
• Criar um arquivo de manifesto (opcional) (p. 563)
• Exemplo: Usar o SageMaker API para criar um Job de rotulagem de streaming (p. 563)
• Interromper um Job de rotulagem de streaming (p. 564)

Crie tópicos de entrada e saída do Amazon SNS
Você precisa criar uma entrada do Amazon SNS para criar uma tarefa de rotulagem de streaming.
Opcionalmente, você pode fornecer um tópico de saída do Amazon SNS.
Ao criar um tópico do Amazon SNS para usar no seu trabalho de rotulagem de streaming,
anote o tópico do nome do recurso da Amazon (ARN). O ARN será o valor de entrada para o
parâmetroSnsTopicArnemInputConfigeOutputConfigao criar uma tarefa de rotulagem.

Criar um tópico de entrada do
Seu tópico de entrada é usado para enviar novos objetos de dados para o Ground Truth. Para criar um
tópico de entrada, siga as instruções emCriar um tópico do Amazon SNSno Guia do desenvolvedor do
Amazon Simple Notification Service.
Anote o ARN do tópico de entrada e use-o como entrada para
oCreateLabelingJobparâmetroSnsTopicArnemInputConfig.
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Criar um tópico de saída
Se você fornecer um tópico de saída, ele será usado para enviar notificações quando um objeto de dados
for rotulado. Ao criar um tópico do, você tem a opção de adicionar uma chave de criptografia. Use essa
opção para adicionar umAWS Key Management Servicechave gerenciada pelo cliente para seu tópico
para criptografar os dados de saída do seu trabalho de rotulagem antes que eles sejam publicados no
tópico de saída.
Para criar um tópico de saída, siga as instruções emCriar um tópico do Amazon SNSno Guia do
desenvolvedor do Amazon Simple Notification Service.
Se você adicionar criptografia, deverá anexar uma permissão adicional ao tópico. ConsulteAdicione
criptografia ao seu tópico de saída (opcional) (p. 561). para obter mais informações.

Important
Para adicionar uma chave gerenciada pelo cliente ao seu tópico de saída ao criar um tópico no
console, não use o(Padrão) alias/aws/snsopção. Selecione uma chave gerenciada pelo cliente
que você criou.
Anote o ARN do seu tópico de entrada e use-o emCreateLabelingJobsolicitação no
parâmetroSnsTopicArnemOutputConfig.

Adicione criptografia ao seu tópico de saída (opcional)
Para criptografar mensagens publicadas em seu tópico de saída, você precisa fornecer umAWS
KMSchave gerenciada pelo cliente para seu tópico. Modifique a política a seguir e adicione-a à sua chave
gerenciada pelo cliente para dar permissão à Ground Truth para criptografar os dados de saída antes de
publicá-los em seu tópico de saída.
Substituir<account_id>com o ID da conta que você está usando para criar seu tópico. Para saber como
encontrar seuAWSID da conta da, consulteEncontrando seuAWSID da conta.
{

"Id": "key-console-policy",
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "Enable IAM User Permissions",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::<account_id>:root"
},
"Action": "kms:*",
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "Allow access for Key Administrators",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::<account_id>:role/Admin"
},
"Action": [
"kms:Create*",
"kms:Describe*",
"kms:Enable*",
"kms:List*",
"kms:Put*",
"kms:Update*",
"kms:Revoke*",
"kms:Disable*",
"kms:Get*",
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"kms:Delete*",
"kms:TagResource",
"kms:UntagResource",
"kms:ScheduleKeyDeletion",
"kms:CancelKeyDeletion"

}

]

}

],
"Resource": "*"

Além disso, você deve modificar e adicionar a seguinte política à função de execução que você usa para
criar seu trabalho de rotulagem (o valor de entrada paraRoleArn).
Substituir<account_id>com o ID da conta que você está usando para criar seu tópico.
Substituir<region>com oAWSRegião que você está usando para criar seu trabalho de etiquetagem.
Substituir<key_id>com seu ID de chave gerenciado pelo cliente.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "sid1",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Decrypt",
"kms:GenerateDataKey"
],
"Resource": "arn:aws:kms:<region>:<account_id>:key/<key_id>"
}
]

Para obter mais informações sobre como criar e proteger chaves, consulteCriar chaves doeUsar políticas
de chavesnaAWS Key Management ServiceGuia do desenvolvedor.

Inscreva um endpoint em seu tópico de saída do Amazon SNS
Quando um trabalhador conclui uma tarefa de rotulação a partir de um trabalho de rotulagem de streaming
da Ground Truth, o Ground Truth usa seu tópico de saída para publicar dados de saída em um ou mais
endpoints que você especificar. Para receber notificações quando um trabalhador concluir uma tarefa de
rotulagem, você deve assinar um endpoint para o tópico de saída do Amazon SNS.
Para saber como adicionar endpoints ao tópico de saída, consulteAssinar tópico do Amazon SNSnaGuia
do desenvolvedor do Amazon Simple Notify Service.
Para saber mais sobre o formato de dados de saída que é publicado nesses endpoints, consulteDados de
saída (p. 626).

Important
Se você não inscrever um endpoint no seu tópico de saída do Amazon SNS, você não receberá
notificações quando novos objetos de dados forem rotulados.

Configurar notificações de eventos do Amazon S3 Bucket
Você pode adicionar uma notificação de evento ao seu bucket do Amazon S3 usando o console
do Amazon S3, a API e o idioma específico doAWSSDKs, ou oAWS Command Line Interface.
Configure esse evento para enviar notificações para o mesmo tópico de entrada do Amazon SNS
que você especificar usandoSnsTopicArnemInputConfigao criar uma tarefa de rotulagem. Não
configure notificações de eventos usando a mesma localização do Amazon S3 que você especificou
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paraS3OutputPathemOutputConfig— fazer isso pode resultar no processamento de objetos de dados
indesejados pela Ground Truth para rotulagem.
Você decide os tipos de eventos que deseja enviar ao tópico do Amazon SNS. A Ground Truth cria um
trabalho de etiquetagem quando você enviaeventos de criação de objetos.
A estrutura do evento enviada ao seu tópico de entrada do Amazon SNS deve ser uma mensagem JSON
formatada usando a mesma estrutura encontrada emEstrutura de mensagens de evento.
Para ver exemplos de como você pode configurar uma notificação de evento para seu bucket do
Amazon S3 usando o console do Amazon S3,AWSSDK for .NET eAWSSDK for Java, siga este passo a
passo,Demonstração: Configurar um bucket para notificações (tópico do SNS ou fila do SQS)no Guia do
usuário do Amazon Simple Storage Service.

Criar um arquivo de manifesto (opcional)
Ao criar um trabalho de rotulagem de streaming, você tem a opção única de adicionar
objetos (como imagens ou texto) a um arquivo de manifesto de entrada que você especifica
noManifestS3UridoCreateLabelingJob. Quando o trabalho de rotulagem de streaming é iniciado,
esses objetos são enviados aos trabalhadores ou adicionados à fila do Amazon SQS se o número total de
objetos excederMaxConcurrentTaskCount. Os resultados são adicionados ao caminho do Amazon S3
que você especifica ao criar o trabalho de etiquetagem periodicamente, à medida que os trabalhadores
concluem as tarefas de etiquetagem. Os dados de saída são enviados para qualquer endpoint que você
assine em seu tópico de saída.
Se você quiser fornecer objetos iniciais para serem rotulados, crie um arquivo de manifesto que identifique
esses objetos e coloque-o no Amazon S3. Especifique o URI do S3 desse arquivo de manifesto
emManifestS3UridentroInputConfig.
Para saber como formatar seu arquivo de manifesto, consulteDados de entrada (p. 581). Para usar o
SageMaker console para gerar automaticamente um arquivo de manifesto (não suportado para tipos de
tarefas de nuvem de pontos 3D), consulteConfiguração de dados automatizada (p. 583).

Exemplo: Usar o SageMaker API para criar um Job de rotulagem de streaming
Este é um exemplo de um exemplo de um doAWSSolicitação do SDK do Python (Boto3)que você
pode usar para iniciar uma tarefa de rotulagem de streaming para um tipo de tarefa incorporada na
região Leste dos EUA (Norte da Virgínia). Para obter mais detalhes sobre cada parâmetro abaixo,
consulteCreateLabelingJob. Para saber como criar um trabalho de rotulagem usando essa API e os
SDKs específicos da linguagem associada, consulteCriar um Job de etiquetagem (API).
Neste exemplo, observe os seguintes parâmetros:
• SnsDataSource— Esse parâmetro aparece emInputConfigeOutputConfige é usado para
identificar seus tópicos de entrada e saída do Amazon SNS, respectivamente. Para criar um trabalho de
rotulagem de streaming, você deve fornecer um tópico de entrada do Amazon SNS. Como opção, você
também poderá fornecer um tópico de saída do Amazon SNS.
• S3DataSource— Esse parâmetro é opcional. Use esse parâmetro se quiser incluir um arquivo de
manifesto de entrada de objetos de dados que você deseja rotular assim que o trabalho de rotulagem for
iniciado.
• StoppingConditions— Esse parâmetro é ignorado quando você cria um trabalho de rotulagem
de streaming. Para saber mais sobre como interromper um trabalho de rotulagem de streaming,
consulteInterromper um Job de rotulagem de streaming (p. 564).
• Os trabalhos de rotulagem de streaming não oferecem suporte à rotulagem automatizada de dados. Não
inclua oLabelingJobAlgorithmsConfigparâmetro.

response = client.create_labeling_job(
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LabelingJobName= 'example-labeling-job',
LabelAttributeName='label',
InputConfig={
'DataSource': {
'S3DataSource': {
'ManifestS3Uri': 's3://bucket/path/manifest-with-input-data.json'
},
'SnsDataSource': {
'SnsTopicArn': 'arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:your-sns-input-topic'
}
},
'DataAttributes': {
'ContentClassifiers': [
'FreeOfPersonallyIdentifiableInformation'|'FreeOfAdultContent',
]
}
},
OutputConfig={
'S3OutputPath': 's3://bucket/path/file-to-store-output-data',
'KmsKeyId': 'string',
'SnsTopicArn': 'arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:your-sns-output-topic'
},
RoleArn='arn:aws:iam::*:role/*',
LabelCategoryConfigS3Uri='s3://bucket/path/label-categories.json',
HumanTaskConfig={
'WorkteamArn': 'arn:aws:sagemaker:us-east-1:*:workteam/private-crowd/*',
'UiConfig': {
'UiTemplateS3Uri': 's3://bucket/path/custom-worker-task-template.html'
},
'PreHumanTaskLambdaArn': 'arn:aws:lambda:useast-1:432418664414:function:PRE-tasktype',
'TaskKeywords': [
'Example key word',
],
'TaskTitle': 'Multi-label image classification task',
'TaskDescription': 'Select all labels that apply to the images shown',
'NumberOfHumanWorkersPerDataObject': 123,
'TaskTimeLimitInSeconds': 123,
'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 123,
'MaxConcurrentTaskCount': 123,
'AnnotationConsolidationConfig': {
'AnnotationConsolidationLambdaArn': 'arn:aws:lambda:useast-1:432418664414:function:ACS-tasktype'
},
Tags=[
{
'Key': 'string',
'Value': 'string'
},
]
)

Interromper um Job de rotulagem de streaming
Você pode interromper manualmente seu trabalho de rotulagem de streaming usando a
operaçãoStopLabelingJob.
Se seu trabalho de etiquetagem permanecer inativo por mais de 10 dias, ele será automaticamente
interrompido pelo Ground Truth. Nesse contexto, um trabalho de etiquetagem é consideradoociosase
nenhum objeto for enviado para o tópico de entrada do Amazon SNS e nenhum objeto permanecer na sua
fila do Amazon SQS, aguardando para ser rotulado. Por exemplo, se nenhum objeto de dados for enviado
para o tópico de entrada do Amazon SNS e todos os objetos enviados para o trabalho de rotulagem já
estiverem rotulados, o Ground Truth iniciará um cronômetro. Após o início do cronômetro, se nenhum item
for recebido em um período de 10 dias, o trabalho de etiquetagem será interrompido.
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Se esse limite de 10 dias representar um problema para seu caso de uso comercial, entre em contato
comAWSSupport do.
Quando um trabalho de etiquetagem é interrompido, seu status éSTOPPINGenquanto o Ground Truth limpa
os recursos do trabalho de rotulagem e cancela a inscrição do seu tópico do Amazon SNS da sua fila do
Amazon SQS. O Amazon SQS énãoexcluída pelo Ground Truth porque essa fila pode conter objetos de
dados não processados. Você deve excluir manualmente a fila se quiser evitar cobranças adicionais do
Amazon SQS. Para saber mais, consultePreços do Amazon SQS preços.

Crie um arquivo de configuração de categoria de rotulagem com
atributos de categoria e quadro de rótulos
Quando você cria uma nuvem de pontos 3D ou um trabalho de rotulagem de quadros de vídeo usando
a Amazon SageMaker Operação de APICreateLabelingJob, você usa um arquivo de configuração
de categoria de etiquetas para especificar suas etiquetas e instruções de trabalho. Opcionalmente, você
também pode fornecer o seguinte em seu arquivo de atributos de categoria de rótulo:
• Você pode forneceratributos da categoria de rótulopara tipos de tarefas de rastreamento de objetos
e detecção de objetos em quadros de vídeo e nuvem de pontos 3D. Os trabalhadores podem
usar um ou mais atributos para fornecer mais informações sobre um objeto. Por exemplo, você
pode querer usar o atributo obstruído para que os operadores identifiquem quando um objeto está
parcialmente obstruído. É possível especificar um atributo de categoria de rótulo para um único
rótulo usando o parâmetro categoryAttributes ou para todos os rótulos que usam o parâmetro
categoryGlobalAttributes.
• Você pode forneceratributos do quadropara tipos de tarefas de rastreamento de objetos e detecção
de objetos em quadros de vídeo e nuvem de pontos 3D usandoframeAttributes. Quando você
cria um atributo de quadro, ele aparece em cada quadro ou nuvem de pontos na tarefa do trabalhador.
Em trabalhos de rotulagem de quadros de vídeo, esses são atributos que os trabalhadores atribuem a
um quadro de vídeo inteiro. Para trabalhos de rotulagem de nuvem de pontos 3D, esses atributos são
aplicados a uma única nuvem de pontos. Use atributos de quadro para que os trabalhadores forneçam
mais informações sobre a cena em um quadro específico ou nuvem de pontos.
• Para trabalhos de rotulagem de quadros de vídeo, você usa o arquivo de configuração da categoria de
rótulo para especificar o tipo de tarefa (caixa delimitadora, polilinha, polígono ou ponto-chave) enviada
aos trabalhadores.
Para trabalhadores, especificar valores para atributos de categoria de rótulo e atributos de quadro será
opcional.

Important
Você só deve fornecer um nome de atributo de rótulo emauditLabelAttributeNamese você
estiver executando um trabalho de auditoria para verificar ou ajustar rótulos. Use esse parâmetro
para inserir oLabelAttributeNameusado no trabalho de rotulagem que gerou as anotações que
você deseja que seu trabalhador ajuste. Ao criar um trabalho de rotulagem no console, se você
não especificou um nome de atributo de rótulo, oName (Nome)do seu trabalho é usado como
LabelAttributeName.
Tópicos
• Esquema do arquivo de configuração da categoria de rótulo (p. 566)
• Exemplo: Arquivos de configuração de categorias de etiquetas para trabalhos de etiquetagem em 3D
Point Cloud (p. 573)
• Exemplo: Arquivos de configuração de categorias de etiquetas para trabalhos de rotulagem de quadros
de vídeo (p. 577)
• Criar instruções do operador (p. 580)
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Esquema do arquivo de configuração da categoria de rótulo
A tabela a seguir lista os elementos que você pode e deve incluir no arquivo de configuração da categoria
de rótulo.

Note
O parâmetroannotationTypesó é suportado para trabalhos de rotulagem de quadros de vídeo.
Parâmetro

Obrigatório

Valores aceitos

frameAttributes

Não

Uma lista dos objetos JSON.

Descrição

Use esse parâmetro
para criar um atributo
Parâmetros necessários em cada
de quadro que seja
objeto JSON:
aplicado a todos os
quadros ou nuvens
name, type, description
de pontos 3D em seu
trabalho de rotulagem.
minimumemaximumsão obrigatórios
Consulte a terceira
setypeé"number"
tabela nesta seção para
Parâmetros opcionais em cada objeto obter mais informações.
JSON:
enum, editsAllowed, isRequired

Não
categoryGlobalAttributes

Uma lista dos objetos JSON.
Parâmetros necessários em cada
objeto JSON:
name, type
minimumemaximumsão obrigatórios
setypeé"number"

Use esse parâmetro
para criar atributos de
categoria de rótulo que
são aplicados a todos
os rótulos que você
especificar nolabels.
Consulte a terceira
tabela nesta seção para
obter mais informações.

Parâmetros opcionais em cada objeto
JSON:
description, enum,
editsAllowed, isRequired
labels

Sim

Uma lista de até 30 objetos JSON
Parâmetros necessários em cada
objeto JSON:
label

Use esse parâmetro
para especificar os
rótulos, ou classes.
Adicione um label
para cada classe.

Para adicionar um
Parâmetros opcionais em cada objeto atributo da categoria
JSON:
de rótulo a um
rótulo, adicione
categoryAttributes,
categoryAttributes
editsAllowed
a esse rótulo.
Usar
oeditsAllowedpara
especificar se um rótulo
pode ou não ser editado
em um trabalho de
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Parâmetro

Obrigatório

Valores aceitos

Descrição

rotulagem de ajuste.
DefinireditsAllowedpara"none"para
tarefas de rotulagem e
verificação.
Consulte a tabela a
seguir para obter mais
informações.
Não
annotationType(suportado
somente para trabalhos
de rotulagem de
quadros de vídeo)

String
Parâmetros aceitos:
BoundingBox, Polyline,
Polygon, Keypoint
Padrão:
BoundingBox

Use isso para
especificar o tipo
de tarefa para seus
trabalhos de rotulagem
de quadros de vídeo.
Por exemplo, para uma
tarefa de detecção
de objetos de quadro
de vídeo poligonal,
escolhaPolygon.
Se você não especificar
umaannotationTypequando
você cria um trabalho
de rotulagem de
quadros de vídeo,
o Ground Truth
usaráBoundingBoxpor
padrão.

instructions

Não

Um objeto JSON
Parâmetros necessários em cada
objeto JSON:
"shortInstruction",
"fullInstruction"

Use esse parâmetro
para adicionar
instruções do operador
para ajudar os
operadores a concluir
suas tarefas. Para obter
mais informações sobre
instruções do operador,
consulte Instruções do
operador (p. 473).
As instruções curtas
devem ter menos de
255 caracteres e a
instrução longa deve
ter menos de 2.048
caracteres.
Para obter mais
informações,
consulteCriar instruções
do operador (p. 580)
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Parâmetro

Obrigatório

Valores aceitos

Necessário String
auditLabelAttributeName
para tipos
de tarefas
de ajuste e
verificação

Descrição
Digite
oLabelAttributeNameusado
no trabalho de
rotulagem do qual
você deseja ajustar as
anotações.
Use esse parâmetro
somente se você
estiver criando um
trabalho de ajuste para
detecção de objetos
de quadro de vídeo
e nuvem de pontos
3D, rastreamento de
objetos ou segmentação
semântica de nuvem de
pontos 3D.

A tabela a seguir descreve os parâmetros que você pode e deve usar para criar uma lista deLabels. Cada
parâmetro deve ser incluído em um objeto JSON.
Parâmetro

Obrigatório

Valores aceitos

Descrição

label

Sim

String

O nome da categoria
do rótulo que é exibida
aos trabalhadores. O
nome da categoria de
cada etiqueta deve ser
exclusivo.

categoryAttributes

Não

Uma lista dos objetos
JSON.

Use esse parâmetro
para adicionar atributos
de categoria de rótulo
a rótulos específicos
que você especificar
nolabels.

Parâmetros necessários
em cada objeto JSON:
name, type

Para adicionar um
minimumemaximumobrigatório
ou mais atributos de
setypeé"number"
categoria de rótulo
Parâmetros opcionais
em cada objeto JSON:
description, enum,
editsAllowed,
isRequired

editsAllowed

Não

String
Allowed values:
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a um rótulo, inclua
ocategoryAttributesObjeto
JSON no
mesmolabelsObjeto
JSON como
esselabel.
Consulte a tabela a
seguir para obter mais
informações.
Especifica se um rótulo
pode ou não ser editado
pelos trabalhadores.
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Parâmetro

Obrigatório

Valores aceitos

Descrição

"none": nenhuma
modificação não é
permitida.

Para quadro de vídeo
ou nuvem de pontos
3Dajustamentorotulando
tarefas, adicione esse
parâmetro a um ou
mais objetos JSON
nalabelslista para
especificar se um
trabalhador pode ou não
editar uma etiqueta.

ou
"any"(Padrão): todas
as modificações são
permitidas.

Para nuvem de pontos
3D e quadro de
vídeoverificaçãotarefas
de rotulagem, adicione
esse parâmetro com
o valor"none"para
cada objeto JSON
nalabelsLIST. Isso
tornará todos os rótulos
não editáveis.
A tabela a seguir descreve os parâmetros que você pode e deve usar para criar
atributos de quadro usandoframeAttributese atributo de categoria de rótulo usando
ocategoryGlobalAttributesecategoryAttributesParâmetros.
Parâmetro

Obrigatório

Valores aceitos

Descrição

name

Sim

String

Use esse parâmetro
para atribuir um nome
à categoria do rótulo
ou ao atributo do
quadro. Esse é o nome
do atributo que os
trabalhadores veem.
Cada nome de atributo
de categoria de rótulo
em seu arquivo de
configuração de
categoria de rótulo
deve ser exclusivo. Os
atributos globais da
categoria do rótulo e
os atributos específicos
da categoria do rótulo
não podem ter o mesmo
nome.

type

Sim

String
Valores obrigatórios:
"string" ou
"number"
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para definir a categoria
do rótulo ou o tipo de
atributo do quadro.
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Parâmetro

Obrigatório

Valores aceitos

Descrição
Se você
especificar"string"pelotypee
forneça umenumvalor
para esse atributo,
os trabalhadores
poderão escolher uma
das opções que você
fornecer.
Se você
especificar"string"pelotypee
não forneça
umenumvalor, os
trabalhadores podem
inserir texto em formato
livre.
Se você
especificarnumberpelotype,
o trabalhador pode
inserir um número
entreminimumemaximumnúmeros
que você especifica.

enum

Não

Lista de strings

Use esse parâmetro
para definir opções
que os trabalhadores
podem escolher para
essa categoria de rótulo
ou atributo de quadro.
Os operadores podem
escolher um valor
especificado em enum.
Por exemplo, se você
especificar["foo",
"buzz", "bar"]
paraenum, os
trabalhadores
podem escolher um
dosfoo,buzz, oubar.
Você precisa
especificar"string"pelotypepara
usar umenumLIST.
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Parâmetro

Obrigatório

Valores aceitos

description

frameAttributes:
sim

Descrição

String

Use esse parâmetro
para adicionar uma
descrição da categoria
categoryAttributesoucategoryGlobalAttributes:
do rótulo ou do atributo
Não
do quadro. Esse
campo pode ser usado
para fornecer aos
trabalhadores mais
informações sobre o
atributo.
Esse campo só é
obrigatório para
atributos de quadro.

minimum e maximum

Obrigatório se o
Inteiros
atributotypeé"number"

Use esses parâmetros
para especificar valores
mínimos e máximos
(inclusive) que os
trabalhadores podem
inserir para atributos de
categoria ou quadro de
rótulos numéricos.
Você precisa
especificar"number"pelotypepara
usarminimumemaximum.

editsAllowed

Não

String
Valores obrigatórios:
"none": nenhuma
modificação não é
permitida.
ou
"any"(Padrão): todas
as modificações são
permitidas.

isRequired

Não

Booliano
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Especifica se uma
categoria de rótulo
ou um atributo de
quadro podem ou não
ser editados pelos
trabalhadores.
Para quadro de vídeo
ou nuvem de pontos
3Dajustamentoeverificaçãorotulando
tarefas, adicione esse
parâmetro aos objetos
JSON da categoria e do
atributo de quadro do
rótulo para especificar
se um trabalhador
pode ou não editar um
atributo.
Especifica se os
trabalhadores precisam
anotar um atributo.
Os trabalhadores
não podem enviar o
trabalho até que todos
os atributos necessários
sejam anotados.
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Cotas de rótulo e de atributo da categoria de rótulo
É possível especificar até 10 atributos da categoria de rótulo por classe. Essas cotas de 10 atributos
incluem atributos da categoria de rótulo global. Por exemplo, se você criar quatro atributos da categoria
de rótulo global e, depois, atribuir três atributos da categoria de rótulo ao rótulo X, esse rótulo terá 4+3=7
atributos da categoria de rótulo no total. Para todas as categorias de rótulo e todos os limites de atributo da
categoria de rótulo, consulte a tabela a seguir.
Type

Mín.

Máx

Rótulos (Labels)

1

30

Nome da etiqueta: cota de

1

16

Atributos de categoria de
0
rótulo por rótulo (soma
decategoryAttributesecategoryGlobalAttributes)

10

Atributos de categoria de
0
rótulo de entrada de texto em
formato livre por rótulo (soma
decategoryAttributesecategoryGlobalAttributes).

5

atributos do quadro

0

10

Atributos de entrada de texto em
formato livreframeAttributes.

0

5

Nome do atributo, cota de
caracteres (name)

1

16

Descrição do atributo (cota de
caracteres)description)

0

128

Tipo de atributo: cota de
caracteres (type)

1

16

Valores permitidos noenumlista
para umastringatributo

1

10

Cota de caracteres para um valor
emenumlista

1

16

Máximo de caracteres na
resposta de texto de formato
livre para texto de formato
livreframeAttributes

0

1000

Máximo de caracteres na
0
resposta de texto de formato
livre para texto de formato
livrecategoryAttributesecategoryGlobalAttributes
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Exemplo: Arquivos de configuração de categorias de etiquetas para trabalhos de
etiquetagem em 3D Point Cloud
Selecione uma guia nas tabelas a seguir para ver exemplos de arquivos de configuração de categorias
de rótulos de nuvem de pontos 3D para trabalhos de detecção de objetos, rastreamento de objetos,
segmentação semântica, ajuste e verificação de rótulos.
3D Point Cloud Object Tracking and Object Detection
Veja a seguir um exemplo de um arquivo de configuração de categoria de rótulo que inclui atributos
de categoria de rótulo para um trabalho de identificação de objetos de nuvem de pontos 3D ou
rastreamento de objetos. Este exemplo inclui dois atributos de quadro, que serão adicionados a todas
as nuvens de pontos enviadas ao trabalho de rotulagem. OCaro rótulo incluirá quatro atributos de
categoria de rótulo—X,Y,Z, e o atributo global,W.
{

"documentVersion": "2020-03-01",
"frameAttributes": [
{
"name":"count players",
"description":"How many players to you see in the scene?",
"type":"number"
},
{
"name":"select one",
"description":"describe the scene",
"type":"string",
"enum":["clear","blurry"],
"isRequired":true
},
],
"categoryGlobalAttributes": [
{
"name":"W",
"description":"label-attributes-for-all-labels",
"type":"string",
"enum": ["foo", "buzz", "biz"]
}
],
"labels": [
{
"label": "Car",
"categoryAttributes": [
{
"name":"X",
"description":"enter a number",
"type":"number",
},
{
"name":"Y",
"description":"select an option",
"type":"string",
"enum":["y1", "y2"]
},
{
"name":"Z",
"description":"submit a free-form response",
"type":"string",
}
]
},
{
"label": "Pedestrian",
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}

"categoryAttributes": [...]

],
"instructions": {"shortInstruction":"Draw a tight Cuboid", "fullInstruction":"<html
markup>"}

}

3D Point Cloud Semantic Segmentation
A seguir está um exemplo de um arquivo de configuração de categoria de rótulo para um trabalho de
rotulagem de segmentação semântica de nuvem de pontos 3D.
Os atributos da categoria de rótulo não são compatíveis para tipos de tarefas de segmentação
semântica de nuvem de pontos 3D. Os atributos de quadro são suportados. Se você fornecer
atributos da categoria de rótulo para um trabalho de rotulagem de segmentação semântica, eles serão
ignorados.
{

"documentVersion": "2020-03-01",
"frameAttributes": [
{
"name":"count players",
"description":"How many players to you see in the scene?",
"type":"number"
},
{
"name":"select one",
"description":"describe the scene",
"type":"string",
"enum":["clear","blurry"]
},
],
"labels": [
{
"label": "Car",
},
{
"label": "Pedestrian",
},
{
"label": "Cyclist",
}
],
"instructions": {"shortInstruction":"Select the appropriate label and
paint all objects in the point cloud that it applies to the same color",
"fullInstruction":"<html markup>"}

}

Selecione uma guia na tabela a seguir para ver um exemplo de um arquivo de configuração de categoria
de etiqueta para tarefas de rotulagem de verificação ou ajuste de nuvem de pontos 3D.
3D Point Cloud Adjustment
Veja a seguir um exemplo de um arquivo de configuração de categoria de etiqueta para um trabalho
de rotulagem de detecção de objetos em nuvem de pontos 3D ou ajuste de rastreamento de
objetos. Para trabalhos de rotulagem de ajuste de segmentação semântica de nuvem de pontos
3D,categoryGlobalAttributesecategoryAttributesnão são compatíveis.
Você deve incluirauditLabelAttributeNamepara especificar o nome do atributo de rótulo da tarefa
de rotulagem anterior que você usa para criar a tarefa de etiquetagem de ajuste. Também é possível
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usar oeditsAllowedparâmetro para especificar se um atributo de rótulo ou quadro pode ou não ser
editado.
{

"documentVersion": "2020-03-01",
"frameAttributes": [
{
"name":"count players",
"description":"How many players to you see in the scene?",
"type":"number"
},
{
"name":"select one",
"editsAllowed":"none",
"description":"describe the scene",
"type":"string",
"enum":["clear","blurry"]
},
],
"categoryGlobalAttributes": [
{
"name":"W",
"editsAllowed":"any",
"description":"label-attributes-for-all-labels",
"type":"string",
"enum": ["foo", "buzz", "biz"]
}
],
"labels": [
{
"label": "Car",
"editsAllowed":"any",
"categoryAttributes": [
{
"name":"X",
"description":"enter a number",
"type":"number"
},
{
"name":"Y",
"description":"select an option",
"type":"string",
"enum":["y1", "y2"],
"editsAllowed":"any"
},
{
"name":"Z",
"description":"submit a free-form response",
"type":"string",
"editsAllowed":"none"
}
]
},
{
"label": "Pedestrian",
"categoryAttributes": [...]
}
],
"instructions": {"shortInstruction":"Draw a tight Cuboid", "fullInstruction":"<html
markup>"},
// include auditLabelAttributeName for label adjustment jobs
"auditLabelAttributeName": "myPrevJobLabelAttributeName"

}
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3D Point Cloud Verification
A seguir está um exemplo de um arquivo de configuração de categoria de etiqueta que você pode
usar para um trabalho de rotulagem de detecção de objetos em nuvem de pontos 3D ou verificação de
rastreamento de objetos. Para um trabalho de rotulagem de verificação de segmentação semântica de
nuvem de pontos 3D,categoryGlobalAttributesecategoryAttributesnão são compatíveis.
Você deve incluirauditLabelAttributeNamepara especificar o nome do atributo de etiqueta do
trabalho de rotulagem anterior que você usa para criar o trabalho de rotulagem de verificação. Além
disso, você deve usar oeditsAllowedparâmetro para especificar que nenhum rótulo pode ser
editado.
{

"documentVersion": "2020-03-01",
"frameAttributes": [
{
"name":"count players",
"editsAllowed":"any",
"description":"How many players to you see in the scene?",
"type":"number"
},
{
"name":"select one",
"editsAllowed":"any",
"description":"describe the scene",
"type":"string",
"enum":["clear","blurry"]
},
],
"categoryGlobalAttributes": [
{
"name":"W",
"editsAllowed":"none",
"description":"label-attributes-for-all-labels",
"type":"string",
"enum": ["foo", "buzz", "biz"]
}
],
"labels": [
{
"label": "Car",
"editsAllowed":"none",
"categoryAttributes": [
{
"name":"X",
"description":"enter a number",
"type":"number",
"editsAllowed":"none"
},
{
"name":"Y",
"description":"select an option",
"type":"string",
"enum":["y1", "y2"],
"editsAllowed":"any"
},
{
"name":"Z",
"description":"submit a free-form response",
"type":"string",
"editsAllowed":"none"
}
]
},
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{

"label": "Pedestrian",
"editsAllowed":"none",
"categoryAttributes": [...]

}
],
"instructions": {"shortInstruction":"Draw a tight Cuboid", "fullInstruction":"<html
markup>"},
// include auditLabelAttributeName for label verification jobs
"auditLabelAttributeName": "myPrevJobLabelAttributeName"

}

Exemplo: Arquivos de configuração de categorias de etiquetas para trabalhos de
rotulagem de quadros de vídeo
As ferramentas de anotação disponíveis para seu trabalhador e o tipo de tarefa usado dependem
do valor que você especificar paraannotationType. Por exemplo, se você quiser que os
trabalhadores usem pontos-chave para rastrear mudanças na pose de objetos específicos em vários
quadros, você especificariaKeypointpara oannotationType. Se você não especificar um tipo de
anotação,BoundingBoxserá usado por padrão.
A seguir está um exemplo de um arquivo de configuração de categoria de rótulo de ponto-chave de quadro
de vídeo com atributos de categoria de rótulo. Esse exemplo inclui dois atributos de quadro, que serão
adicionados a todos os quadros enviados para o trabalho de rotulagem. OCaro rótulo incluirá quatro
atributos de categoria de rótulo—X,Y,Z, e o atributo global,W.
{

"documentVersion": "2020-03-01",
"frameAttributes": [
{
"name":"count players",
"description":"How many players to you see in the scene?",
"type":"number"
},
{
"name":"select one",
"description":"describe the scene",
"type":"string",
"enum":["clear","blurry"]
},
],
"categoryGlobalAttributes": [
{
"name":"W",
"description":"label-attributes-for-all-labels",
"type":"string",
"enum": ["foo", "buz", "buz2"]
}
],
"labels": [
{
"label": "Car",
"categoryAttributes": [
{
"name":"X",
"description":"enter a number",
"type":"number",
},
{
"name":"Y",
"description":"select an option",
"type":"string",
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},
{

},
{

]

}

"enum": ["y1", "y2"]
"name":"Z",
"description":"submit a free-form response",
"type":"string",

"label": "Pedestrian",
"categoryAttributes": [...]

}
],
"annotationType":"Keypoint",
"instructions": {"shortInstruction":"add example short instructions here",
"fullInstruction":"<html markup>"}

}

Selecione uma guia na tabela a seguir para ver exemplos de arquivos de configuração de categorias de
etiquetas para trabalhos de etiquetagem de ajuste e verificação de quadros de vídeo.
Video Frame Adjustment
A seguir está um exemplo de um arquivo de configuração de categoria de etiqueta que você pode usar
para um trabalho de etiquetagem de ajuste de quadro de vídeo.
Você deve incluirauditLabelAttributeNamepara especificar o nome do atributo de etiqueta
do trabalho de rotulagem anterior que você usa para criar o trabalho de rotulagem de verificação.
Também é possível usar oeditsAllowedparâmetro para especificar se rótulos, atributos de categoria
de rótulo ou atributos de quadro podem ou não ser editados.
{

"documentVersion": "2020-03-01",
"frameAttributes": [
{
"name":"count players",
"editsAllowed":"none",
"description":"How many players to you see in the scene?",
"type":"number"
},
{
"name":"select one",
"description":"describe the scene",
"type":"string",
"enum":["clear","blurry"]
},
],
"categoryGlobalAttributes": [
{
"name":"W",
"editsAllowed":"any",
"description":"label-attributes-for-all-labels",
"type":"string",
"enum": ["foo", "buz", "buz2"]
}
],
"labels": [
{
"label": "Car",
"editsAllowed":"any",
"categoryAttributes": [
{
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},
{

},
{

},
{

]

}

"name":"X",
"description":"enter a number",
"type":"number",
"editsAllowed":"any"
"name":"Y",
"description":"select an option",
"type":"string",
"enum": ["y1", "y2"],
"editsAllowed":"any"
"name":"Z",
"description":"submit a free-form response",
"type":"string",
"editsAllowed":"none"

"label": "Pedestrian",
"editsAllowed":"none",
"categoryAttributes": [...]

}
],
"annotationType":"Keypoint",
"instructions": {"shortInstruction":"add example short instructions here",
"fullInstruction":"<html markup>"},
// include auditLabelAttributeName for label adjustment jobs
"auditLabelAttributeName": "myPrevJobLabelAttributeName"

}

Video Frame Verification
Veja a seguir um exemplo de um arquivo de configuração de categoria de rótulo para um trabalho de
rotulagem de quadros de vídeo.
Você deve incluirauditLabelAttributeNamepara especificar o nome do atributo de etiqueta do
trabalho de rotulagem anterior que você usa para criar o trabalho de rotulagem de verificação. Além
disso, você deve usar oeditsAllowedparâmetro para especificar que nenhum rótulo pode ser
editado.
{

"documentVersion": "2020-03-01",
"frameAttributes": [
{
"name":"count players",
"editsAllowed":"none",
"description":"How many players to you see in the scene?",
"type":"number"
},
{
"name":"select one",
"editsAllowed":"any",
"description":"describe the scene",
"type":"string",
"enum":["clear","blurry"]
},
],
"categoryGlobalAttributes": [
{
"name":"W",
"editsAllowed":"none",
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"description":"label-attributes-for-all-labels",
"type":"string",
"enum": ["foo", "buz", "buz2"]

}
],
"labels": [
{
"label": "Car",
"editsAllowed":"none",
"categoryAttributes": [
{
"name":"X",
"description":"enter a number",
"type":"number",
"editsAllowed":"any"
},
{
"name":"Y",
"description":"select an option",
"type":"string",
"enum": ["y1", "y2"],
"editsAllowed":"any"
},
{
"name":"Z",
"description":"submit a free-form response",
"type":"string",
"editsAllowed":"none"
}
]
},
{
"label": "Pedestrian",
"editsAllowed":"none",
"categoryAttributes": [...]
}
],
"annotationType":"Keypoint",
"instructions": {"shortInstruction":"add example short instructions here",
"fullInstruction":"<html markup>"},
// include auditLabelAttributeName for label adjustment jobs
"auditLabelAttributeName": "myPrevJobLabelAttributeName"

}

Criar instruções do operador
Crie instruções personalizadas para rotular trabalhos para melhorar a precisão do seu trabalhador ao
concluir sua tarefa. As instruções ficam acessíveis quando os operadores selecionam a opção de menu
Instruções na interface do usuário do operador. As instruções curtas devem ter menos de 255 caracteres e
a instrução longa deve ter menos de 2.048 caracteres.
Existem dois tipos de instruções:
• Instruções curtas— Essas instruções são mostradas para funcionar quando eles
selecionamInstruçõesno menu da interface do usuário do trabalhador. Elas devem fornecer uma
referência fácil para mostrar ao operador a maneira correta de rotular um objeto.
• Instruções completas— Essas instruções são mostradas quando os trabalhadores selecionamMais
instruçõesnas instruções da janela suspensa. Recomendamos que você forneça instruções detalhadas
para concluir a tarefa com vários exemplos mostrando casos extremos e outras situações difíceis para
rotular objetos.
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Para trabalhos de rotulagem de nuvem de pontos 3D e quadros de vídeo, você pode adicionar instruções
de trabalho ao seu arquivo de configuração da categoria de etiquetas. Você pode usar uma única string
para criar instruções ou pode adicionar uma marca HTML para personalizar a aparência das instruções
e adicionar imagens. Certifique-se de que todas as imagens que você incluir em suas instruções estejam
disponíveis publicamente ou, se suas instruções estiverem no Amazon S3, que seus funcionários tenham
acesso de leitura para que possam visualizá-las.

Usar dados de entrada e saída
Os dados de entrada que você fornece à Amazon SageMaker A Ground Truth é enviada aos seus
trabalhadores para rotulagem. Você escolhe os dados a serem enviados aos seus trabalhadores criando
um único arquivo de manifesto que define todos os dados que exigem rotulagem ou enviando objetos de
dados de entrada para um trabalho contínuo de rotulagem de streaming para serem rotulados em tempo
real.
Os dados de saída são o resultado do seu trabalho de rotulagem. O arquivo de dados de saída ouarquivo
de manifesto aumentado, contém dados de rótulo para cada objeto que você envia para o trabalho de
rotulagem e metadados sobre o rótulo atribuído aos objetos de dados.
Quando você usa classificação de imagem (rótulo único e múltiplo), classificação de texto (rótulo
único e múltiplo), detecção de objetos e segmentação semântica incorporada em tipos de tarefas para
criar um trabalho de rotulagem, você pode usar o arquivo de manifesto aumentado resultante para
iniciar um SageMaker trabalho de treinamento. Para uma demonstração de como usar um manifesto
aumentado para treinar um modelo de aprendizado de máquina de detecção de objetos com a Amazon
SageMaker, consulteobject_detection_augmented_manifest_training.ipynb. Para obter mais informações,
consulteFornecer metadados de conjunto de dados para trabalhos de treinamento com um arquivo de
Manifesto aumentado (p. 2756)
Tópicos
• Dados de entrada (p. 581)
• Dados de entrada da nuvem de pontos 3D (p. 594)
• Dados de entrada do quadro de vídeo (p. 620)
• Dados de saída (p. 626)

Dados de entrada
Os dados de entrada são os objetos de dados que você envia para sua força de trabalho para serem
rotulados. Há duas maneiras de enviar objetos de dados para o Ground Truth para rotulagem:
• Envie uma lista de objetos de dados que exigem rotulagem usando um arquivo de manifesto de entrada.
• Envie objetos de dados individuais em tempo real para um trabalho de rotulagem de streaming em
execução permanente.
Se você tiver um conjunto de dados que precisa ser rotulado uma vez e não precisar de um trabalho de
rotulagem contínuo, crie um trabalho de rotulagem padrão usando um arquivo de manifesto de entrada.
Se você quiser enviar regularmente novos objetos de dados para seu trabalho de rotulagem após o início,
crie um trabalho de rotulagem de streaming. Ao criar um trabalho de rotulagem de streaming, você pode
opcionalmente usar um arquivo de manifesto de entrada para especificar um grupo de dados que você
deseja rotular imediatamente após o início do trabalho. Você pode enviar continuamente novos objetos de
dados para um trabalho de rotulagem de streaming, desde que ele esteja ativo.

Note
Os trabalhos de rotulagem de streaming só são suportados por meio do SageMaker API. Você
não pode criar um trabalho de rotulagem de streaming usando o SageMaker Console.
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Os seguintes tipos de tarefas têm requisitos e opções especiais de dados de entrada:
• ParaNuvem de pontos 3Drotulando os requisitos de dados de entrada do trabalho, consulteDados de
entrada da nuvem de pontos 3D (p. 594).
• Paraframe de vídeorotulando os requisitos de dados de entrada do trabalho, consulteDados de entrada
do quadro de vídeo (p. 620).
Tópicos
• Use um arquivo de manifesto de entrada (p. 582)
• Configuração de dados automatizada (p. 583)
• Formatos de dados com suporte (p. 584)
• Empregos de rotulagem de streaming Ground Ground Truth (p. 585)
• Cotas de dados de entrada (p. 590)
• Filtrar e selecionar dados para rotulagem (p. 593)

Use um arquivo de manifesto de entrada
Cada linha em um arquivo de manifesto de entrada é uma entrada contendo um objeto, ou uma referência
a um objeto, para rotular. Uma entrada também pode conter rótulos de trabalhos anteriores e, para alguns
tipos de tarefas, informações adicionais.
Os dados de entrada e o arquivo de manifesto devem ser armazenados no Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3). Cada um tem requisitos específicos de armazenamento e acesso, conforme
indicado a seguir:
• O bucket do Amazon S3 que contém os dados de entrada deve estar no mesmoAWSRegião na qual
você está administrando a Amazon SageMaker Ground Truth. Você deve dar a Amazon SageMaker
acesso aos dados armazenados no bucket do Amazon S3 para que ele possa lê-los. Para obter mais
informações sobre buckets do Amazon S3, consulteTrabalhar com buckets do Amazon S3.
• O arquivo de manifesto deve estar no mesmoAWSRegião dos arquivos de dados, mas não precisa
estar no mesmo local dos arquivos de dados. Ele pode ser armazenado em qualquer bucket do Amazon
S3 que seja acessível para oAWS Identity and Access Management(IAM) função que você atribuiu à
Ground Truth ao criar o trabalho de rotulagem.

Note
Nuvem de pontos 3D e quadro de vídeotipos de tarefastêm diferentes requisitos e atributos do
manifesto de entrada.
ParaTipos de tarefas de nuvem de pontos 3D, consulteCriar um arquivo de manifesto de entrada
para um trabalho de rotulagem de nuvem de pontos 3D (p. 596).
Paratipos de tarefas de quadro de vídeo, consulteCriar um arquivo de manifesto de entrada de
quadro de vídeo (p. 624).
O manifesto é um arquivo codificado em UTF-8 em que cada linha é um objeto JSON completo e válido.
Cada linha é delimitada por uma quebra de linha padrão, \n ou \r\n. Como cada linha deve ser um objeto
JSON válido, não é possível ter caracteres de quebra de linha sem escape. Para obter mais informações
sobre o formato de dados, consulte Linhas JSON.
Cada objeto JSON no arquivo de manifesto não pode ter mais de 100.000 caracteres. Nenhum atributo
único dentro de um objeto pode ter mais de 20.000 caracteres. Os nomes de atributo não podem começar
com $ (cifrão).
Cada objeto JSON no arquivo de manifesto deve conter uma das seguintes chaves: source-ref ou
source. O valor das chaves é interpretado da seguinte forma:
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• source-ref— A origem do objeto é o objeto do Amazon S3 especificado no valor. Use esse valor
quando o objeto for um objeto binário, como uma imagem.
• source— A origem do objeto é o valor. Use esse valor quando o objeto for um valor de texto.

Veja a seguir um exemplo de arquivo de manifesto para arquivos armazenados em um bucket do Amazon
S3:
{"source-ref": "S3 bucket location 1"}
{"source-ref": "S3 bucket location 2"}
...
{"source-ref": "S3 bucket location n"}

Usar osource-refchave para arquivos de imagem para caixa delimitadora, classificação de imagens
(rótulo único e múltiplo), segmentação semântica e videoclipes para trabalhos de rotulagem de
classificação de vídeo. Os trabalhos de rotulagem de nuvem de pontos 3D e quadros de vídeo também
usam osource-refchave, mas esses trabalhos de rotulagem exigem informações adicionais no arquivo
de manifesto de entrada. Para obter mais informações, consulte Dados de entrada da nuvem de pontos
3D (p. 594) e Dados de entrada do quadro de vídeo (p. 620).
Veja a seguir um exemplo de arquivo manifesto com os dados de entrada armazenados no manifesto:
{"source": "Lorem ipsum dolor sit amet"}
{"source": "consectetur adipiscing elit"}
...
{"source": "mollit anim id est laborum"}

Usar osourcechave para trabalhos de rotulagem de classificação de texto com rótulo único e múltiplo e
reconhecimento de entidades nomeadas.
Você pode incluir outros pares de chave/valor no arquivo manifesto. Esses pares são transmitidos
inalterados ao arquivo de saída. Isso é útil quando você deseja transmitir informações entre seus
aplicativos. Para obter mais informações, consulteDados de saída (p. 626)

Configuração de dados automatizada
Você pode usar a configuração automatizada de dados para criar arquivos de manifesto para seus
trabalhos de rotulagem no console do Ground Truth usando imagens, vídeos, quadros de vídeo, arquivos
de texto (.txt) e arquivos de valores separados por vírgula (.csv) armazenados no Amazon S3. Ao usar a
configuração automatizada de dados, você especifica uma localização do Amazon S3 onde seus dados
de entrada são armazenados e o tipo de dados de entrada, e o Ground Truth procura os arquivos que
correspondem a esse tipo no local que você especificar.

Note
Ground Truth não usa umAWS KMSchave para acessar os dados de entrada ou gravar o arquivo
de manifesto de entrada na localização do Amazon S3 que você especificar. O usuário ou função
do IAM que cria o trabalho de rotulagem deve ter permissões para acessar seus objetos de dados
de entrada no Amazon S3.
Antes de usar o procedimento a seguir, certifique-se de que suas imagens ou seu arquivos de entrada
estejam formatados corretamente:
• Arquivos de imagem — Os arquivos de imagem devem estar em conformidade com os limites
de tamanho e resolução listados nas tabelas encontradas emCota de tamanho de arquivo de
entrada (p. 590).
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• Arquivos de texto — Os dados de texto podem ser armazenados em um ou mais arquivos .txt. Cada item
que você quiser que seja rotulado deverá ser separado por uma quebra de linha padrão.
• Arquivos CSV — Os dados de texto podem ser armazenados em um ou mais arquivos .csv. Cada item
que você quiser que seja rotulado deverá estar em uma linha separada.
• Vídeos — Os arquivos de vídeo podem ter qualquer um dos seguintes formatos: .mp4, .ogg e .webm.
Se você quiser extrair quadros de vídeo de seus arquivos de vídeo para detecção ou rastreamento de
objetos, consulteForneça arquivos de vídeo (p. 621).
• Quadros de vídeo — Os quadros de vídeo são imagens extraídas de um vídeo. Todas as imagens
extraídas de um único vídeo são chamadas desequência de quadros de vídeo. Cada sequência
de quadros de vídeo deve ter chaves de prefixo exclusivas no Amazon S3. Consulte Forneça os
frames (p. 620). Para esse tipo de dados, consulteConfiguração automática de dados de entrada de
quadro de vídeo (p. 622)

Important
Para trabalhos de detecção de objetos de quadro de vídeo e rastreamento de objetos de
quadro de vídeo, consulteConfiguração automática de dados de entrada de quadro de
vídeo (p. 622)para saber como usar a configuração automatizada de dados.
Use essas instruções para configurar automaticamente a conexão do conjunto de dados de entrada com o
Ground Truth.

Conecte automaticamente os dados no Amazon S3 com o Ground Truth
1.

Navegue até oCriar trabalhopágina na Amazônia SageMakerConsole dohttps://
console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2.

Este link coloca você na Virgínia do Norte (us-east-1)AWSRegião. Se os dados de entrada estiverem
em um bucket do Amazon S3 em outra região, mude para essa região. Para alterar aAWSRegião,
nabarra de navegação, escolha o nome da região exibida no momento.
SelectCriar trabalho.

3.
4.

Insira um Job name (Nome do trabalho).
Na seçãoInstalação dos dados de entrada, selectConfiguração de dados automatizada.

5.
6.

Insira uma URI do Amazon S3 paraLocalização do S3 para conjuntos de dados de entrada.
Especifique seuLocalização do S3 para conjuntos de dados de saída. É aqui que seus dados de saída
são armazenados.
Escolha aTipo de dadosusando a lista suspensa.

7.
8.

9.

Use o menu suspenso abaixoIAM IAM rolepara selecionar uma função de execução. Se você
selecionarCriando uma nova função, especifique os buckets do Amazon S3 que você deseja conceder
permissão de acesso a essa função. Essa função deve ter permissão para acessar os buckets do S3
que você especificou nas etapas 5 e 6.
SelectInstalação completa dos dados.

O GIF a seguir demonstra como usar a configuração automatizada de dados para dados de imagem. Este
exemplo criará um arquivo,dataset-YYMMDDTHHMMSS.manifestno bucket do Amazon S3examplegroundtruth-imagesondeYYMMDDTHHmmSSindica o ano (YY), mês (MM), dia (DD) e tempo em horas
(HH), minutos (mm) e segundos (ss), que o arquivo de manifesto de entrada foi criado.

Formatos de dados com suporte
Quando você cria um arquivo de manifesto de entrada para umtipos de tarefas integradasmanualmente,
seus dados de entrada devem estar em um dos seguintes formatos de arquivo de suporte para o
respectivo tipo de dados de entrada. Para saber mais sobre a configuração automatizada de dados,
consulteConfiguração de dados automatizada (p. 583).

584

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar dados de entrada e saída

Tip
Quando você usa a configuração automatizada de dados, formatos de dados adicionais podem
ser usados para gerar um arquivo de manifesto de entrada para quadros de vídeo e tipos de
tarefas baseados em texto.
Tipos de tarefa

Tipos de dados de
entrada

Formatos de Support

Caixa delimitadora,
segmentação
semântica, classificação
de imagens (rótulo
único e rótulo múltiplo),
verificação e ajuste de
rótulos

Imagem

.jpg, .jpeg, .png

Reconhecimento de
entidade nomeada,
classificação de
texto (rótulo único e
multirótulo)

Texto

Texto bruto

Classificação de vídeo

Videoclipes

.mp4, .ogg e .webm

Detecção de objetos
de quadro de vídeo,
rastreamento de objetos
de quadro de vídeo
(caixas delimitadoras,
polilinhas, polígonos ou
ponto-chave)

Quadros de vídeo e
arquivos de sequência
de quadros de vídeo
(para rastreamento de
objetos)

Frames de
vídeo: .jpg, .jpeg, .png

Segmentação
semântica de nuvem
de pontos 3D, detecção
de objetos em
nuvem de pontos 3D,
rastreamento de objetos
em nuvem de pontos 3D

Nuvens de pontos e
arquivos de sequência
de nuvem de pontos
(para rastreamento de
objetos)

Nuvens de pontos:
Formato de pacote
binário e ASCII. Para
obter mais informações,
consulteFormatos
aceitos de dados 3D
brutos (p. 595).

Arquivos de
sequência: .json

Exemplo de linha de
manifesto de entrada
{"source-ref":
"s3://DOC-EXAMPLEBUCKET1/exampleimage.png"}

{"source": "Lorem
ipsum dolor sit
amet"}

{"source-ref":
"s3:///examplevideo.mp4"}

Consulte Criar um
arquivo de manifesto de
entrada de quadro de
vídeo (p. 624).

Consulte Criar um
arquivo de manifesto
de entrada para um
trabalho de rotulagem
de nuvem de pontos
3D (p. 596).

Arquivos de
sequência: .json

Empregos de rotulagem de streaming Ground Ground Truth
Se você quiser enviar perpetuamente novos objetos de dados para a Amazon SageMaker Ground Truth
para ser rotulado, use um trabalho de rotulagem de streaming. Os trabalhos de rotulagem de streaming
permitem que você:
• Envie novos objetos do conjunto de dados aos trabalhadores em tempo real usando um trabalho de
etiquetagem em execução permanente. Os trabalhadores recebem continuamente novos objetos de
dados para rotular, desde que o trabalho de rotulagem esteja ativo e novos objetos sejam enviados a
ele.
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• Obtenha visibilidade do número de objetos que foram colocados na fila e estão esperando para serem
rotulados. Use essas informações para controlar o fluxo de objetos de dados enviados para seu trabalho
de etiquetagem.
• Receba dados de etiquetas para objetos de dados individuais em tempo real à medida que os
trabalhadores terminam de rotulá-los.
Os trabalhos de rotulagem de streaming do Ground Truth permanecem ativos até serem interrompidos
manualmente ou ficarem inativos por mais de 10 dias. Você pode enviar intermitentemente novos objetos
de dados aos trabalhadores enquanto o trabalho de etiquetagem está ativo.
Se você é um novo usuário dos trabalhos de rotulagem de streaming da Ground Truth, é recomendável
que você analiseComo funcionam (p. 586).
Usar oCrie um Job de etiquetagem de streaming (p. 559)para saber como criar uma tarefa de rotulagem
de transmissão.

Note
Os trabalhos de rotulagem de streaming da Ground Truth só são suportados por meio do
SageMaker API.
Tópicos
• Como funcionam (p. 586)
• Enviar dados para um Job de etiquetagem de streaming (p. 586)
• Gerencie solicitações de rotulagem com uma fila do Amazon SQS (p. 588)
• Receba dados de saída de um Job de etiquetagem de streaming (p. 588)
• Tratamento de mensagens duplicadas (p. 589)

Como funcionam
Quando você cria um trabalho de rotulagem de streaming do Ground Truth, o trabalho permanece ativo até
ser interrompido manualmente, permanece inativo por mais de 10 dias ou não consegue acessar as fontes
de dados de entrada. Você pode enviar intermitentemente novos objetos de dados aos trabalhadores
enquanto eles estão ativos. Um trabalhador pode continuar recebendo novos objetos de dados em tempo
real, desde que o número total de tarefas atualmente disponíveis para o trabalhador seja menor do que
o valor emMaxConcurrentTaskCount. Caso contrário, o objeto de dados é enviado para uma fila que
a Ground Truth cria em seu nome noAmazon Simple Queue Service(Amazon SQS) para processamento
posterior. Essas tarefas são enviadas aos trabalhadores assim que o número total de tarefas atualmente
disponíveis para um trabalhador cai abaixo.MaxConcurrentTaskCount. Se um objeto de dados não for
enviado a um trabalhador após 14 dias, ele expirará. Você pode visualizar o número de tarefas pendentes
na fila e ajustar o número de objetos enviados para o trabalho de etiquetagem. Por exemplo, você pode
diminuir a velocidade com que envia objetos para o trabalho de etiquetagem se o acúmulo de objetos
pendentes ultrapassar um limite.

Enviar dados para um Job de etiquetagem de streaming
Opcionalmente, você pode enviar dados de entrada para um trabalho de rotulagem de streaming uma vez
ao criar o trabalho de rotulagem usando um arquivo de manifesto de entrada. Assim que o trabalho de
etiquetagem for iniciado e o estado forInProgress, você pode enviar novos objetos de dados para seu
trabalho de rotulagem em tempo real usando o tópico de entrada do Amazon SNS e as notificações de
eventos do Amazon S3.
Envie objetos de dados ao iniciar o Job de rotulagem (uma vez):
• Use um arquivo de manifesto de entrada— Opcionalmente, você pode especificar um arquivo de
manifesto de entrada (URI do Amazon S3) emManifestS3Uriquando você cria o trabalho de
rotulagem de streaming. O Ground Truth envia cada objeto de dados no arquivo de manifesto aos
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trabalhadores para rotulagem assim que o trabalho de rotulagem é iniciado. Para saber mais, consulte
Criar um arquivo de manifesto (opcional) (p. 563).
Depois de enviar uma solicitação para criar o trabalho de rotulagem de streaming, seu
status seráInitializing. Quando o trabalho de etiquetagem estiver ativo, o estado muda
paraInProgresse você pode começar a usar as opções em tempo real para enviar objetos de dados
adicionais para rotulagem.
Envie objetos de dados em tempo real:
• Envie objetos de dados usando mensagens do Amazon SNS— Você pode enviar novos objetos de
dados à Ground Truth para rotular enviando uma mensagem do Amazon SNS. Você enviará essa
mensagem para um tópico de entrada do Amazon SNS que você cria e especifica ao criar seu trabalho
de rotulagem de streaming. Para obter mais informações, consulteEnvie objetos de dados usando o
Amazon SNS (p. 587)
• Envie objetos de dados colocando-os em um bucket do Amazon S3— Cada vez que você adiciona um
novo objeto de dados a um bucket do Amazon S3, você pode solicitar que a Ground Truth processe
esse objeto para rotulagem. Para fazer isso, você adiciona uma notificação de evento ao bucket para
que ele notifique seu tópico de entrada do Amazon SNS sempre que um novo objeto for adicionado a
(oucriado em) aquele balde. Para obter mais informações, consulteEnviar objetos de dados usando o
Amazon S3 (p. 588) Essa opção não está disponível para trabalhos de rotulagem baseados em texto,
como classificação de texto e reconhecimento de entidades nomeadas.

Important
Se você usar a configuração do Amazon S3, não use a mesma localização do Amazon S3 para
sua configuração de dados de entrada e seus dados de saída. Você especifica o prefixo S3
para seus dados de saída ao criar um trabalho de rotulagem.

Envie objetos de dados usando o Amazon SNS
Você pode enviar objetos de dados para o seu trabalho de rotulagem de streaming usando o Amazon
Simple Notification Service (Amazon SNS). O Amazon SNS é um serviço da Web que coordena e
gerencia a entrega de mensagens de e parapontos de extremidade(por exemplo, um endereço de email ouAWS Lambda(função). Um Amazon SNStópicoatua como um canal de comunicação entre dois ou
mais terminais. Você usa o Amazon SNS para enviar, oupublicar, novos objetos de dados para o tópico
especificado naCreateLabelingJobparâmetroSnsTopicArnemInputConfig. O formato dessas
mensagens é o mesmo de uma única linha de umarquivo de manifesto de entrada.
Por exemplo, você pode enviar um texto para um trabalho ativo de rotulagem de classificação de texto
publicando-o em seu tópico de entrada. A mensagem que você publica pode ser semelhante a esta:
{"source": "Lorem ipsum dolor sit amet"}

Para enviar um novo objeto de imagem para um trabalho de rotulagem de classificação de imagens, sua
mensagem pode ter a seguinte aparência:
{"source-ref": "s3://awsexamplebucket/example-image.jpg"}

Note
Você também pode incluir IDs de desduplicação personalizados e chaves de desduplicação
em suas mensagens do Amazon SNS. Para saber mais, consulte Tratamento de mensagens
duplicadas (p. 589).
Quando a Ground Truth cria seu trabalho de rotulagem de streaming, ela se inscreve no tópico de entrada
do Amazon SNS.
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Enviar objetos de dados usando o Amazon S3
Você pode enviar um ou mais novos objetos de dados para um trabalho de rotulagem de streaming
colocando-os em um bucket do Amazon S3 configurado com uma notificação de evento do Amazon SNS.
Você pode configurar um evento para notificar seu tópico de entrada do Amazon SNS sempre que um
novo objeto for criado em seu bucket. Você deve especificar esse mesmo tópico de entrada do Amazon
SNS naCreateLabelingJobparâmetroSnsTopicArnemInputConfig.
Sempre que você configurar um bucket do Amazon S3 para enviar notificações ao Amazon SNS, a
Ground Truth publicará um evento de teste,"s3:TestEvent", para garantir que o tópico exista e que o
proprietário do bucket do Amazon S3 especificado tenha permissão para publicar no tópico especificado.
É recomendável que você configure sua conexão do Amazon S3 com o Amazon SNS antes de iniciar um
trabalho de rotulagem de streaming. Caso contrário, esse evento de teste pode ser registrado como um
objeto de dados e enviado à Ground Truth para ser rotulado.

Important
Se você usar a configuração do Amazon S3, não use a mesma localização do Amazon S3 para
sua configuração de dados de entrada e seus dados de saída. Você especifica o prefixo S3 para
seus dados de saída ao criar um trabalho de rotulagem.
Para trabalhos de etiquetagem com base em imagem, o Ground Truth exige que todos os buckets
S3 tenham uma política CORS anexada. Para saber mais, consulte Requisito de permissão de
COR (p. 663).
Depois de configurar seu bucket do Amazon S3 e criar seu trabalho de etiquetagem, você pode adicionar
objetos ao seu bucket e a Ground Truth envia esse objeto para os trabalhadores ou o coloca na sua fila do
Amazon SQS.
Para saber mais, consulte Configurar notificações de eventos do Amazon S3 Bucket (p. 562).

Important
Essa opção não está disponível para trabalhos de rotulagem baseados em texto, como
classificação de texto e reconhecimento de entidades nomeadas.

Gerencie solicitações de rotulagem com uma fila do Amazon SQS
Quando o Ground Truth cria seu trabalho de rotulagem de streaming, ele cria uma fila do
Amazon SQS naAWSconta usada para criar o trabalho de etiquetagem. O nome da fila
éGroundTruth-labeling_job_nameondelabeling_job_nameé o nome do seu trabalho de
etiquetagem, em letras minúsculas. Quando você envia objetos de dados para seu trabalho de rotulagem,
o Ground Truth envia os objetos de dados diretamente aos trabalhadores ou coloca a tarefa em sua fila
para ser processada posteriormente. Se um objeto de dados não for enviado a um trabalhador após 14
dias, ele expirará e será removido da fila. Você pode configurar um alarme no Amazon SQS para detectar
quando os objetos expiram e usar esse mecanismo para controlar o volume de objetos que você envia
para seu trabalho de etiquetagem.

Important
Modificar, excluir ou enviar objetos diretamente para a fila do Amazon SQS associada ao seu
trabalho de rotulagem de streaming pode causar falhas no trabalho.

Receba dados de saída de um Job de etiquetagem de streaming
Seu bucket de saída do Amazon S3 é atualizado periodicamente com novos dados de saída do seu
trabalho de rotulagem de streaming.
Opcionalmente, você pode especificar um tópico de saída do Amazon SNS. Cada vez que um trabalhador
envia um objeto rotulado, uma notificação com os dados de saída é enviada para esse tópico. Você pode
inscrever um endpoint no tópico de saída do SNS para receber notificações ou acionar eventos ao receber
dados de saída de uma tarefa de rotulagem. Use um tópico de saída do Amazon SNS se quiser fazer um
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encadeamento em tempo real com outro trabalho de streaming e receber notificações do Amazon SNS
sempre que um objeto de dados for enviado por um trabalhador.
Para saber mais, consulte Inscreva um endpoint em seu tópico de saída do Amazon SNS (p. 562).

Tratamento de mensagens duplicadas
Para objetos de dados enviados em tempo real, o Ground Truth garante a idempotência ao garantir que
cada objeto exclusivo seja enviado para rotulagem apenas uma vez, mesmo que a mensagem de entrada
referente a esse objeto seja recebida várias vezes (mensagens duplicadas). Para fazer isso, cada objeto
de dados enviado para um trabalho de rotulagem de streaming recebe umaID de desduplicação, que é
identificado com umchave de desduplicação.
Se você enviar suas solicitações para rotular objetos de dados diretamente por meio do tópico de entrada
do Amazon SNS usando mensagens do Amazon SNS, você pode, opcionalmente, escolher uma chave
de desduplicação personalizada e IDs de desduplicação para seus objetos. Para obter mais informações,
consulteEspecifique uma chave e um ID de desduplicação em uma mensagem do Amazon SNS (p. 589)
Se você não fornecer sua própria chave de desduplicação ou usar a configuração do Amazon S3 para
enviar objetos de dados para seu trabalho de etiquetagem, a Ground Truth usará um dos seguintes como
ID de desduplicação:
• Para mensagens enviadas diretamente para o seu tópico de entrada do Amazon SNS, o Ground Truth
usa o ID da mensagem do SNS.
• Para mensagens provenientes de uma configuração do Amazon S3, o Ground Truth cria um ID de
desduplicação combinando o URI do Amazon S3 do objeto com otoken de sequenciadorna mensagem.

Especifique uma chave e um ID de desduplicação em uma mensagem do Amazon SNS
Ao enviar um objeto de dados para seu trabalho de rotulagem de streaming usando uma mensagem do
Amazon SNS, você tem a opção de especificar sua chave de desduplicação e ID de desduplicação de uma
das seguintes formas. Em todos esses cenários, identifique sua chave de desduplicação comdatasetobjectid-attribute-name.
Traga sua própria chave de desduplicação e ID
Crie sua própria chave de desduplicação e ID de desduplicação configurando sua mensagem do Amazon
SNS da seguinte forma. Substituirbyo-keycom sua chave eUniqueIdcom a ID de desduplicação desse
objeto de dados.
{

}

"source-ref":"s3://bucket/prefix/object1",
"dataset-objectid-attribute-name":"byo-key",
"byo-key":"UniqueId"

Sua chave de desduplicação pode ter até 140 caracteres. Os padrões suportados incluem:"^[$a-zAZ0-9](-*[a-zA-Z0-9])*".
Seu ID de desduplicação pode ter até 1.024 caracteres. Os padrões suportados incluem:^(https|
s3)://([^/]+)/?(.*)$.
Use uma chave existente para sua chave de desduplicação
Você pode usar uma chave existente em sua mensagem como chave de desduplicação. Ao fazer isso, o
valor associado a essa chave é usado como ID de desduplicação.
Por exemplo, é possível especificar o uso dosource-refchave como sua chave de desduplicação
formatando sua mensagem da seguinte forma:
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{
}

"source-ref":"s3://bucket/prefix/object1",
"dataset-objectid-attribute-name":"source-ref"

Neste exemplo, Ground Truth usa"s3://bucket/prefix/object1"para o id de desduplicação.

Encontre a chave e o ID de desduplicação em seus dados de saída
Você pode ver a chave de desduplicação e o ID em seus dados de saída. A chave de desduplicação é
identificada pordataset-objectid-attribute-name.
Quando você usa sua própria chave de desduplicação personalizada, sua saída contém algo semelhante
ao seguinte:
"dataset-objectid-attribute-name": "byo-key",
"byo-key": "UniqueId",

Quando você não especifica uma chave, pode encontrar a ID de desduplicação que a Ground Truth
atribuiu ao seu objeto de dados da seguinte forma. O$label-attribute-name-object-idparâmetro
identifica seu ID de desduplicação.
{

}

"source-ref":"s3://bucket/prefix/object1",
"dataset-objectid-attribute-name":"$label-attribute-name-object-id"
"label-attribute-name" :0,
"label-attribute-name-metadata": {...},
"$label-attribute-name-object-id":"<service-generated-key>"

Para<service-generated-key>, se o objeto de dados veio por meio de uma configuração do Amazon
S3, o Ground Truth adiciona um valor exclusivo usado pelo serviço e emite um novo campo codificado
por$sequencerque mostra o sequenciador Amazon S3 usado. Se o objeto foi enviado diretamente ao
SNS, o Ground Truth usa o ID da mensagem do SNS.

Note
Não use o$caractere no nome do atributo do rótulo.

Cotas de dados de entrada
Os conjuntos de dados de entrada usados em trabalhos de rotulagem de segmentação semântica têm
uma cota de 20.000 itens. Para todos os outros tipos de trabalho de rotulagem, a cota de tamanho do
conjunto de dados é de 100.000 itens. Para solicitar um aumento na cota para trabalhos de rotulagem que
não sejam trabalhos de segmentação semântica, revise os procedimentos emAWSService Quotaspara
solicitar um aumento de cota.
Os dados da imagem de entrada para trabalhos de rotulagem de aprendizagem ativos e não ativos
não devem exceder as cotas de tamanho e de resolução. Aprendizagem ativa refere-se ao trabalho de
rotulagem que usa a Rotulagem de dados automatizada. Aprendizagem não ativa refere-se a trabalhos de
rotulagem que não usam a rotulagem de dados automatizada.
Cotas adicionais se aplicam a categorias de rótulos para todos os tipos de tarefas e para dados de entrada
e atributos de categoria de rotulagem para tipos de tarefas de nuvem de pontos 3D e quadro de vídeo.

Cota de tamanho de arquivo de entrada
Os arquivos de entrada não podem exceder as cotas de tamanho a seguir para trabalhos de rotulagem
de aprendizagem ativa e não ativa. Não há cota de tamanho de arquivo de entrada para vídeos usados
emclassificação de vídeotarefas de rotulagem.
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Tipo de Job etiquetagem

Cota de tamanho de arquivo de entrada

Classificação de imagens

40 MB

Caixa delimitadora (detecção de objetos)

40 MB

Segmentação semântica

40 MB

Ajuste do rótulo da caixa delimitadora (detecção de
objeto)

40 MB

Ajuste do rótulo de segmentação semântica

40 MB

Verificação da etiqueta da caixa delimitadora
(detecção de objetos)

40 MB

Verificação do rótulo de segmentação semântica

40 MB

Cotas de resolução de imagem de entrada
A resolução do arquivo de imagem refere-se ao número de pixels em uma imagem e determina a
quantidade de detalhes que uma imagem contém. As cotas de resolução de imagem variam dependendo
do tipo de trabalho de etiquetagem e do SageMaker algoritmo embutido usado. A tabela a seguir lista as
cotas de resolução para imagens usadas em trabalhos de rotulagem de aprendizagem ativa e não ativa
Tipo de Job etiquetagem

Cota de resolução aprendizagem não ativa

Cota de resolução aprendizagem ativa

Classificação de imagens

100 milhões de pixels

3840 x 2160 pixels (4 K)

Caixa delimitadora (detecção de
objetos)

100 milhões de pixels

3840 x 2160 pixels (4 K)

Segmentação semântica

100 milhões de pixels

1920 x 1080 pixels (1080 p)

Ajuste do rótulo de detecção de
objeto

100 milhões de pixels

3840 x 2160 pixels (4 K)

Ajuste do rótulo de segmentação
semântica

100 milhões de pixels

1920 x 1080 pixels (1080 p)

Verificação do rótulo de detecção
de objeto

100 milhões de pixels

Não disponível

Verificação do rótulo de
segmentação semântica

100 milhões de pixels

Não disponível

Cotas de categoria de etiqueta
Cada tipo de tarefa de rotulação tem uma cota para o número de categorias de etiquetas que você pode
especificar. Os trabalhadores selecionam categorias de rótulos para criar anotações. Por exemplo, é
possível especificar categorias de rótuloscarro,pedestre, emotociclistaao criar um trabalho de rotulagem
de caixa delimitadora e os trabalhadores selecionarão ocarrocategoria antes de desenhar caixas
delimitadoras ao redor dos carros.

Important
Os nomes das categorias de rótulos não podem exceder 256 caracteres.
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Todas as categorias de etiquetas do devem ser exclusivas. Você não pode especificar categorias
de rótulos duplicados.
Os seguintes limites de categoria de etiquetas se aplicam aos trabalhos de etiquetagem. As cotas para
categorias de rótulos dependem de você usar o SageMaker Operação de APICreateLabelingJobou o
console para criar um trabalho de rotulagem.
Tipo de Job etiquetagem

Cota de categoria de etiqueta API

Cota de categoria de etiqueta Console

Classificação de imagens (rótulos 50
múltiplos)

50

Classificação de imagem (Rótulo
único)

Ilimitado

30

Caixa delimitadora (detecção de
objetos)

50

50

Verificação da etiqueta

Ilimitado

30

Segmentação semântica (com
aprendizado ativo)

20

10

Segmentação semântica (sem
aprendizado ativo)

Ilimitado

10

Reconhecimento de entidade
nomeada

Ilimitado

30

Classificação de texto (rótulos
múltiplos)

50

50

Classificação de texto (rótulo
único)

Ilimitado

30

Classificação de vídeo

30

30

Detecção de objetos em frame

30

30

Rastreamento de objetos em

30

30

Detecção de objetos em nuvem
de pontos

30

30

Rastreamento 3D de objetos em
nuvem

30

30

Segmentação semântica de
nuvem de pontos 3D

30

30

Cotas de Job de rotulagem de nuvem de pontos 3D e quadros de vídeo
As cotas a seguir se aplicam à nuvem de pontos 3D e aos dados de entrada do trabalho de rotulagem de
quadros de vídeo.
Tipo de Job etiquetagem

Cota de dados de entrada

Detecção de objetos em frame

2.000 quadros de vídeo (imagens) por sequência
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Tipo de Job etiquetagem

Cota de dados de entrada

Detecção de objetos em frame

10 sequências de quadros de vídeo por arquivo de
manifesto

Rastreamento de objetos em

2.000 quadros de vídeo (imagens) por sequência

Rastreamento de objetos em

10 sequências de quadros de vídeo por arquivo de
manifesto

Detecção de objetos em nuvem de pontos

100.000 quadros de nuvem de pontos por trabalho
de etiquetagem

Rastreamento 3D de objetos em nuvem

100.000 sequências de quadros de nuvem de
pontos por trabalho de rotulagem

Rastreamento 3D de objetos em nuvem

500 quadros de nuvem de pontos em cada arquivo
de sequência

Ao criar um quadro de vídeo ou um trabalho de rotulagem de nuvem de pontos 3D, você pode adicionar
um ou maisatributos de categoria de rótulopara cada categoria de etiqueta que você especificar para que
os trabalhadores forneçam mais informações sobre uma anotação.
Cada atributo de categoria de rótulo tem um único atributo de categoria de rótulonamee uma lista de
uma ou mais opções (valores) para escolher. Para saber mais, consulteInterface do usuário (UI) do
operador (p. 471)para trabalhos de rotulagem de nuvem de pontos 3D eInterface do usuário (UI) do
operador (p. 421)para tarefas de rotulagem de quadros de vídeo.
As cotas a seguir se aplicam ao número de nomes e valores de atributos de categorias de etiquetas que
você pode especificar para trabalhos de etiquetagem.
Tipo de Job etiquetagem

Atributo da categoria do rótulo
(nome) Cota

Cota de valores de atributos da
categoria de

Detecção de objetos em frame

10

10

Rastreamento de objetos em

10

10

Detecção de objetos em nuvem
de pontos

10

10

Rastreamento 3D de objetos em
nuvem

10

10

Segmentação semântica de
nuvem de pontos 3D

10

10

Filtrar e selecionar dados para rotulagem
Você pode usar a Amazon SageMaker console para selecionar uma parte do seu conjunto de dados para
rotulagem. Os dados do devem ser armazenados em um bucket do Amazon S3. Você tem três opções:
• Usar o conjunto de dados completo.
• Escolher uma amostra selecionada aleatoriamente do conjunto de dados.
• Especificar um subconjunto do conjunto de dados usando uma consulta.
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As opções a seguir estão disponíveis na seção Labeling jobs (Trabalhos de rotulagem) do console do
SageMaker após a seleção de Create labeling job (Criar trabalho de rotulagem). Para saber como criar
um trabalho de etiquetagem no console, consulteComeçar a usar (p. 370). Para configurar o conjunto de
dados que você usa para rotulagem, na seção Visão geral do trabalho, selecione Configuração adicional.

Usar o conjunto de dados completo
Quando você escolher usar oConjunto de dados completo, você deve fornecer um arquivo de manifesto
para seus objetos de dados. Você pode fornecer o caminho do bucket do Amazon S3 que contém o
arquivo de manifesto ou usar o SageMaker console para criar o arquivo. Para saber como criar um arquivo
de manifesto usando o console, consulte Configuração de dados automatizada (p. 583).

Escolher uma amostra aleatória
Quando desejar rotular um subconjunto aleatório dos seus dados, selecione Random sample (Amostra
aleatória). O conjunto de dados é armazenado no bucket do Amazon S3 especificado noLocalização do
conjunto de dados de entradacampo.
Depois de especificar a porcentagem de objetos de dados que você deseja incluir na amostra,
escolhaCriar subconjunto. SageMaker escolhe aleatoriamente os objetos de dados para seu trabalho de
rotulagem. Depois que os objetos forem selecionados, escolha Use this subset (Usar este subconjunto).
SageMaker cria um arquivo de manifesto para os objetos de dados selecionados. Ele também modifica o
valor no campo Input dataset location (Local do conjunto de dados de entrada) para apontar para o novo
arquivo de manifesto.

Especificar um subconjunto
Você pode especificar um subconjunto de seus objetos de dados usando um Amazon S3SELECTconsulta
sobre os nomes dos arquivos do objeto.
A instrução SELECT da consulta SQL é definida para você. Você fornece a cláusula WHERE para
especificar quais objetos de dados deve ser retornado.
Para obter mais informações sobre o Amazon S3SELECTinstrução, consulteSeleção de conteúdo de
objetos.
Escolha Criar subconjunto para iniciar a seleção e, em seguida, escolha Usar este subconjunto para usar
os dados selecionados.
SageMaker cria um arquivo de manifesto para os objetos de dados selecionados. Ele também atualiza o
valor no campo Input dataset location (Local do conjunto de dados de entrada) para apontar para o novo
arquivo de manifesto.

Dados de entrada da nuvem de pontos 3D
Para criar um trabalho de rotulagem de nuvem de pontos 3D, é necessário criar um arquivo de manifesto
de entrada. Use este tópico para aprender os requisitos de formatação do arquivo de manifesto de entrada
para cada tipo de tarefa. Para saber mais sobre os formatos de dados de entrada brutos que a Ground
Truth aceita para trabalhos de rotulagem de nuvem de pontos 3D, consulte a seçãoFormatos aceitos de
dados 3D brutos (p. 595).
Use o tipo de tarefa de trabalho de rotulagem para escolher um tópico sobre Criar um arquivo de manifesto
de entrada para um trabalho de rotulagem de nuvem de pontos 3D (p. 596) para saber mais sobre os
requisitos de formatação para cada linha do arquivo de manifesto de entrada.
Tópicos
• Formatos aceitos de dados 3D brutos (p. 595)
• Criar um arquivo de manifesto de entrada para um trabalho de rotulagem de nuvem de pontos
3D (p. 596)
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• Noções básicas sobre sistemas de coordenadas e fusão de sensores (p. 610)

Formatos aceitos de dados 3D brutos
O Ground Truth usa seus dados de nuvem de pontos 3D para renderizar cenas 3D que os trabalhadores
fazem anotações. Esta seção descreve os formatos aceitos de dados brutos para dados da nuvem de
pontos e dados de fusão de sensores para um quadro da nuvem de pontos. Para saber como criar um
arquivo de manifesto de entrada para conectar seus arquivos de dados de entrada brutos com o Ground
Truth, consulteCriar um arquivo de manifesto de entrada para um trabalho de rotulagem de nuvem de
pontos 3D (p. 596).
Para cada quadro, o Ground Truth suporta arquivos Compact Binary Pack Format (.bin) e ASCII (.txt).
Esses arquivos contêm informações sobre o local (coordenadas x, y e z) de todos os pontos que
compõem esse quadro e, opcionalmente, informações sobre a cor de pixel de cada ponto para nuvens
de ponto coloridas. Ao criar um arquivo de manifesto de entrada de trabalho de rotulagem de nuvem de
pontos 3D, é possível especificar o formato dos dados brutos no parâmetro format.
A tabela a seguir lista os elementos que o Ground Truth suporta em arquivos de quadro de nuvem de
pontos para descrever pontos individuais.
Símbolo

Valor

x

A coordenada x do ponto.

y

A coordenada y do ponto.

z

A coordenada z do ponto.

i

A intensidade do ponto.

r

O componente do canal de cor vermelha. Um valor
de 8 bits (0-255).

g

O componente do canal de cor verde. Um valor de
8 bits (0-255)

b

O componente do canal de cor azul. Um valor de 8
bits (0-255)

O Ground Truth assume o seguinte sobre seus dados de entrada:
• Todas as coordenadas posicionais (x, y, z) estão em metros.
• Todos os cabeçalhos de pose (qx, qy, qz, qw) são medidos em quaterniões espaciais.

Formato compacto do pacote binário
O formato compacto do pacote binário representa uma nuvem de pontos como um conjunto ordenado de
um stream de pontos. Cada ponto no fluxo é um pacote binário ordenado de valores flutuantes de 4 bytes
em alguma variante da forma xyzirgb. Os elementos x, y e z são necessários e informações adicionais
sobre esse pixel podem ser incluídas de várias maneiras usando i, r, g e b.
Para usar um arquivo binário para inserir dados de quadro de nuvem de pontos em um trabalho de
rotulagem de nuvem de pontos Ground Truth 3D, informebinary/naformatparâmetro para seu arquivo
de manifesto de entrada e substituacom a ordem dos elementos em cada pacote binário. Por exemplo,
você pode inserir uma das seguintes opções para o parâmetro format.
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• binary/xyzi— Quando você usa esse formato, seu fluxo de elementos de ponto estaria na seguinte
ordem:x1y1z1i1x2y2z2i2...
• binary/xyzrgb— Quando você usa esse formato, seu fluxo de elementos de ponto estaria na
seguinte ordem:x1y1z1r1g1b1x2y2z2r2g2b2...
• binary/xyzirgb— Quando você usa esse formato, seu fluxo de elementos de ponto estaria na
seguinte ordem:x1y1z1i1r1g1b1x2y2z2i2r2g2b2...
Quando você usa um arquivo binário para seus dados do quadro de nuvem de pontos, se você não inserir
um valor para format, o formato do pacote padrão binary/xyzi será usado.

Formato ASCII
O formato ASCII usa um arquivo de texto para representar uma nuvem de pontos, em que cada linha no
arquivo ASCII da nuvem de pontos representa um único ponto. Cada ponto é uma linha do arquivo de texto
e contém valores separados por espaço em branco, cada um dos quais é um valor ASCII flutuante de 4
bytes. Os elementos x, y e z são necessários para cada ponto e informações adicionais sobre esse ponto
podem ser incluídas de várias maneiras usando i, r, g e b.
Para usar um arquivo de texto para inserir dados de quadro de nuvem de pontos em um trabalho de
rotulagem de nuvem de pontos Ground Truth 3D, informetext/naformatparâmetro para seu arquivo de
manifesto de entrada e substituacom a ordem dos elementos de ponto em cada linha.
Por exemplo, se você inserir text/xyzi para format, o arquivo de texto para cada quadro de nuvem de
pontos deverá ser semelhante ao seguinte:
x1 y1 z1 i1
x2 y2 z2 i2
...
...

Se você inserir text/xyzrgb, o arquivo de texto deverá ser semelhante ao seguinte:
x1 y1 z1 r1 g1 b1
x2 y2 z2 r2 g2 b1
...
...

Quando você usa um arquivo de texto para seus dados de quadro da nuvem de pontos, se não inserir um
valor para format, será usado o formato padrão text/xyzi.

Limites de resolução da nuvem de pontos
O Ground Truth não tem um limite de resolução para quadros de nuvem de pontos 3D. No entanto,
recomendamos que você limite cada quadro de nuvem de pontos a 500 mil pontos para obter um
desempenho ideal. Quando o Ground Truth renderiza a visualização da nuvem de pontos 3D, ela deve
estar visível nos computadores de seus funcionários, o que depende do hardware do computador dos
trabalhadores. Quadros de nuvem de pontos maiores que 1 milhão de pontos podem não ser renderizados
em máquinas padrão ou podem levar muito tempo para serem carregados.

Criar um arquivo de manifesto de entrada para um trabalho de rotulagem de
nuvem de pontos 3D
Ao criar um trabalho de rotulagem, você fornece um arquivo de manifesto de entrada em que cada linha
do manifesto descreve uma unidade de tarefa a ser concluída pelos anotadores. O formato do arquivo de
manifesto de entrada depende do tipo de tarefa.
• Se você estiver criando um trabalho de rotulagem de identificação de objetos ou de segmentação
semântica da nuvem de pontos 3D, cada linha no arquivo de manifesto de entrada conterá informações
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sobre um único quadro da nuvem de pontos 3D. Isso é chamado de manifesto de entrada de quadro da
nuvem de pontos. Para saber mais, consulte Criar um arquivo de manifesto de entrada de quadro da
nuvem de pontos (p. 597).
• Se você estiver criando um trabalho de rotulagem de rastreamento de objetos da nuvem de pontos 3D,
cada linha do arquivo de manifesto de entrada conterá uma sequência de quadros da nuvem de pontos
3D e dados associados. Isso é chamado de manifesto de entrada de sequência da nuvem de pontos.
Para saber mais, consulte Criar um manifesto de entrada de sequência da nuvem de pontos (p. 603).

Criar um arquivo de manifesto de entrada de quadro da nuvem de pontos
O manifesto é um arquivo codificado em UTF-8 em que cada linha é um objeto JSON completo e válido.
Cada linha é delimitada por uma quebra de linha padrão, \n ou \r\n. Como cada linha deve ser um objeto
JSON válido, não é possível ter caracteres de quebra de linha sem escape. No arquivo de manifesto de
entrada de quadro único, cada linha no manifesto contém dados para um quadro da nuvem de pontos
único. Os dados de quadro da nuvem de pontos podem ser armazenados no formato binário ou ASCII
(consulte Formatos aceitos de dados 3D brutos (p. 595)). Essa é a formatação do arquivo de manifesto
necessária para a detecção de objetos e a segmentação semântica da nuvem de pontos 3D. Se preferir,
você também poderá fornecer dados de fusão de sensores de câmera para cada quadro de nuvem de
pontos.
O Ground Truth suporta a fusão de nuvem de pontos e sensores de câmera de vídeo nosistema de
coordenadas do mundo (p. 611)para todas as modalidades. Se você conseguir obter o sensor 3D
extrínseco (como um LiDAR extrínseco), recomendamos que transforme quadros de nuvem de pontos 3D
no sistema de coordenadas mundial usando o extrínseco. Para obter mais informações, consulteFusão de
sensores (p. 612)
No entanto, se não conseguir obter uma nuvem de pontos no sistema de coordenadas mundial, você
poderá fornecer coordenadas no sistema de coordenadas original em que os dados foram capturados. Se
estiver fornecendo dados de câmera para fusão de sensores, é recomendável que você forneça o sensor
LiDAR e a pose de câmera no sistema de coordenadas mundial.
Para criar um arquivo de manifesto de entrada de quadro único, identifique o local de cada quadro da
nuvem de pontos que deseja que os operadores rotulem usando a chave source-ref. Além disso, é
necessário usar a chave source-ref-metadata para identificar o formato do conjunto de dados, um
time stamp para esse quadro e, opcionalmente, dados de fusão de sensores e imagens da câmera de
vídeo.
O exemplo a seguir demonstra a sintaxe usada para um arquivo de manifesto de entrada para um trabalho
de rotulagem de nuvem de pontos de quadro único. O exemplo inclui dois quadros de nuvem de pontos.
Para obter detalhes sobre cada parâmetro, consulte a tabela que segue este exemplo.

Important
Cada linha em seu arquivo de manifesto de entrada deve estar emLinhas JSONformat. O bloco de
código a seguir mostra um arquivo de manifesto de entrada com dois objetos JSON: Cada objeto
JSON é usado para apontar e fornecer detalhes sobre um único quadro de nuvem de pontos.
Os objetos JSON foram expandidos para facilitar a leitura, mas você deve minimizar cada objeto
JSON para caber em uma única linha ao criar um arquivo de manifesto de entrada. Um exemplo é
fornecido nesse bloco de código.
{

"source-ref": "s3://awsexamplebucket/examplefolder/frame1.bin",
"source-ref-metadata":{
"format": "binary/xyzi",
"unix-timestamp": 1566861644.759115,
"ego-vehicle-pose":{
"position": {
"x": -2.7161461413869947,
"y": 116.25822288149078,
"z": 1.8348751887989483
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},
"heading": {
"qx": -0.02111296123795955,
"qy": -0.006495469416730261,
"qz": -0.008024565904865688,
"qw": 0.9997181192298087
}

}
{

}

},
"prefix": "s3://awsexamplebucket/lidar_singleframe_dataset/someprefix/",
"images": [
{
"image-path": "images/frame300.bin_camera0.jpg",
"unix-timestamp": 1566861644.759115,
"fx": 847.7962624528487,
"fy": 850.0340893791985,
"cx": 576.2129134707038,
"cy": 317.2423573573745,
"k1": 0,
"k2": 0,
"k3": 0,
"k4": 0,
"p1": 0,
"p2": 0,
"skew": 0,
"position": {
"x": -2.2722515189268138,
"y": 116.86003310568965,
"z": 1.454614668542299
},
"heading": {
"qx": 0.7594754093069037,
"qy": 0.02181790885672969,
"qz": -0.02461725233103356,
"qw": -0.6496916273040025
},
"camera-model": "pinhole"
}]

"source-ref": "s3://awsexamplebucket/examplefolder/frame2.bin",
"source-ref-metadata":{
"format": "binary/xyzi",
"unix-timestamp": 1566861632.759133,
"ego-vehicle-pose":{
"position": {
"x": -2.7161461413869947,
"y": 116.25822288149078,
"z": 1.8348751887989483
},
"heading": {
"qx": -0.02111296123795955,
"qy": -0.006495469416730261,
"qz": -0.008024565904865688,
"qw": 0.9997181192298087
}
},
"prefix": "s3://awsexamplebucket/lidar_singleframe_dataset/someprefix/",
"images": [
{
"image-path": "images/frame300.bin_camera0.jpg",
"unix-timestamp": 1566861644.759115,
"fx": 847.7962624528487,
"fy": 850.0340893791985,
"cx": 576.2129134707038,
"cy": 317.2423573573745,
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}

}

}]

"k1": 0,
"k2": 0,
"k3": 0,
"k4": 0,
"p1": 0,
"p2": 0,
"skew": 0,
"position": {
"x": -2.2722515189268138,
"y": 116.86003310568965,
"z": 1.454614668542299
},
"heading": {
"qx": 0.7594754093069037,
"qy": 0.02181790885672969,
"qz": -0.02461725233103356,
"qw": -0.6496916273040025
},
"camera-model": "pinhole"

Ao criar um arquivo de manifesto de entrada, você deve recolher seus objetos JSON para caber em
uma única linha. Por exemplo, o bloco de código acima apareceria da seguinte forma em um arquivo de
manifesto de entrada:

{"source-ref":"s3://awsexamplebucket/examplefolder/frame1.bin","source-ref-metadata":
{"format":"binary/xyzi","unix-timestamp":1566861644.759115,"ego-vehicle-pose":{"position":
{"x":-2.7161461413869947,"y":116.25822288149078,"z":1.8348751887989483},"heading":
{"qx":-0.02111296123795955,"qy":-0.006495469416730261,"qz":-0.008024565904865688,"qw":0.999718119229808
awsexamplebucket/lidar_singleframe_dataset/someprefix/","images":
[{"image-path":"images/frame300.bin_camera0.jpg","unixtimestamp":1566861644.759115,"fx":847.7962624528487,"fy":850.0340893791985,"cx":576.2129134707038,"cy":
{"x":-2.2722515189268138,"y":116.86003310568965,"z":1.454614668542299},"heading":
{"qx":0.7594754093069037,"qy":0.02181790885672969,"qz":-0.02461725233103356,"qw":-0.6496916273040025},"
model":"pinhole"}]}}
{"source-ref":"s3://awsexamplebucket/examplefolder/frame2.bin","source-ref-metadata":
{"format":"binary/xyzi","unix-timestamp":1566861632.759133,"ego-vehicle-pose":{"position":
{"x":-2.7161461413869947,"y":116.25822288149078,"z":1.8348751887989483},"heading":
{"qx":-0.02111296123795955,"qy":-0.006495469416730261,"qz":-0.008024565904865688,"qw":0.999718119229808
awsexamplebucket/lidar_singleframe_dataset/someprefix/","images":
[{"image-path":"images/frame300.bin_camera0.jpg","unixtimestamp":1566861644.759115,"fx":847.7962624528487,"fy":850.0340893791985,"cx":576.2129134707038,"cy":
{"x":-2.2722515189268138,"y":116.86003310568965,"z":1.454614668542299},"heading":
{"qx":0.7594754093069037,"qy":0.02181790885672969,"qz":-0.02461725233103356,"qw":-0.6496916273040025},"
model":"pinhole"}]}}

A tabela a seguir mostra os parâmetros que você pode incluir no arquivo de manifesto de entrada:
Parâmetro

Obrigatório

Valores aceitos

Descrição

source-ref

Sim

String

O local do Amazon S3
de uma estrutura de
nuvem de ponto único.

Formato de valor de
string aceito:
s3://<bucketname>/<foldername>/point-cloudframe-file
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Parâmetro

Obrigatório

Valores aceitos

Descrição

source-refmetadata

Sim

objeto JSON

Use esse parâmetro
para incluir informações
adicionais sobre a
nuvem de pontos em
source-ref e para
fornecer dados da
câmera para fusão de
sensores.

Parâmetros aceitos:
format, unixtimestamp, egovehicle-pose,
position, prefix,
images

format

Não

String
Valores de string
aceitos: "binary/
xyz", "binary/
xyzi", "binary/
xyzrgb", "binary/
xyzirgb", "text/
xyz", "text/xyzi",
"text/xyzrgb",
"text/xyzirgb"

Use esse parâmetro
para especificar o
formato dos dados da
nuvem de pontos. Para
obter mais informações,
consulteFormatos
aceitos de dados 3D
brutos (p. 595)

Valores padrão:
Quando o arquivo
identificado em
source-ref tem uma
extensão.bin, binary/
xyzi
Quando o arquivo
identificado em
source-ref tem uma
extensão.txt, text/
xyzi
unix-timestamp

Sim

Número
Um time stamp unix.

ego-vehicle-pose

Não

objeto JSON
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O time stamp unix é o
número de segundos
desde 1º de janeiro
de 1970 até o horário
UTC em que os dados
foram coletados por um
sensor.
A pose do dispositivo
usado para coletar os
dados da nuvem de
pontos. Para obter mais
informações sobre esse
parâmetro, consulte
Incluir informações
de pose do veículo
no manifesto de
entrada (p. 601).
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Parâmetro

Obrigatório

Valores aceitos

Descrição

prefix

Não

String

O local no Amazon
S3 em que seus
metadados, como
imagens de câmera, são
armazenados para esse
quadro.

Formato de valor de
string aceito:
s3://<bucketname>/<foldername>/
images

Não

List

O prefixo deve terminar
com uma barra: /.
Uma lista de parâmetros
que descrevem imagens
de câmera colorida
usadas para fusão de
sensores. É possível
incluir até oito imagens
nesta lista. Para obter
mais informações
sobre os parâmetros
necessários para cada
imagem, consulte
Incluir dados da câmera
no manifesto de
entrada (p. 602).

Incluir informações de pose do veículo no manifesto de entrada
Use a localização do veículo ecológico para fornecer informações sobre a localização do veículo usado
para capturar dados da nuvem de pontos. A Ground Truth usa essas informações para calcular a matriz
extrínseca LiDAR.
O Ground Truth usa matrizes extrínsecas para projetar rótulos de e para a cena 3D e imagens 2D. Para
obter mais informações, consulteFusão de sensores (p. 612)
A tabela a seguir fornece mais informações sobre os parâmetros de position e de orientação (heading)
que são necessários quando você fornece informações do veículo ego.
Parâmetro

Obrigatório

Valores aceitos

Descrição

position

Sim

objeto JSON

O vetor de conversão
do veículo ego no
sistema de coordenadas
mundial.

Parâmetros
necessários:
x, y e z. Insira números
para esses parâmetros.
heading

Sim

Objeto JSON
Parâmetros
necessários:
qx, qy, qz e qw. Insira
números para esses
parâmetros.
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Parâmetro

Obrigatório

Valores aceitos

Descrição
qz, qw) no sistema de
coordenadas.

Incluir dados da câmera no manifesto de entrada
Se você quiser incluir dados da câmera de vídeo com um quadro, use os parâmetros a seguir para
fornecer informações sobre cada imagem. A coluna Obrigatório abaixo se aplica quando o parâmetro
images é incluído no arquivo de manifesto de entrada em source-ref-metadata. Não é necessário
incluir imagens no arquivo de manifesto de entrada.
Se você incluir imagens da câmera, será necessário incluir informações sobre position e heading da
câmera usados na captura das imagens no sistema de coordenadas mundial.
Se suas imagens estiverem distorcidas, o Ground Truth poderá desdistorcê-las automaticamente usando
as informações que você fornece sobre a imagem em seu arquivo de manifesto de entrada, incluindo
coeficientes de distorção (k1,k2,k3,k4,p1,p1), o modelo da câmera e a matriz intrínseca da câmera. A
matriz intrínseca é composta pela distância focal (fx, fy) e pelo ponto principal (cx, cy)). ConsulteMatriz
intrínseca (p. 614)para saber como a Ground Truth usa a câmera intrínseca. Se os coeficientes de
distorção não forem incluídos, o Ground Truth não distorcerá uma imagem.
Parâmetro

Obrigatório

Valores aceitos

Descrição

image-path

Sim

String

A localização relativa,
no Amazon S3, do seu
arquivo de imagem.
Esse caminho relativo
será anexado ao
caminho especificado
em prefix.

Exemplo de formato:
<foldername>/
<imagefile.png>
unix-timestamp

Sim

Número

O time stamp unix é o
número de segundos
desde 1º de janeiro
de 1970 até o horário
UTC em que os dados
foram coletados por
uma câmera.

camera-model

Não

String:

O modelo da câmera
usada para capturar
a imagem. Essas
informações são usadas
para corrigir a distorção
das imagens da câmera.

Valores aceitos:
"pinhole",
"fisheye"
Padrão:
"pinhole"
fx, fy

Sim

Números

A distância focal da
câmera, nas direções x
(fx) e y (fy).

cx, cy

Sim

Números

As coordenadas x
(cx) e y (cy) do ponto
principal.
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Parâmetro

Obrigatório

Valores aceitos

Descrição

k1, k2, k3, k4

Não

Número

Coeficientes de
distorção radial.
Compatíveis com
modelos de câmera olho
de peixe e pinhole.

p1, p2

Não

Número

Coeficientes de
distorção tangencial.
Compatíveis com
modelos de câmera
pinhole.

skew

Não

Número

Um parâmetro para
medir a inclinação de
uma imagem.

position

Sim

objeto JSON

O local ou a origem do
quadro de referência
da câmara montada
no veículo que captura
imagens.

Parâmetros
necessários:
x, y e z. Insira números
para esses parâmetros.
heading

Sim

Objeto JSON
Parâmetros
necessários:
qx, qy, qz e qw. Insira
números para esses
parâmetros.

A orientação do quadro
de referência da
câmera montada no
veículo que captura
imagens, medida
usando quaterniões,
(qx, qy, qz, qw), no
sistema de coordenadas
mundial.

Limites de quadros da nuvem de pontos
É possível incluir até 100.000 quadros da nuvem de pontos no arquivo de manifesto de entrada. Os
trabalhos de rotulagem de nuvem de pontos 3D têm tempos de pré-processamento mais longos do
que outros tipos de tarefas do Ground Truth. Para obter mais informações, consulteTempo de préprocessamento do trabalho (p. 470)

Criar um manifesto de entrada de sequência da nuvem de pontos
O manifesto é um arquivo codificado em UTF-8 em que cada linha é um objeto JSON completo e válido.
Cada linha é delimitada por uma quebra de linha padrão, \n ou \r\n. Como cada linha deve ser um objeto
JSON válido, não é possível ter caracteres de quebra de linha sem escape. No arquivo de manifesto de
entrada de sequência da nuvem de pontos, cada linha no manifesto contém uma sequência de quadros da
nuvem de pontos. Os dados da nuvem de pontos para cada quadro na sequência podem ser armazenados
no formato binário ou ASCII. Para obter mais informações, consulteFormatos aceitos de dados 3D
brutos (p. 595) Essa é a formatação do arquivo de manifesto necessária para o rastreamento de objetos
da nuvem de pontos 3D. Se preferir, você também poderá fornecer atributo de pontos e dados de fusão de
sensores de câmera para cada quadro de nuvem de pontos. Ao criar um arquivo de manifesto de entrada
de sequência, é necessário fornecer dados de fusão de sensores do LiDAR e da câmera de vídeo em um
sistema de coordenadas mundial (p. 611).

603

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar dados de entrada e saída

O exemplo a seguir demonstra a sintaxe usada para um arquivo de manifesto de entrada quando cada
linha no manifesto é um arquivo de sequência. Cada linha em seu arquivo de manifesto de entrada deve
estar emLinhas JSONformat.
{"source-ref": "s3://awsexamplebucket/example-folder/seq1.json"}
{"source-ref": "s3://awsexamplebucket/example-folder/seq2.json"}

Os dados de cada sequência de quadros da nuvem de pontos precisam ser armazenados em um
objeto de dados JSON. Veja a seguir um exemplo do formato utilizado para um arquivo de sequência.
As informações sobre cada quadro são incluídas como um objeto JSON e estão relacionadas na lista
frames. Este é um exemplo de um arquivo de sequência com dois arquivos de quadro de nuvem de
pontos,frame300.bineframe303.bin. O...é usado para indicar onde você deve incluir informações
para quadros adicionais. Adicione um objeto JSON para cada quadro na sequência.
O bloco de código a seguir inclui um objeto JSON para um único arquivo de sequência. O objeto JSON foi
expandido para facilitar a leitura.
{

"seq-no": 1,
"prefix": "s3://awsexamplebucket/example_lidar_sequence_dataset/seq1/",
"number-of-frames": 100,
"frames":[
{
"frame-no": 300,
"unix-timestamp": 1566861644.759115,
"frame": "example_lidar_frames/frame300.bin",
"format": "binary/xyzi",
"ego-vehicle-pose":{
"position": {
"x": -2.7161461413869947,
"y": 116.25822288149078,
"z": 1.8348751887989483
},
"heading": {
"qx": -0.02111296123795955,
"qy": -0.006495469416730261,
"qz": -0.008024565904865688,
"qw": 0.9997181192298087
}
},
"images": [
{
"image-path": "example_images/frame300.bin_camera0.jpg",
"unix-timestamp": 1566861644.759115,
"fx": 847.7962624528487,
"fy": 850.0340893791985,
"cx": 576.2129134707038,
"cy": 317.2423573573745,
"k1": 0,
"k2": 0,
"k3": 0,
"k4": 0,
"p1": 0,
"p2": 0,
"skew": 0,
"position": {
"x": -2.2722515189268138,
"y": 116.86003310568965,
"z": 1.454614668542299
},
"heading": {
"qx": 0.7594754093069037,
"qy": 0.02181790885672969,
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"qz": -0.02461725233103356,
"qw": -0.6496916273040025

},
{

}

]

}]

},
"camera-model": "pinhole"

"frame-no": 303,
"unix-timestamp": 1566861644.759115,
"frame": "example_lidar_frames/frame303.bin",
"format": "text/xyzi",
"ego-vehicle-pose":{...},
"images":[{...}]

},
...

A tabela a seguir fornece detalhes sobre os parâmetros de nível superior de um arquivo de sequência.
Para obter informações detalhadas sobre os parâmetros necessários para quadros individuais no arquivo
de sequência, consulte Parâmetros para quadros da nuvem de pontos individuais (p. 606).
Parâmetro

Obrigatório

Valores aceitos

Descrição

seq-no

Sim

Inteiro

O número ordenado da
sequência.

prefix

Sim

String

O local do Amazon S3
em que os arquivos
de sequência estão
localizados.

Valores aceitos:
s3://<bucketname>/<prefix>/

O prefixo deve terminar
com uma barra: /.

number-of-frames

Sim

Inteiro

O número total de
quadros incluídos no
arquivo de sequência.
Esse número deve
corresponder ao número
total de quadros listados
no parâmetro frames
na próxima linha.

frames

Sim

Lista de objetos JSON

Uma lista de dados
de quadros. O
comprimento da lista
deve ser igual ao
number-of-frames.
Na interface do usuário
do operador, os quadros
em uma sequência
serão os mesmos que
a ordem dos quadros
dessa matriz.
Para obter detalhes
sobre o formato
de cada quadro,
consulte Parâmetros
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Parâmetro

Obrigatório

Valores aceitos

Descrição
para quadros da
nuvem de pontos
individuais (p. 606).

Parâmetros para quadros da nuvem de pontos individuais
A tabela a seguir mostra os parâmetros que você pode incluir no arquivo de manifesto de entrada.
Parâmetro

Obrigatório

Valores aceitos

Descrição

frame-no

Não

Inteiro

O número de um
quadro. Esse é um
identificador opcional
especificado pelo cliente
para identificar o quadro
em uma sequência. Não
é usado pela Ground
Truth.

unix-timestamp

Sim

Número

O time stamp unix é o
número de segundos
desde 1º de janeiro
de 1970 até o horário
UTC em que os dados
foram coletados por um
sensor.
O carimbo de data/
hora de cada quadro
deve ser diferente e os
carimbos de data/hora
devem ser sequenciais
porque são usados para
interpolação cubóide.
Idealmente, esse deve
ser o registro de data
e hora real em que os
dados foram coletados.
Se isso não estiver
disponível, você deve
usar uma sequência
incremental de carimbos
de data/hora, em que o
primeiro quadro em seu
arquivo de sequência
corresponde ao primeiro
carimbo de data/hora na
sequência.

frame

Sim

String
Exemplo de formato
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Parâmetro

format

Obrigatório

Não

Valores aceitos

Descrição

<foldername>/<sequencefile.json>

caminho especificado
em prefix.

String

Use esse parâmetro
para especificar o
formato dos dados da
nuvem de pontos. Para
obter mais informações,
consulteFormatos
aceitos de dados 3D
brutos (p. 595)

Valores de string
aceitos: "binary/
xyz", "binary/
xyzi", "binary/
xyzrgb", "binary/
xyzirgb", "text/
xyz", "text/xyzi",
"text/xyzrgb",
"text/xyzirgb"
Valores padrão:
Quando o arquivo
identificado em
source-ref tem uma
extensão.bin, binary/
xyzi
Quando o arquivo
identificado em
source-ref tem uma
extensão.txt, text/
xyzi
ego-vehicle-pose

Não

objeto JSON

A pose do dispositivo
usado para coletar os
dados da nuvem de
pontos. Para obter mais
informações sobre esse
parâmetro, consulte
Incluir informações
de pose do veículo
no manifesto de
entrada (p. 608).

prefix

Não

String

O local no Amazon
S3 em que seus
metadados, como
imagens de câmera, são
armazenados para esse
quadro.

Formato de valor de
string aceito:
s3://<bucketname>/<foldername>/
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Parâmetro

Obrigatório

Valores aceitos

Descrição

images

Não

List

Uma lista de parâmetros
que descrevem imagens
da câmera colorida
usadas para fusão de
sensores. É possível
incluir até oito imagens
nesta lista. Para obter
mais informações
sobre os parâmetros
necessários para cada
imagem, consulte
Incluir dados da câmera
no manifesto de
entrada (p. 608).

Incluir informações de pose do veículo no manifesto de entrada
Use a localização do veículo ecológico para fornecer informações sobre a pose do veículo usada para
capturar dados da nuvem de pontos. A Ground Truth usa essas informações para calcular matrizes
extrínsecas do LiDAR.
O Ground Truth usa matrizes extrínsecas para projetar rótulos de e para a cena 3D e imagens 2D. Para
obter mais informações, consulteFusão de sensores (p. 612)
A tabela a seguir fornece mais informações sobre os parâmetros de position e de orientação (heading)
que são necessários quando você fornece informações do veículo ego.
Parâmetro

Obrigatório

Valores aceitos

Descrição

position

Sim

objeto JSON

O vetor de conversão
do veículo ego no
sistema de coordenadas
mundial.

Parâmetros
necessários:
x, y e z. Insira números
para esses parâmetros.
heading

Sim

Objeto JSON
Parâmetros
necessários:
qx, qy, qz e qw. Insira
números para esses
parâmetros.

A orientação do
quadro de referência
do dispositivo ou do
sensor montado no
veículo que detecta o
entorno, medido em
quaterniões, (qx, qy,
qz, qw) no sistema de
coordenadas.

Incluir dados da câmera no manifesto de entrada
Se quiser incluir dados da câmera colorida com um quadro, use os parâmetros a seguir para fornecer
informações sobre cada imagem. A coluna Obrigatório na tabela a seguir se aplica quando o parâmetro
images é incluído no arquivo de manifesto de entrada. Não é necessário incluir imagens no arquivo de
manifesto de entrada.

608

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar dados de entrada e saída

Se você incluir imagens da câmera, será necessário incluir informações sobre a position e a orientação
(heading) da câmera usada para capturar as imagens.
Se suas imagens estiverem distorcidas, o Ground Truth poderá desdistorcê-las automaticamente usando
as informações que você fornece sobre a imagem em seu arquivo de manifesto de entrada, incluindo
coeficientes de distorção (k1,k2,k3,k4,p1,p1), modelo da câmera e distância focal (fx,fy) e o ponto
principal (cx,cy). Para saber mais sobre esses coeficientes e imagens sem distorção, consulte Camera
calibration With OpenCV. Se os coeficientes de distorção não forem incluídos, o Ground Truth não
distorcerá uma imagem.
Parâmetro

Obrigatório

Valores aceitos

Descrição

image-path

Sim

String

A localização relativa,
no Amazon S3, do seu
arquivo de imagem.
Esse caminho relativo
será anexado ao
caminho especificado
em prefix.

Exemplo de formato:
<foldername>/
<imagefile.png>
unix-timestamp

Sim

Número

O time stamp da
imagem.

camera-model

Não

String:

O modelo da câmera
usada para capturar
a imagem. Essas
informações são usadas
para corrigir a distorção
das imagens da câmera.

Valores aceitos:
"pinhole",
"fisheye"
Padrão:
"pinhole"
fx, fy

Sim

Números

A distância focal da
câmera, nas direções x
(fx) e y (fy).

cx, cy

Sim

Números

As coordenadas x
(cx) e y (cy) do ponto
principal.

k1, k2, k3, k4

Não

Número

Coeficientes de
distorção radial.
Compatíveis com
modelos de câmera olho
de peixe e pinhole.

p1, p2

Não

Número

Coeficientes de
distorção tangencial.
Compatíveis com
modelos de câmera
pinhole.

skew

Não

Número

Um parâmetro para
medir qualquer
inclinação conhecida na
imagem.
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Parâmetro

Obrigatório

Valores aceitos

Descrição

position

Sim

objeto JSON

O local ou a origem do
quadro de referência
da câmara montada
no veículo que captura
imagens.

Parâmetros
necessários:
x, y e z. Insira números
para esses parâmetros.
heading

Sim

Objeto JSON
Parâmetros
necessários:
qx, qy, qz e qw. Insira
números para esses
parâmetros.

A orientação do quadro
de referência da câmera
montada no veículo
que está capturando
imagens, medida
usando quaterniões,
(qx, qy, qz, qw).

Limites de quadros da nuvem de pontos e arquivos de sequência
É possível incluir até 100.000 sequências de quadros da nuvem de pontos no arquivo de manifesto de
entrada. É possível incluir até 500 quadros da nuvem de pontos em cada arquivo de sequência.
Lembre-se de que os trabalhos de rotulagem de nuvem de pontos 3D têm tempos de pré-processamento
mais longos do que outros tipos de tarefas do Ground Truth. Para obter mais informações, consulte Tempo
de pré-processamento do trabalho (p. 470).

Noções básicas sobre sistemas de coordenadas e fusão de sensores
Os dados da nuvem de pontos estão sempre localizados em um sistema de coordenadas. Esse sistema
de coordenadas pode ser local para o veículo ou o dispositivo que está detectando o ambiente, ou pode
ser um sistema de coordenadas mundial. Quando você usa trabalhos de rotulagem de nuvem de pontos
Ground Truth 3D, todas as anotações são geradas usando o sistema de coordenadas de seus dados de
entrada. Para alguns tipos de tarefa de trabalho de rotulagem e recursos, é necessário fornecer dados em
um sistema de coordenadas mundial.
Neste tópico, você aprenderá o seguinte:
• Quando vocêobrigados aforneça dados de entrada em um sistema de coordenadas mundial ou quadro
de referência global.
• O que é uma coordenada mundial e como você pode converter dados de nuvem de pontos em um
sistema de coordenadas mundial.
• Como você pode usar suas matrizes extrínsecas de sensor e de câmera para fornecer dados de pose ao
usar a fusão de sensores.

Requisitos do sistema de coordenadas para trabalhos de rotulagem
Se os dados da nuvem de pontos foram coletados em um sistema de coordenadas local, é possível usar
uma matriz extrínseca do sensor usado para coletar os dados a fim de convertê-los em um sistema de
coordenadas mundial ou em um quadro de referência global. Se não conseguir obter um extrínseco para
os dados da nuvem de pontos e, como resultado, não conseguir obter nuvens de pontos em um sistema de
coordenadas mundial, você poderá fornecer dados da nuvem de pontos em um sistema de coordenadas
local para detecção de objetos da nuvem de pontos 3D e tipos de tarefas de segmentação semântica.
Para o rastreamento de objetos, é necessário fornecer dados da nuvem de pontos em um sistema de
coordenadas mundial. Isso ocorre porque quando você está rastreando objetos em vários quadros, o
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próprio veículo ego está se movendo no mundo e, portanto, todos os quadros precisam de um ponto de
referência.
Se você incluir dados da câmera para fusão de sensores, é recomendável fornecer poses da câmera no
mesmo sistema de coordenadas mundial que o sensor 3D (como um sensor LiDAR).

Usar dados da nuvem de pontos em um sistema de coordenadas mundial
Esta seção explica o que é um sistema de coordenadas mundial (WCS), também chamado de quadro
de referência global, e explica como é possível fornecer dados da nuvem de pontos em um sistema de
coordenadas mundial.

O que é um sistema de coordenadas mundial?
Um WCS ou quadro de referência global é um sistema de coordenadas universal fixo no qual os sistemas
de coordenadas de veículos e de sensores são colocados. Por exemplo, se vários quadros da nuvem de
pontos estiverem localizados em sistemas de coordenadas diferentes porque foram coletados de dois
sensores, um WCS poderá ser usado para converter todas as coordenadas nesses quadros da nuvem de
pontos em um único sistema de coordenadas, em que todos os quadros têm a mesma origem (0,0,0). Essa
transformação é feita convertendo a origem de cada quadro para a origem do WCS usando um vetor de
conversão e girando os três eixos (normalmente x, y e z) para a orientação correta usando uma matriz de
rotação. Essa transformação do corpo rígido é chamada de transformação homogênea.
Um sistema de coordenadas mundiais é importante no planejamento global de caminhos, localização,
mapeamento e simulações de cenários de condução. Ground Truth usa o sistema de coordenadas
universal cartesiano destro, como o definido emISO 8855, onde o eixo x está para frente em direção ao
movimento do carro, o eixo y está à esquerda e o eixo z aponta para cima do chão.
O quadro de referência global depende dos dados. Alguns conjuntos de dados usam a posição LiDAR no
primeiro quadro como origem. Nesse cenário, todos os quadros usam o primeiro quadro como referência
e o cabeçalho e a posição do dispositivo estarão próximos da origem no primeiro quadro. Por exemplo,
os conjuntos de dados KITTI têm o primeiro quadro como referência para coordenadas mundiais. Outros
conjuntos de dados usam uma posição do dispositivo diferente da origem.
Observe que este não é o sistema de coordenadas GPS/IMU, que normalmente é girado em 90 graus ao
longo do eixo z. Se os dados da nuvem de pontos estiverem em um sistema de coordenadas GPS/IMU
(como OxTS no conjunto de dados AV KITTI de código aberto), será necessário transformar a origem em
um sistema de coordenadas mundial (geralmente o sistema de coordenadas de referência do veículo).
Essa transformação é aplicada multiplicando os dados por métricas de transformação (a matriz de rotação
e o vetor de conversão). Isso transformará os dados de seu sistema de coordenadas original em um
sistema de coordenadas de referência global. Saiba mais sobre essa transformação na próxima seção.

Converter dados da nuvem de pontos 3D em um WCS
A Ground Truth presume que seus dados de nuvem de pontos já foram transformados em um sistema de
coordenadas de referência de sua escolha. Por exemplo, é possível escolher o sistema de coordenadas
de referência do sensor (como o LiDAR) como seu sistema de coordenadas de referência global. Também
é possível tirar nuvens de pontos de vários sensores e transformá-las da visualização do sensor para a
visualização do sistema de coordenadas de referência do veículo. Use a matriz extrínseca de um sensor,
composta por uma matriz de rotação e um vetor de conversão, para converter os dados da nuvem de
pontos em um WCS ou em um quadro de referência global.
Coletivamente, o vetor de conversão e a matriz de rotação podem ser usados para formar uma matriz
extrínseca, que pode ser usada para converter dados de um sistema de coordenadas local para um WCS.
Por exemplo, a matriz extrínseca LiDAR pode ser composta da seguinte forma, em que R é a matriz de
rotação e T é o vetor de conversão:
LiDAR_extrinsic = [R T;0 0 0 1]
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Por exemplo, o conjunto de dados KITTI de condução autônoma inclui uma matriz de rotação
e um vetor de conversão para a matriz de transformação extrínseca LiDAR de cada quadro. O
módulo pykitti do Python pode ser usado para carregar os dados KITTI e, no conjunto de dados,
º
dataset.oxts[i].T_w_imu fornece a transformação extrínseca LiDAR para o i quadro, que
pode ser multiplicado por pontos nesse quadro a fim de convertê-los em um quadro mundial –
np.matmul(lidar_transform_matrix, points). Multiplicar um ponto no quadro LiDAR com uma
matriz extrínseca LiDAR transforma-o em coordenadas mundiais. Multiplicar um ponto no quadro mundial
com a matriz extrínseca da câmera fornece as coordenadas de pontos no quadro de referência da câmera.
O exemplo de código a seguir demonstra como você pode converter quadros da nuvem de pontos do
conjunto de dados KITTI em um WCS.
import pykitti
import numpy as np
basedir = '/Users/nameofuser/kitti-data'
date = '2011_09_26'
drive = '0079'
# The 'frames' argument is optional - default: None, which loads the whole dataset.
# Calibration, timestamps, and IMU data are read automatically.
# Camera and velodyne data are available via properties that create generators
# when accessed, or through getter methods that provide random access.
data = pykitti.raw(basedir, date, drive, frames=range(0, 50, 5))
# i is frame number
i = 0
# lidar extrinsic for the ith frame
lidar_extrinsic_matrix = data.oxts[i].T_w_imu
# velodyne raw point cloud in lidar scanners own coordinate system
points = data.get_velo(i)
# transform points from lidar to global frame using lidar_extrinsic_matrix
def generate_transformed_pcd_from_point_cloud(points, lidar_extrinsic_matrix):
tps = []
for point in points:
transformed_points = np.matmul(lidar_extrinsic_matrix, np.array([point[0],
point[1], point[2], 1], dtype=np.float32).reshape(4,1)).tolist()
if len(point) > 3 and point[3] is not None:
tps.append([transformed_points[0][0], transformed_points[1][0],
transformed_points[2][0], point[3]])
return tps
# customer transforms points from lidar to global frame using lidar_extrinsic_matrix
transformed_pcl = generate_transformed_pcd_from_point_cloud(points, lidar_extrinsic_matrix)

Fusão de sensores
O Ground Truth suporta a fusão de sensores de dados de nuvem de pontos com até 8 entradas de câmera
de vídeo. Esse recurso permite que rotuladores humanos visualizem a moldura da nuvem de pontos 3D.
side-by-side com o quadro de vídeo sincronizado. Além de fornecer mais contexto visual para rotulagem,
a fusão de sensores permite aos operadores ajustar anotações na cena 3D e em imagens 2D e o ajuste
é projetado na outra visualização. O vídeo a seguir demonstra um trabalho de rotulagem de nuvem de
pontos 3D com LiDAR e fusão de sensores de câmera.
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Para obter melhores resultados, ao usar a fusão de sensores, sua nuvem de pontos deve estar em um
WCS. O Ground Truth usa seu sensor (como LiDAR), câmera e informações de pose de veículo ego para
calcular matrizes extrínsecas e intrínsecas para fusão de sensores.

Matriz extrínseca
O Ground Truth usa matrizes extrínsecas e intrínsecas de sensores (como LiDAR) e extrínsecas de
câmera para projetar objetos de e para o quadro de referência dos dados da nuvem de pontos até o
quadro de referência da câmera.
Por exemplo, para projetar um rótulo da nuvem de pontos 3D no plano da imagem da câmera, o Ground
Truth transforma pontos 3D do próprio sistema de coordenadas do LiDAR no sistema de coordenadas da
câmera. Isso normalmente é feito transformando primeiro os pontos 3D do próprio sistema de coordenadas
do LiDAR em um sistema de coordenadas mundiais (ou um quadro de referência global) usando a matriz
extrínseca LiDAR. O Ground Truth então usa o extrínseco inverso da câmera (que converte pontos de
um quadro de referência global para o quadro de referência da câmera) para transformar os pontos 3D
do sistema de coordenadas mundiais obtido na etapa anterior no plano da imagem da câmera. A matriz
extrínseca do LiDAR também pode ser usada para transformar dados 3D em um sistema de coordenadas
mundial. Se os dados 3D já estiverem transformados em sistema de coordenadas mundiais, então a
primeira transformação não terá nenhum impacto na conversão de rótulos, e ela dependerá apenas da
extrínseca inversa da câmera. Uma matriz de visualização é usada para visualizar rótulos projetados. Para
saber mais sobre essas transformações e sobre a matriz de visualização, consulte Transformações de
fusão do sensor Ground Truth (p. 618).
O Ground Truth calcula essas matrizes extrínsecas usando LiDAR e câmera.dados de poseque você
fornece:heading(em quaterniões:qx,qy,qz, eqw) eposition(x,y,z). Para o veículo, normalmente o rumo
e a posição são descritos no quadro de referência do veículo em um sistema de coordenadas mundial e
são chamados de pose do veículo ego. Para cada câmera extrínseca, é possível adicionar informações de
pose para essa câmera. Para obter mais informações, consultePose (p. 615)

Matriz intrínseca
A Ground Truth usa as matrizes extrínsecas e intrínsecas da câmera para calcular métricas de
visualização e transformar rótulos de e para a cena 3D em imagens de câmera. O Ground Truth calcula a
matriz intrínseca da câmera usando a distância focal da câmera (fx,fy) e coordenadas do centro óptico
(cx,cy) que você fornece. Para obter mais informações, consulte Intrínseca e distorção (p. 618)

Distorção de imagem
A distorção de imagem pode ocorrer por uma variedade de razões. Por exemplo, as imagens podem
ficar distorcidas devido aos efeitos de barril ou olho de peixe. O Ground Truth usa parâmetros intrínsecos
junto com o coeficiente de distorção para não distorcer as imagens que você fornece ao criar trabalhos de
rotulagem de nuvem de pontos 3D. Se a distorção de uma imagem da câmera já tiver sido corrigida, todos
os coeficientes de distorção deverão estar definidos como 0.
Para obter mais informações sobre as transformações que a Ground Truth realiza para não distorcer
imagens, consulteCalibrações da câmera: Extrínseco, intrínseco e distorção (p. 618).

Veículo ego
A fim de coletar dados para aplicativos de condução autônoma, as medições usadas para gerar dados da
nuvem de pontos são coletadas de sensores montados em um veículo, ou o veículo ego. Para projetar
ajustes de rótulos de e para a cena 3D e imagens 2D, o Ground Truth precisa da sua pose de veículo ego
em um sistema de coordenadas mundial. A pose do veículo ego é composta por coordenadas de posição
e pelo quaternião de orientação.
Ground Truth usa sua pose de veículo do ego para calcular matrizes de rotação e transformações. As
rotações em três dimensões podem ser representadas por uma sequência de três rotações em torno
de uma sequência de eixos. Em teoria, quaisquer três eixos que abrangem o espaço euclidiano 3D são
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suficientes. Na prática, os eixos de rotação são escolhidos para serem os vetores de base. Espera-se
que as três rotações estejam em um quadro de referência global (extrínseco). Ground Truth não é um
quadro de referência centrado no corpo de apoio (intrínseco) que está ligado e se move com o objeto em
rotação. Para rastrear objetos, o Ground Truth precisa medir a partir de uma referência global onde todos
os veículos estão se movendo. Ao usar trabalhos de rotulagem de nuvem de pontos 3D Ground Truth,
z especifica o eixo de rotação (rotação extrínseca) e os ângulos de Euler de guinada estão em radianos
(ângulo de rotação).

Pose
O Ground Truth usa informações de pose para visualizações em 3D e fusão de sensores. As informações
de pose inseridas pelo arquivo de manifesto são usadas para calcular matrizes extrínsecas. Se você já tem
uma matriz extrínseca, é possível usá-la para extrair dados de pose da câmera e do sensor.
Por exemplo, no conjunto de dados KITTI de condução autônoma, o módulo pykitti do Python pode ser
usado para carregar os dados KITTI. No conjunto de dados, dataset.oxts[i].T_w_imu fornece
º
a transformação extrínseca do LiDAR para o i quadro e ele pode ser multiplicado pelos pontos
para obtê-los em um quadro mundial – matmul(lidar_transform_matrix, points). Essa
transformação pode ser convertida em posição (vetor de conversão) e cabeçalho (em quaternião) do
LiDAR para o formato JSON do arquivo de manifesto de entrada. A transformação extrínseca da câmera
º
para o cam0 no i quadro pode ser calculada por inv(matmul(dataset.calib.T_cam0_velo,
inv(dataset.oxts[i].T_w_imu))) e isso pode ser convertido em cabeçalho e posição para cam0.
import numpy
rotation = [[ 9.96714314e-01, -8.09890350e-02, 1.16333982e-03],
[ 8.09967396e-02, 9.96661051e-01, -1.03090934e-02],
[-3.24531964e-04, 1.03694477e-02, 9.99946183e-01]]
origin= [1.71104606e+00,
5.80000039e-01,
9.43144935e-01]
from scipy.spatial.transform import Rotation as R
# position is the origin
position = origin
r = R.from_matrix(np.asarray(rotation))
# heading in WCS using scipy
heading = r.as_quat()
print(f"pose:{position}\nheading: {heading}")

Position
No arquivo de manifesto de entrada, position se refere à posição do sensor em relação a um quadro
mundial. Se não conseguir colocar a posição do dispositivo em um sistema de coordenadas mundial,
você poderá usar dados do LiDAR com coordenadas locais. Da mesma forma, para câmeras de vídeo
montadas, é possível especificar a posição e o cabeçalho em um sistema de coordenadas mundial. Para a
câmera, se você não tiver informações de posição, use (0, 0, 0).
Estes são os campos no objeto de posição:
1. x(flutuador) — coordenada x da posição do veículo ego, sensor ou câmera em metros.
2. y(flutuante) — coordenada y da posição do veículo ego, sensor ou câmera em metros.
3. z(flutuador) — coordenada z da posição do veículo ego, sensor ou câmera em metros.
Veja a seguir um exemplo de um objeto JSON position:
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{

}

"position": {
"y": -152.77584902657554,
"x": 311.21505956090624,
"z": -10.854137529636024
}

cabeçalho
No arquivo de manifesto de entrada, heading é um objeto que representa a orientação de um dispositivo
em relação ao quadro mundial. Os valores do cabeçalho devem estar em quaternião. Um quaternião é
uma representação da orientação consistente com as propriedades esféricas geodésicas. Se você não
conseguir colocar o cabeçalho do sensor nas coordenadas mundiais, use o quaternião de identidade
(qx = 0, qy = 0, qz = 0, qw = 1). Da mesma forma, para câmeras, especifique o cabeçalho em
quaterniões. Se você não conseguir obter parâmetros extrínsecos de calibração da câmera, use também o
quaternião de identidade.
Os campos no objeto heading são os seguintes:
1. qx (flutuante) – componente x do veículo ego, do sensor ou da orientação da câmera.
2. qy (flutuante) – componente y do veículo ego, do sensor ou da orientação da câmera.
3. qz (flutuante) – componente z do veículo ego, do sensor ou da orientação da câmera.
4. qw (flutuante) – componente w do veículo ego, do sensor ou da orientação da câmera.
Veja a seguir um exemplo de um objeto JSON heading:
{

}

"heading": {
"qy": -0.7046155108831117,
"qx": 0.034278837280808494,
"qz": 0.7070617895701465,
"qw": -0.04904659893885366
}

Para saber mais, consulte Calcular a posição e os quaterniões de orientação (p. 616).

Calcular a posição e os quaterniões de orientação
O Ground Truth exige que todos os dados de orientação, ou título, sejam fornecidos em quaterniões. Um
quaternião é uma representação da orientação consistente com as propriedades esféricas geodésicas que
podem ser usadas para se aproximar da rotação. Em comparação com os ângulos de Euler eles são mais
simples de compor e evitar o problema de gimbal lock. Em comparação com matrizes de rotação, eles são
mais compactos, numericamente mais estáveis e mais eficientes.
É possível calcular quaterniões a partir de uma matriz de rotação ou de uma matriz de transformação.
Se tiver uma matriz de rotação (composta pelas rotações do eixo) e um vetor de conversão (ou origem)
no sistema de coordenadas mundial em vez de uma única matriz de transformação rígida 4x4, você
poderá usar diretamente a matriz de rotação e o vetor de conversão para calcular quaterniões. Bibliotecas
como scipy e pyqaternion podem ajudar. O bloco de código a seguir mostra um exemplo que usa essas
bibliotecas para calcular quaterniões a partir de uma matriz de rotação.
import numpy
rotation = [[ 9.96714314e-01, -8.09890350e-02, 1.16333982e-03],
[ 8.09967396e-02, 9.96661051e-01, -1.03090934e-02],
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[-3.24531964e-04,

1.03694477e-02,

9.99946183e-01]]

origin = [1.71104606e+00,
5.80000039e-01,
9.43144935e-01]
from scipy.spatial.transform import Rotation as R
# position is the origin
position = origin
r = R.from_matrix(np.asarray(rotation))
# heading in WCS using scipy
heading = r.as_quat()
print(f"position:{position}\nheading: {heading}")

Uma ferramenta de interface do usuário como 3D Rotation Converter também pode ser útil.
Se você tiver uma matriz de transformação extrínseca 4x4, observe que a matriz de transformação está
no formato[R T; 0 0 0 1]ondeRé a matriz de rotação eTé o vetor de tradução de origem. Isso significa
que você pode extrair a matriz de rotação e o vetor de conversão da matriz de transformação da maneira
indicada a seguir.
import numpy as np
transformation
= [[ 9.96714314e-01, -8.09890350e-02, 1.16333982e-03, 1.71104606e+00],
[ 8.09967396e-02, 9.96661051e-01, -1.03090934e-02, 5.80000039e-01],
[-3.24531964e-04, 1.03694477e-02, 9.99946183e-01, 9.43144935e-01],
[
0,
0,
0,
1]]
transformation = np.array(transformation )
rotation = transformation[0:3][0:3]
translation= transformation[0:3][3]
from scipy.spatial.transform import Rotation as R
# position is the origin translation
position = translation
r = R.from_matrix(np.asarray(rotation))
# heading in WCS using scipy
heading = r.as_quat()
print(f"position:{position}\nheading: {heading}")

Com sua própria configuração, é possível calcular uma matriz de transformação extrínseca usando a
posição e a orientação GPS/IMU (latitude, longitude, altitude e rolagem, inclinação, guinada) em relação ao
sensor do LiDAR no veículo ego. Por exemplo, é possível calcular a pose dos dados brutos KITTI usando
pose = convertOxtsToPose(oxts) para transformar os dados oxts em poses euclidianas locais,
especificadas por matrizes de transformação rígidas 4x4. Depois, é possível transformar essa matriz de
transformação de pose em um quadro de referência global usando a matriz de transformação de quadros
de referência no sistema de coordenadas mundial.
struct Quaternion
{
double w, x, y, z;
};
Quaternion ToQuaternion(double yaw, double pitch, double roll) // yaw (Z), pitch (Y), roll
(X)
{
// Abbreviations for the various angular functions
double cy = cos(yaw * 0.5);
double sy = sin(yaw * 0.5);
double cp = cos(pitch * 0.5);
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double sp = sin(pitch * 0.5);
double cr = cos(roll * 0.5);
double sr = sin(roll * 0.5);
Quaternion
q.w = cr *
q.x = sr *
q.y = cr *
q.z = cr *

q;
cp
cp
sp
cp

*
*
*
*

cy
cy
cy
sy

+
+
-

sr
cr
sr
sr

*
*
*
*

sp
sp
cp
sp

*
*
*
*

sy;
sy;
sy;
cy;

return q;

}

Transformações de fusão do sensor Ground Truth
As seções a seguir apresentam mais detalhes sobre as transformações de fusão do sensor Ground Truth
que são realizadas usando os dados de pose que você fornece.

Extrínseca do LiDAR
Para projetar de e para uma cena LiDAR 3D para uma imagem de câmera 2D, o Ground Truth calcula as
métricas rígidas de projeção de transformação usando a pose e o rumo do veículo ego. O Ground Truth
calcula a rotação e a translação das coordenadas mundiais no plano 3D fazendo uma sequência simples
de rotações e translação.
O Ground Truth calcula as métricas de rotação usando os quatérnios de cabeçalho da seguinte forma:

Aqui,[x, y, z, w]corresponde aos parâmetros naheadingObjeto JSON,[qx, qy, qz, qw]. Ground
Truth calcula o vetor da coluna de tradução comoT = [poseX, poseY, poseZ]. Depois, as métricas
extrínsecas são simplesmente as seguintes:
LiDAR_extrinsic = [R T;0 0 0 1]

Calibrações da câmera: Extrínseco, intrínseco e distorção
A calibração geométrica da câmera, também chamada de ressecção da câmera, estima os parâmetros
de uma lente e de um sensor de imagem de uma câmera de imagem ou vídeo. É possível usar esses
parâmetros para corrigir a distorção da lente, medir o tamanho de um objeto em unidades mundiais ou
determinar a localização da câmera na cena. Os parâmetros da câmera incluem coeficientes intrínsecos e
de distorção.

Câmera extrínseca
Se a pose da câmera for dada, o Ground Truth computará a câmera extrínseca com base em uma
transformação rígida do plano 3D para o plano da câmera. O cálculo é o mesmo que o usado para
oExtrínseca do LiDAR (p. 618), exceto que Ground Truth usa pose de câmera (positioneheading) e
calcula o inverso extrínseco.
camera_inverse_extrinsic = inv([Rc Tc;0 0 0 1]) #where Rc and Tc are camera pose
components

Intrínseca e distorção
Algumas câmeras, como câmeras pinhole ou fisheye, podem introduzir distorções significativas nas fotos.
Essa distorção pode ser corrigida usando coeficientes de distorção e a distância focal da câmera. Para
saber mais, consulteCalibração da câmera com OpenCVna documentação do OpenCV.
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Existem dois tipos de distorção que o Ground Truth pode corrigir: distorção radial e distorção tangencial.
A distorção radial ocorre quando os raios de luz se dobram mais perto das bordas de uma lente do que em
seu centro óptico. Quanto menor a lente, maior a distorção. A presença da distorção radial se manifesta na
forma dobarrilouolho de peixeeffect e Ground Truth usa a Fórmula 1 para não distorcê-lo.
Fórmula 1:

Distorção tangencialocorre porque as lentes usadas para capturar as imagens não estão perfeitamente
parallel ao plano de imagem. Isso pode ser corrigido com a Fórmula 2.
Fórmula 2:

No arquivo de manifesto de entrada, você pode fornecer coeficientes de distorção e o Ground Truth não
distorcerá suas imagens. Todos os coeficientes de distorção são flutuantes.
• k1,k2,k3,k4— Coeficientes de distorção radial. Compatíveis com modelos de câmera olho de peixe e
pinhole.
• p1,p2— Coeficientes de distorção tangencial. Compatíveis com modelos de câmera pinhole.
Se a distorção já estiver corrigida nas imagens, todos os coeficientes de distorção devem ser 0 no
manifesto de entrada.
Para reconstruir corretamente a imagem corrigida, o Ground Truth faz uma conversão unitária das imagens
com base nas distâncias focais. Se uma distância focal comum for usada com determinada relação de
aspecto para ambos os eixos, como 1, na fórmula superior teremos uma única distância focal. A matriz que
contém esses quatro parâmetros é chamada de matriz de calibração intrínseca na câmera.

Embora os coeficientes de distorção sejam os mesmos, independentemente das resoluções de câmera
usadas, eles devem ser dimensionados com a resolução atual da resolução calibrada.
Veja a seguir os valores flutuantes.
• fx – distância focal na direção x.
• fy – distância focal na direção y.
• cx – coordenada x do ponto principal.
• cy – coordenada y do ponto principal.
O Ground Truth usa a câmera extrínseca e a câmera intrínseca para calcular as métricas de visualização,
conforme mostrado no bloco de código a seguir, para transformar rótulos entre a cena 3D e as imagens
2D.
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def generate_view_matrix(intrinsic_matrix, extrinsic_matrix):
intrinsic_matrix = np.c_[intrinsic_matrix, np.zeros(3)]
view_matrix = np.matmul(intrinsic_matrix, extrinsic_matrix)
view_matrix = np.insert(view_matrix, 2, np.array((0, 0, 0, 1)), 0)
return view_matrix

Dados de entrada do quadro de vídeo
Ao criar um trabalho de identificação de objetos de quadro de vídeo ou rastreamento de objetos, você
pode escolher arquivos de vídeo (arquivos MP4) ou quadros de vídeo para dados de entrada. Todas as
tarefas de trabalho são criadas usando quadros de vídeo, portanto, se você escolher arquivos de vídeo,
use a ferramenta de extração de quadros Ground Truth para extrair quadros de vídeo (imagens) de seus
arquivos de vídeo.
Para ambas as opções, você pode usar oConfiguração automatizada dos dadosopção na seção Ground
Truth da Amazônia SageMaker console para configurar uma conexão entre o Ground Truth e seus dados
de entrada no Amazon S3 para que o Ground Truth saiba onde procurar seus dados de entrada ao criar
suas tarefas de rotulagem. Isso cria e armazena um arquivo de manifesto de entrada no local do conjunto
de dados de entrada do Amazon S3. Para saber mais, consulte Configuração automática de dados de
entrada de quadro de vídeo (p. 622).
Como alternativa, você pode criar manualmente arquivos de sequência para cada sequência de quadros
de vídeo que você deseja rotular e fornecer a localização do Amazon S3 de um arquivo de manifesto de
entrada que faz referência a cada um desses arquivos de sequências usando osource-refchave. Para
saber mais, consulte Criar um arquivo de manifesto de entrada de quadro de vídeo (p. 624).
Tópicos
• Escolha arquivos de vídeo ou quadros de vídeo para dados de entrada (p. 620)
• Configuração dos dados de entrada (p. 622)

Escolha arquivos de vídeo ou quadros de vídeo para dados de entrada
Ao criar um trabalho de identificação de objetos de quadro de vídeo ou rastreamento de objetos, você pode
fornecer uma sequência de quadros de vídeo (imagens) ou usar a Amazon SageMaker console para que
o Ground Truth extraia automaticamente quadros de vídeo de seus arquivos de vídeo. Use as seções a
seguir para saber mais sobre essas opções.

Forneça os frames
Os quadros de vídeo são sequências de imagens extraídas de um arquivo de vídeo. Você pode criar um
trabalho de rotulagem Ground Truth para que os trabalhadores rotulem várias sequências de quadros de
vídeo. Cada sequência é composta por imagens extraídas de um único vídeo.
Para criar um trabalho de etiquetagem usando sequências de quadros de vídeo, você deve armazenar
cada sequência usando umprefixo do nome da chaveno Amazon S3. No console do Amazon S3, os
prefixos do nome da chave são pastas. Portanto, no console do Amazon S3, cada sequência de quadros
de vídeo deve estar localizada em sua própria pasta no Amazon S3.
Por exemplo, se você tiver duas sequências de quadros de vídeo, poderá usar os prefixos do nome da
chavesequence1/esequence2/para identificar suas sequências. Neste exemplo, suas sequências
podem estar localizadas ems3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/video-frames/sequence1/es3://DOCEXAMPLE-BUCKET/video-frames/sequence2/.
Se você estiver usando o console do Ground Truth para criar um arquivo de manifesto de entrada, todos
os prefixos do nome da chave de sequência devem estar no mesmo local no Amazon S3. Por exemplo,
no console do Amazon S3, cada sequência pode estar em uma pasta nos3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/
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video-frames/. Neste exemplo, sua primeira sequência de quadros de vídeo (imagens) pode estar
localizada ems3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/video-frames/sequence1/e sua segunda sequência
pode estar localizada ems3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/video-frames/sequence2/.

Important
Mesmo que você tenha apenas uma única sequência de quadros de vídeo que deseja que os
trabalhadores rotulem, essa sequência deve ter um prefixo de nome de chave no Amazon S3. Se
você estiver usando o console do Amazon S3, isso significa que sua sequência está localizada
em uma pasta. Ele não pode estar localizado na raiz do seu bucket do S3.
Ao criar tarefas de trabalho usando sequências de quadros de vídeo, o Ground Truth usa uma sequência
por tarefa. Em cada tarefa, o Ground Truth ordena seus quadros de vídeo usandoUTF-8ordem binária.
Por exemplo, os quadros do vídeo podem estar na seguinte ordem no Amazon S3:
[0001.jpg, 0002.jpg, 0003.jpg, ..., 0011.jpg]

Eles são organizados na mesma ordem na tarefa do trabalhador:0001.jpg, 0002.jpg,
0003.jpg, ..., 0011.jpg.
Os quadros também podem ser ordenados usando uma convenção de nomenclatura como a seguinte:
[frame1.jpg, frame2.jpg, ..., frame11.jpg]

Neste caso,frame10.jpgeframe11.jpgvenha antesframe2.jpgna tarefa do trabalhador.
Seu funcionário vê seus quadros de vídeo na seguinte ordem:frame1.jpg, frame10.jpg,
frame11.jpg, frame2.jpg, ..., frame9.jpg.

Forneça arquivos de vídeo
Você pode usar o recurso de divisão de quadros do Ground Truth ao criar um novo trabalho de rotulagem
no console para extrair quadros de vídeo de arquivos de vídeo (arquivos MP4). Uma série de quadros de
vídeo extraídos de um único arquivo de vídeo é chamada desequência de quadros de vídeo.
Você pode fazer com que o Ground Truth extraia automaticamente todos os quadros, até 2.000, do vídeo
ou especificar uma frequência para a extração de quadros. Por exemplo, você pode extrair Ground Truth a
th
cada 10 quadro de seus vídeos.
Você pode fornecer até 50 vídeos ao usar a configuração automatizada de dados para extrair quadros.
No entanto, seu arquivo de manifesto de entrada não pode fazer referência a mais de 10 arquivos de
sequência de quadros de vídeo quando você cria um trabalho de rotulagem de rastreamento de objetos
de quadro de vídeo e detecção de objetos de quadro de vídeo. Se você usar a ferramenta automatizada
do console de configuração de dados para extrair quadros de vídeo de mais de 10 arquivos de vídeo,
precisará modificar o arquivo de manifesto gerado pela ferramenta ou criar um novo para incluir 10
arquivos de sequência de quadros de vídeo ou menos. Para saber mais sobre essas cotas, consulteCotas
de Job de rotulagem de nuvem de pontos 3D e quadros de vídeo (p. 592).
Para usar a ferramenta de extração de quadros de vídeo, consulteConfiguração automática de dados de
entrada de quadro de vídeo (p. 622).
Quando todos os seus quadros de vídeo forem extraídos com sucesso dos seus vídeos, você verá o
seguinte na localização do conjunto de dados de entrada do S3:
• Um prefixo do nome da chave (uma pasta no console do Amazon S3) com o nome de cada vídeo. Cada
um desses prefixos leva a:
• Uma sequência de quadros de vídeo extraídos do vídeo usada para nomear esse prefixo.
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• Um arquivo de sequência usado para identificar todas as imagens que compõem essa sequência.
• Um arquivo de manifesto de entrada com uma extensão .manifest. Isso identifica todos os arquivos de
sequência que serão usados para criar seu trabalho de rotulagem.
Todos os quadros extraídos de um único arquivo de vídeo são usados para uma tarefa de rotulagem. Se
você extrair quadros de vídeo de vários arquivos de vídeo, várias tarefas serão criadas para seu trabalho
de rotulagem, uma para cada sequência de quadros de vídeo.
O Ground Truth armazena cada sequência de quadros de vídeo que ele extrai em sua localização no
Amazon S3 para conjuntos de dados de entrada usando umprefixo do nome da chave. No console do
Amazon S3, os prefixos do nome da chave são pastas.

Configuração dos dados de entrada
Ao criar um trabalho de rotulagem de quadros de vídeo, você precisa informar à Ground Truth onde
procurar seus dados de entrada. É possível fazer isso de duas formas:
• Você pode armazenar seus dados de entrada no Amazon S3 e fazer com que o Ground Truth
detecte automaticamente o conjunto de dados de entrada usado para seu trabalho de etiquetagem.
ConsulteConfiguração automática de dados de entrada de quadro de vídeo (p. 622)para saber mais
sobre essa opção.
• Você pode criar um arquivo de manifesto de entrada e arquivos de sequência e enviá-los para o Amazon
S3. ConsulteConfiguração manual de dados de entrada (p. 624)para saber mais sobre essa opção.
Tópicos
• Configuração automática de dados de entrada de quadro de vídeo (p. 622)
• Configuração manual de dados de entrada (p. 624)

Configuração automática de dados de entrada de quadro de vídeo
Você pode usar a configuração automatizada de dados do Ground Truth para detectar automaticamente
arquivos de vídeo em seu bucket do Amazon S3 e extrair quadros de vídeo desses arquivos. Para saber
como, consulte Forneça arquivos de vídeo (p. 621).
Se você já tem quadros de vídeo no Amazon S3, você pode usar a configuração automatizada de dados
para usar esses quadros de vídeo em seu trabalho de etiquetagem. Para essa opção, todos os quadros de
vídeo de um único vídeo devem ser armazenados usando um prefixo exclusivo. Para saber mais sobre os
requisitos para usar essa opção, consulteForneça os frames (p. 620).
Selecione uma das seções a seguir para saber como configurar sua conexão automática do conjunto de
dados de entrada com o Ground Truth.

Forneça arquivos de vídeo e extraia quadros
Use o procedimento a seguir para conectar seus arquivos de vídeo ao Ground Truth e extrair
automaticamente quadros de vídeo desses arquivos para trabalhos de detecção de objetos de quadros de
vídeo e rotulagem de rastreamento de objetos.

Note
Se você usar a ferramenta automatizada do console de configuração de dados para extrair
quadros de vídeo de mais de 10 arquivos de vídeo, precisará modificar o arquivo de manifesto
gerado pela ferramenta ou criar um novo para incluir 10 arquivos de sequência de quadros de
vídeo ou menos. Para saber mais, consulte Forneça arquivos de vídeo (p. 621).
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Certifique-se de que seus arquivos de vídeo sejam armazenados no mesmo bucket do Amazon
S3AWSRegião na qual você executa a configuração automatizada de dados.

Conecte automaticamente seus arquivos de vídeo no Amazon S3 com o Ground Truth e extraia
quadros de vídeo:
1.

Navegue até oCriar trabalho de etiquetagempágina na Amazônia SageMakerConsole do :https://
console.aws.amazon.com/sagemaker/groundtruth.
Seus buckets S3 de entrada e saída devem estar localizados no mesmoAWSRegião na qual você
cria seu trabalho de etiquetagem. Este link coloca você na Virgínia do Norte (us-east-1)AWSRegião.
Se seus dados de entrada estiverem em um bucket do Amazon S3 em outra região, mude para essa
região. Para alterar seuAWSRegião, nabarra de navegação, escolha o nome da região exibida no
momento.

2.

SelectCriar trabalho de etiquetagem.

3.

Insira um Job name (Nome do trabalho).

4.

Na seçãoConfiguração dos dados de entrada, selectConfiguração automatizada dos dados.

5.

Insira um URI do Amazon S3 paraLocalização do S3 para conjuntos de dados de entrada. Um URI
do S3 tem a seguinte aparência: s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/path-to-files/. Esse URI deve
apontar para o local do Amazon S3 em que seus arquivos de vídeo são armazenados.

6.

Especifique seuLocalização do S3 para conjuntos de dados de saída. É aqui que os dados de saída
são armazenados. Você pode optar por armazenar seus dados de saída noMesmo local do conjunto
de dados de entradaouEspecificar um novo locale inserindo o URI do S3 do local em que você deseja
armazenar seus dados de saída.

7.

EscolhaArquivos de vídeopara o seuTipo de dadosusando a lista suspensa.

8.

EscolhaSim, extraia molduras para tarefas de rastreamento e detecção de objetos.

9.

Escolha um método deExtração do frame.
• Quando você escolherUse todos os quadros extraídos do vídeo para criar uma tarefa de rotulagem,
Ground Truth extrai todos os quadros de cada vídeo em seuLocalização do S3 para conjuntos de
dados de entrada, até 2 mil os frames. Se um vídeo em seu conjunto de dados de entrada contiver
mais de 2.000 quadros, os primeiros 2.000 serão extraídos e usados para essa tarefa de rotulagem.
• Quando você escolherUse cadaxquadro de um vídeo para criar uma tarefa de rotulagem, Ground
th
Truth extrai cadax quadro de cada vídeo em seuLocalização do S3 para conjuntos de dados de
entrada.
Por exemplo, se seu vídeo tiver 2 segundos de duração e tiver umtaxa de quadrosde 30 quadros
por segundo, há 60 quadros em seu vídeo. Se você especificar 10 aqui, Ground Truth extrai a cada
th
st
th
th
th
th
th
th
10 quadro do seu vídeo. Isso significa que o 1 , 10 , 20 , 30 , 40 , 50 , e 60 os quadros são
extraídos.

10. Escolha ou criar uma função de execução do IAM. Certifique-se de que essa função tenha permissão
para acessar suas localizações do Amazon S3 para dados de entrada e saída especificados nas
etapas 5 e 6.
11. SelectInstalação de dados completa.

Forneça os frames
Use o procedimento a seguir para conectar suas sequências de quadros de vídeo com o Ground Truth
para trabalhos de detecção de objetos de quadros de vídeo e rotulagem de rastreamento de objetos.
Certifique-se de que seus quadros de vídeo sejam armazenados no mesmo bucket do Amazon
S3AWSRegião na qual você executa a configuração automatizada de dados. Cada sequência de quadros
de vídeo deve ter um prefixo exclusivo. Por exemplo, se você tiver duas sequências armazenadas
nos3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/video-frames/sequences/, cada um deve ter um prefixo
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exclusivo, comosequence1esequence2e ambos devem estar localizados diretamente abaixo do/
sequences/prefixo. No exemplo acima, as localizações dessas duas sequências são:s3://DOCEXAMPLE-BUCKET/video-frames/sequences/sequence1/es3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/videoframes/sequences/sequence2/.

Conecte automaticamente seu quadro de vídeo no Amazon S3 com o Ground Truth:
1.

Navegue até oCriar trabalho de etiquetagempágina na Amazônia SageMaker Console do :https://
console.aws.amazon.com/sagemaker/groundtruth.

2.

Seus buckets S3 de entrada e saída devem estar localizados no mesmoAWSRegião na qual você
cria seu trabalho de etiquetagem. Este link coloca você na Virgínia do Norte (us-east-1)AWSRegião.
Se seus dados de entrada estiverem em um bucket do Amazon S3 em outra região, mude para essa
região. Para alterar seuAWSRegião, nabarra de navegação, escolha o nome da região exibida no
momento.
SelectCriar trabalho de etiquetagem.

3.

Insira um Job name (Nome do trabalho).

4.

Na seçãoConfiguração dos dados de entrada, selectConfiguração automatizada dos dados.

5.

Insira um URI do Amazon S3 paraLocalização do S3 para conjuntos de dados de entrada.
Esse deve ser o local do Amazon S3 em que suas sequências são armazenadas. Por exemplo,
se você tiver duas sequências armazenadas nos3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/video-frames/
sequences/sequence1/,s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/video-frames/sequences/
sequence2/, digites3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/video-frames/sequences/aqui.

6.

7.
8.
9.

Especifique seuLocalização do S3 para conjuntos de dados de saída. É aqui que os dados de saída
são armazenados. Você pode optar por armazenar seus dados de saída noMesmo local do conjunto
de dados de entradaouEspecificar um novo locale inserindo o URI do S3 do local em que você deseja
armazenar seus dados de saída.
Escolhaos frames de vídeopara o seuTipo de dadosusando a lista suspensa.
Escolha ou criar uma função de execução do IAM. Certifique-se de que essa função tenha permissão
para acessar suas localizações do Amazon S3 para dados de entrada e saída especificados nas
etapas 5 e 6.
SelectInstalação de dados completa.

Esses procedimentos criarão um manifesto de entrada no local do Amazon S3 para conjuntos de dados de
entrada que você especificou na etapa 5. Se você estiver criando um trabalho de etiquetagem usando o
SageMaker API ou,AWS CLI, ou umAWSSDK, use o URI do Amazon S3 para esse arquivo de manifesto
de entrada como entrada para o parâmetroManifestS3Uri.

Configuração manual de dados de entrada
Escolha a opção de configuração manual de dados se você tiver criado arquivos de sequência para cada
uma de suas sequências de quadros de vídeo e um arquivo de manifesto listando referências a esses
arquivos de sequências.

Criar um arquivo de manifesto de entrada de quadro de vídeo
O Ground Truth usa o arquivo de manifesto de entrada para identificar a localização do seu conjunto de
dados de entrada ao criar tarefas de rotulagem. Para trabalhos de detecção de objetos de quadro de
vídeo e rotulagem de rastreamento de objetos, cada linha no arquivo de manifesto de entrada identifica
a localização de um arquivo de sequência de quadros de vídeo. Cada arquivo de sequência identifica as
imagens incluídas em uma única sequência de quadros de vídeo.
Use esta página para aprender como criar um arquivo de sequência de quadros de vídeo e um arquivo
de manifesto de entrada para trabalhos de rastreamento de objetos de quadros de vídeo e rotulagem de
detecção de objetos.
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Se você quiser que o Ground Truth gere automaticamente seus arquivos de sequência e o arquivo
de manifesto de entrada, consulteConfiguração automática de dados de entrada de quadro de
vídeo (p. 622).

Crie um manifesto de entrada de sequência de quadros de vídeo
No arquivo de manifesto de entrada da sequência de quadros de vídeo, cada linha no manifesto é um
objeto JSON, com um"source-ref"chave que faz referência a um arquivo de sequência. Cada arquivo
de sequência identifica a localização de uma sequência de quadros de vídeo. Essa é a formatação do
arquivo de manifesto necessária para todos os trabalhos de rotulagem de quadros de vídeo.
O exemplo a seguir demonstra a sintaxe usada para um arquivo de manifesto de entrada:
{"source-ref": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/example-folder/seq1.json"}
{"source-ref": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/example-folder/seq2.json"}

Criar um arquivo de sequência de quadros de vídeo
Os dados de cada sequência de quadros de vídeo precisam ser armazenados em um objeto de dados
JSON. Veja a seguir um exemplo do formato utilizado para um arquivo de sequência. As informações
sobre cada quadro são incluídas como um objeto JSON e estão relacionadas na lista frames. O JSON a
seguir foi expandido para facilitar a leitura.
{

"seq-no": 1,
"prefix": "s3://mybucket/prefix/video1/",
"number-of-frames": 3,
"frames":[
{"frame-no": 1, "unix-timestamp": 1566861644, "frame": "frame0001.jpg" },
{"frame-no": 2, "unix-timestamp": 1566861644, "frame": "frame0002.jpg" },
{"frame-no": 3, "unix-timestamp": 1566861644, "frame": "frame0003.jpg" }
]

}

A tabela a seguir fornece detalhes sobre os parâmetros mostrados neste exemplo de código.
Parâmetro

Obrigatório

Valores aceitos

Descrição

seq-no

Sim

Inteiro

O número ordenado da
sequência.

prefix

Sim

String

O local do Amazon S3
em que os arquivos
de sequência estão
localizados.

Valores aceitos:
s3://<bucketname>/<prefix>/
number-of-frames

Sim

Inteiro
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O prefixo deve terminar
com uma barra: /.
O número total de
quadros incluídos no
arquivo de sequência.
Esse número deve
corresponder ao número
total de quadros listados
no parâmetro frames
na próxima linha.
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Parâmetro

Obrigatório

Valores aceitos

Descrição

frames

Sim

Lista de objetos JSON

Uma lista de dados
de quadros. O
comprimento da
lista deve ser igual
ao number-offrames. Na interface do
usuário do trabalhador,
os quadros em
uma sequência
são ordenados
emUTF-8ordem binária.
Para saber mais
sobre esse pedido,
consulteForneça os
frames (p. 620).

Obrigatório:
frame-no, frame
Optional:
unix-timestamp

frame-no

Sim

Inteiro

O número do pedido
do quadro. Isso
determinará a ordem
de um quadro na
sequência.

unix-timestamp

Não

Inteiro

O timestamp unix de um
quadro. O número de
segundos desde 1º de
janeiro de 1970 até o
horário UTC em que o
quadro foi capturado.

frame

Sim

String

O nome de um arquivo
de imagem do quadro
de vídeo.

Dados de saída
A saída de um trabalho de rotulagem é colocada na localização do Amazon S3 que você especificou no
console ou na chamada para oCreateLabelingJoboperação. Os dados de saída aparecem nesse local
quando os trabalhadores enviam uma ou mais tarefas ou quando as tarefas expiram. Observe que pode
levar alguns minutos para que os dados de saída apareçam no Amazon S3 após o trabalhador enviar a
tarefa ou a tarefa expirar.
Cada linha no arquivo de dados de saída é idêntica ao arquivo de manifesto com a adição de um atributo
e um valor para o rótulo atribuído ao objeto de entrada. O nome do atributo para o valor é definido no
console ou na chamada para a operação CreateLabelingJob. Você não pode usar -metadata no
nome do atributo de rótulo. Se você estiver executando um trabalho de segmentação semântica de
imagem, de segmentação semântica de nuvem de pontos 3D ou de rastreamento de objetos de nuvem de
pontos 3D, o atributo de rótulo deve terminar com -ref. Para qualquer outro tipo de trabalho, o nome do
atributo não pode terminar com -ref.
A saída do trabalho de rotulagem é o valor do par de chave-valor com o rótulo. O rótulo e o valor
substituem quaisquer dados JSON existentes no arquivo de entrada pelo novo valor.
Por exemplo, a seguir está a saída de um trabalho de rotulagem de classificação de imagens em que
os arquivos de dados de entrada foram armazenados em um Amazon S3AWSDOC-EXAMPLE-BUCKETe
o nome do atributo do rótulo foi definido comosport. Neste exemplo, o objeto JSON é formatado
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para legibilidade, no arquivo de saída real, e o objeto JSON está em uma única linha. Para obter mais
informações sobre o formato de dados, consulte Linhas JSON.
{

}

"source-ref": "s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/image_example.png",
"sport":0,
"sport-metadata":
{
"class-name": "football",
"confidence": 0.00,
"type":"groundtruth/image-classification",
"job-name": "identify-sport",
"human-annotated": "yes",
"creation-date": "2018-10-18T22:18:13.527256"
}

O valor do rótulo pode ser qualquer JSON válido. Nesse caso, o valor do rótulo é o índice da classe na lista
de classificação. Outros tipos de trabalho, como caixa delimitadora, possuem valores mais complexos.
Qualquer par de chave/valor no arquivo de manifesto de entrada diferente do atributo de rótulo permanece
inalterado no arquivo de saída. Você pode usar isso para transmitir dados ao seu aplicativo.
A saída de um trabalho de rotulagem pode ser usada como entrada para outro trabalho de rotulagem. Ela
pode ser usada quando você estiver encadeando trabalhos de rotulagem. Por exemplo, pode enviar um
trabalho de rotulagem para determinar o esporte que está sendo praticado. Em seguida, você envia outro
usando os mesmos dados para determinar se o esporte está sendo praticado em ambientes fechados
ou ao ar livre. Usando os dados de saída do primeiro trabalho como o manifesto do segundo trabalho,
você pode consolidar os resultados dos dois trabalhos em um único arquivo de saída para facilitar o
processamento pelos seus aplicativos.
O arquivo de dados de saída é gravado no local de saída periodicamente enquanto o trabalho está em
andamento. Esses arquivos intermediários contêm uma linha para cada linha no arquivo manifesto. Se
um objeto estiver rotulado, o rótulo será incluído. Se o objeto não tiver sido rotulado, ele será gravado no
arquivo de saída intermediário de forma idêntica ao arquivo de manifesto.

Diretórios de saída
O Ground Truth cria vários diretórios em seu caminho de saída do Amazon S3. Esses diretórios contêm
os resultados do seu trabalho de rotulagem e outros artefatos do trabalho. O diretório de nível superior de
um trabalho de rotulagem recebe o mesmo nome do seu trabalho de rotulagem; os diretórios de saída são
colocados abaixo dele. Por exemplo, se você nomeou seu trabalho de etiquetagemfind-people, sua
saída estaria nos seguintes diretórios:
s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/find-people/activelearning
s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/find-people/annotations
s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/find-people/inference
s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/find-people/manifests
s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/find-people/training

Cada diretório contém a seguinte saída:

Diretório de aprendizagem ativa
O diretório activelearning só está presente quando você usa a rotulagem de dados automatizada. Ele
contém o conjunto de validação de entrada e saída para rotulagem de dados automatizada e a pasta de
entrada e saída para dados automaticamente rotulados.
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Diretório annotations
O diretório annotations contém todas as anotações feitas pela força de trabalho. Estas são as respostas
de trabalhadores individuais que não foram consolidadas em um único rótulo para o objeto de dados.
Há três subdiretórios no diretório annotations.
• O primeiro, worker-response, contém as respostas dos operadores individuais. Ele contém um
subdiretório para cada iteração, que, por sua vez, contém um subdiretório para cada objeto de dados
nessa iteração. Os dados de resposta do trabalhador para cada objeto de dados são armazenados em
um arquivo JSON com data e hora que contém as respostas enviadas por cada trabalhador para esse
objeto de dados e, se você usar uma força de trabalho privada, metadados sobre esses trabalhadores.
Para saber mais sobre esses metadados, consulteMetados do operador (p. 629).
• O segundo, consolidated-annotation, contém informações necessárias para consolidar as
anotações no lote atual em rótulos para os objetos de dados.
• O terceiro, intermediate, contém o manifesto de saída para o lote atual com qualquer rótulo
completo. Esse arquivo é atualizado conforme o rótulo de cada objeto de dados é concluído.

Note
Recomendamos que você não utilize arquivos que não sejam mencionados na documentação.

Diretório inference
O diretório inference só está presente quando você usa a rotulagem de dados automatizada. Esse
diretório contém os arquivos de entrada e saída do SageMaker transformação em lote usada ao rotular
objetos de dados.

Diretório manifest
O diretório manifest contém o manifesto de saída do seu trabalho de rotulagem. Há um subdiretório no
diretório de manifesto, output. O diretório output contém o arquivo manifesto de saída para o trabalho
de rotulagem. O arquivo se chama output.manifest.

Diretório training
O diretório training só está presente quando você usa a rotulagem de dados automatizada. O
diretório contém os arquivos de entrada e saída utilizados para treinar o modelo de rotulagem de dados
automatizada.

Escore de confiança
Quando você tem mais de um trabalhador anotando uma única tarefa, sua etiqueta resulta da consolidação
da anotação. O Ground Truth calcula uma pontuação de confiança para cada rótulo. UMApontuação de
confiançaé um número entre 0 e 1 que indica o quão confiante é a Ground Truth no rótulo. Você pode usar
o escore de confiança para comparar objetos de dados rotulados entre si e identificar os rótulos menos
seguros ou mais confiáveis.
Você não deve interpretar o valor de uma pontuação de confiança como um valor absoluto nem comparar
as pontuações de confiança em todos os trabalhos de rotulagem. Por exemplo, se todos os escores de
confiança estiverem entre 0,98 e 0,998, você só deverá comparar os objetos de dados entre si, sem confiar
nos escores de confiança altos.
Você não deve comparar os escores de confiança de objetos de dados com rotulagem humana e objetos
de dados automaticamente rotulados. As pontuações de confiança para humanos são calculadas usando a
função de consolidação de anotações para a tarefa, enquanto as pontuações de confiança para rotulagem
automática são calculadas usando um modelo que incorpora características do objeto. Os dois modelos
geralmente têm escalas diferentes e confiança média.
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Para um trabalho de rotulagem de caixa delimitadora, o Ground Truth calcula uma pontuação de confiança
por caixa. Você pode comparar os escores de confiança em uma imagem ou entre imagens para o mesmo
tipo de rotulagem (humana ou automática). Não é possível comparar os escores de confiança entre
trabalhos de rotulagem.
Se um único trabalhador fizer uma anotação em uma tarefa
(NumberOfHumanWorkersPerDataObjectestá definido para1ou no console, você insere 1 paraNúmero
de trabalhadores por objeto do conjunto de dados), a pontuação de confiança está definida como0.00.

Metados do operador
O Ground Truth fornece informações que você pode usar para rastrear trabalhadores individuais nos dados
de saída de tarefas. Os dados a seguir estão localizados nos diretórios sob aworker-responselocalizado
noDiretório annotations (p. 628):
• OacceptanceTimeé a hora em que o trabalhador aceitou a tarefa. O formato desse carimbo de data
e hora éYYYY-MM-DDTHH:MM:SS.mmmZpara o ano (YYYY), mês (MM), dia (DD), hora (HH), minuto (MM),
segundo (SS) e millisecond (mmm). A data e a hora são separadas porT.
• OsubmissionTimeé o momento em que o trabalhador enviou suas anotações usando oEnviarbotão.
O formato desse carimbo de data e hora éYYYY-MM-DDTHH:MM:SS.mmmZpara o ano (YYYY), mês (MM),
dia (DD), hora (HH), minuto (MM), segundo (SS) e millisecond (mmm). A data e a hora são separadas porT.
• timeSpentInSecondsrelata o tempo total, em segundos, que um trabalhador trabalhou ativamente
nessa tarefa. Essa métrica não inclui o tempo em que um trabalhador fez uma pausa ou fez uma pausa.
• O workerId é exclusivo para cada operador.
• Se você usar umforça de trabalho privada, emworkerMetadata, você verá o seguinte:
• OidentityProviderTypeé o serviço usado para gerenciar a força de trabalho privada.
• Oissueré o grupo de usuários do Cognito ou emissor do Provedor de Identidade (IdP) do OIDC
associado à equipe de trabalho designada para essa tarefa de revisão humana.
• Um únicosubidentificador se refere ao trabalhador. Se você criar uma força de trabalho usando o
Amazon Cognito, poderá recuperar detalhes sobre esse trabalhador (como nome ou nome de usuário)
usando esse ID usando o Amazon Cognito. Para saber como, consulteGerenciando e pesquisando
contas de usuárioemGuia do desenvolvedor do Amazon Cognito.
A seguir está um exemplo da saída que você poderá ver se usar o Amazon Cognito para criar uma força
de trabalho privada. Isso é identificado noidentityProviderType.
"submissionTime": "2020-12-28T18:59:58.321Z",
"acceptanceTime": "2020-12-28T18:59:15.191Z",
"timeSpentInSeconds": 40.543,
"workerId": "a12b3cdefg4h5i67",
"workerMetadata": {
"identityData": {
"identityProviderType": "Cognito",
"issuer": "https://cognito-idp.aws-region.amazonaws.com/aws-region_123456789",
"sub": "aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee"
}
}

Veja a seguir um exemplo deworkerMetadatavocê pode ver se você usa seu próprio IdP do OIDC para
criar uma força de trabalho privada:
"workerMetadata": {
"identityData": {
"identityProviderType": "Oidc",
"issuer": "https://example-oidc-ipd.com/adfs",
"sub": "aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee"
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}

}

Para saber mais sobre o uso de forças de trabalho privadas, consulteUsar uma força de trabalho
privada (p. 717).

Metadados de saída
A saída de cada trabalho contém metadados sobre o rótulo atribuído aos objetos de dados. Esses
elementos são os mesmos para todos os trabalhos, com pequenas variações. O exemplo a seguir mostra
os elementos de metadados:
"confidence": 0.00,
"type": "groundtruth/image-classification",
"job-name": "identify-animal-species",
"human-annotated": "yes",
"creation-date": "2020-10-18T22:18:13.527256"

Os elementos têm o seguinte significado:
• confidence— A confiança que a Ground Truth tem de que o rótulo está correto. Para obter mais
informações, consulteEscore de confiança (p. 628)
• type— O tipo de trabalho de classificação. Para tipos de trabalho, consulte Tipos de tarefa
incorporados (p. 548).
• job-name— O nome atribuído ao trabalho quando ele foi criado.
• human-annotated— Se o objeto de dados foi rotulado por um ser humano ou por rotulagem de dados
automatizada. Para obter mais informações, consulteAutomatizar a rotulagem de dados (p. 653)
• creation-date— A data e a hora em que a etiqueta foi criada.

Saída do trabalho de classificação
Veja a seguir exemplos de saída (arquivos manifesto de saída) de um trabalho de classificação de
imagens e um trabalho de classificação de texto. Eles incluem o rótulo que a Ground Truth atribuiu ao
objeto de dados, o valor do rótulo e os metadados que descrevem o rótulo.
Além dos elementos de metadados padrão, os metadados de um trabalho de classificação incluem o
valor de texto da classe do rótulo. Para obter mais informações, consulteClassificação de imagens MXNet (p. 2205)
O texto em vermelho e itálico nos exemplos a seguir depende das especificações do trabalho de rotulagem
e dos dados de saída.
{

}

"source-ref":"s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/example_image.jpg",
"species":"0",
"species-metadata":
{
"class-name": "dog",
"confidence": 0.00,
"type": "groundtruth/image-classification",
"job-name": "identify-animal-species",
"human-annotated": "yes",
"creation-date": "2018-10-18T22:18:13.527256"
}

{
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}

"source":"The food was delicious",
"mood":"1",
"mood-metadata":
{
"class-name": "positive",
"confidence": 0.8,
"type": "groundtruth/text-classification",
"job-name": "label-sentiment",
"human-annotated": "yes",
"creation-date": "2020-10-18T22:18:13.527256"
}

Saída do trabalho de classificação com vários rótulos
Veja a seguir exemplos de arquivos manifesto de saída de um trabalho de classificação de imagens com
vários rótulos e um trabalho de classificação de texto com vários rótulos. Eles incluem os rótulos que a
Ground Truth atribuiu ao objeto de dados (por exemplo, a imagem ou parte do texto) e metadados que
descrevem os rótulos que o trabalhador viu ao concluir a tarefa de rotulagem.
O parâmetro de nome do atributo label (por exemplo,image-label-attribute-name) contém uma
matriz de todos os rótulos selecionados por pelo menos um dos trabalhadores que concluíram essa tarefa.
Esta matriz contém chaves inteiras (por exemplo, [1,0,8]) que correspondem aos rótulos encontrados
em class-map. No exemplo de classificação de imagens com vários rótulos, bicycle, person e
clothing foram selecionados por pelo menos um dos operadores que concluíram a tarefa de rotulagem
da imagem, exampleimage.jpg.
Oconfidence-mapmostra a pontuação de confiança que a Ground Truth atribuiu a cada etiqueta
selecionada por um trabalhador. Para saber mais sobre as pontuações de confiança da Ground Truth,
consulteEscore de confiança (p. 628).
O texto em vermelho e itálico nos exemplos a seguir depende das especificações do trabalho de rotulagem
e dos dados de saída.
Veja a seguir um exemplo de um arquivo manifesto de saída de classificação de imagens com vários
rótulos.
{

}

"source-ref": "s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/example_image.jpg",
"image-label-attribute-name":[1,0,8],
"image-label-attribute-name-metadata":
{
"job-name":"labeling-job/image-label-attribute-name",
"class-map":
{
"1":"bicycle","0":"person","8":"clothing"
},
"human-annotated":"yes",
"creation-date":"2020-02-27T21:36:25.000201",
"confidence-map":
{
"1":0.95,"0":0.77,"8":0.2
},
"type":"groundtruth/image-classification-multilabel"
}

Veja a seguir um exemplo de um arquivo manifesto de saída de classificação de texto com vários rótulos.
Neste exemplo, approving, sad e critical foram selecionados por pelo menos um dos operadores
que concluíram a tarefa de rotulagem do objeto exampletext.txt encontrado em AWSDOC-EXAMPLEBUCKET.
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{

}

"source-ref": "AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/text_file.txt",
"text-label-attribute-name":[1,0,4],
"text-label-attribute-name-metadata":
{
"job-name":"labeling-job/text-label-attribute-name",
"class-map":
{
"1":"approving","0":"sad","4":"critical"
},
"human-annotated":"yes",
"creation-date":"2020-02-20T21:36:25.000201",
"confidence-map":
{
"1":0.95,"0":0.77,"4":0.2
},
"type":"groundtruth/text-classification-multilabel"
}

Saída de trabalho de caixa delimitadora
Veja a seguir uma saída de exemplo (arquivo manifesto de saída) de um trabalho de caixa delimitadora.
Para esta tarefa, três caixas delimitadoras são retornadas. O valor do rótulo contém informações sobre o
tamanho da imagem e a localização das caixas delimitadoras.
O elemento class_id é o índice de classe da caixa na lista de classes disponíveis para a tarefa. O
elemento de metadados class-map contém o texto da classe.
Os metadados têm uma pontuação de confiança separada para cada caixa delimitadora. Os metadados
também incluem o elemento class-map que mapeia o class_id para o valor de texto da classe. Para
obter mais informações, consulteDetecção de objetos (p. 2231)
O texto em vermelho e itálico nos exemplos a seguir depende das especificações do trabalho de rotulagem
e dos dados de saída.
{

"source-ref": "s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/example_image.png",
"bounding-box-attribute-name":
{
"image_size": [{ "width": 500, "height": 400, "depth":3}],
"annotations":
[
{"class_id": 0, "left": 111, "top": 134,
"width": 61, "height": 128},
{"class_id": 5, "left": 161, "top": 250,
"width": 30, "height": 30},
{"class_id": 5, "left": 20, "top": 20,
"width": 30, "height": 30}
]
},
"bounding-box-attribute-name-metadata":
{
"objects":
[
{"confidence": 0.8},
{"confidence": 0.9},
{"confidence": 0.9}
],
"class-map":
{
"0": "dog",
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}

}

"5": "bone"
},
"type": "groundtruth/object-detection",
"human-annotated": "yes",
"creation-date": "2018-10-18T22:18:13.527256",
"job-name": "identify-dogs-and-toys"

A saída de um trabalho de ajuste de caixa delimitadora é semelhante ao JSON a seguir. Observe que
o JSON original é mantido intacto e dois novos trabalhos são listados, cada um com o nome do atributo
original precedido por "adjust-".
{

"source-ref": "S3 bucket location",
"bounding-box-attribute-name":
{
"image_size": [{ "width": 500, "height": 400, "depth":3}],
"annotations":
[
{"class_id": 0, "left": 111, "top": 134,
"width": 61, "height": 128},
{"class_id": 5, "left": 161, "top": 250,
"width": 30, "height": 30},
{"class_id": 5, "left": 20, "top": 20,
"width": 30, "height": 30}
]
},
"bounding-box-attribute-name-metadata":
{
"objects":
[
{"confidence": 0.8},
{"confidence": 0.9},
{"confidence": 0.9}
],
"class-map":
{
"0": "dog",
"5": "bone"
},
"type": "groundtruth/object-detection",
"human-annotated": "yes",
"creation-date": "2018-10-18T22:18:13.527256",
"job-name": "identify-dogs-and-toys"
},
"adjusted-bounding-box":
{
"image_size": [{ "width": 500, "height": 400, "depth":3}],
"annotations":
[
{"class_id": 0, "left": 110, "top": 135,
"width": 61, "height": 128},
{"class_id": 5, "left": 161, "top": 250,
"width": 30, "height": 30},
{"class_id": 5, "left": 10, "top": 10,
"width": 30, "height": 30}
]
},
"adjusted-bounding-box-metadata":
{
"objects":
[
{"confidence": 0.8},

633

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar dados de entrada e saída
{"confidence": 0.9},
{"confidence": 0.9}

}

}

],
"class-map":
{
"0": "dog",
"5": "bone"
},
"type": "groundtruth/object-detection",
"human-annotated": "yes",
"creation-date": "2018-11-20T22:18:13.527256",
"job-name": "adjust-bounding-boxes-on-dogs-and-toys",
"adjustment-status": "adjusted"

Nesta saída, o type do trabalho não muda, mas um campo adjustment-status é adicionado. Esse
campo tem o valor adjusted ou unadjusted. Se vários operadores revisarem o objeto e pelo menos um
ajustar o rótulo, o status será adjusted.

Reconhecimento de entidades nomeadas
Veja a seguir um exemplo de arquivo de manifesto de saída de uma tarefa de rotulagem de
reconhecimento de entidades nomeadas (NER). Para esta tarefa, seteentitiessão devolvidos.
No manifesto de saída, o objeto JSON,annotations, inclui uma lista doslabels(categorias de etiquetas)
que você forneceu.
As respostas dos trabalhadores estão em uma lista chamadaentities. Cada entidade dessa lista
é um objeto JSON que contém umlabelvalor que corresponde a um nalabelslist, um número
inteirostartOffsetvalor para o deslocamento Unicode inicial do span rotulado e um número
inteiroendOffsetvalor para o deslocamento final do Unicode.
Os metadados têm uma pontuação de confiança separada para cada entidade. Se um único trabalhador
rotular cada objeto de dados, o valor de confiança para cada entidade será zero.
O texto em vermelho em itálico nos exemplos abaixo depende da rotulagem das entradas de trabalho e
das respostas dos trabalhadores.
{

"source": "Amazon SageMaker is a cloud machine-learning platform that was launched
in November 2017. SageMaker enables developers to create, train, and deploy machinelearning (ML) models in the cloud. SageMaker also enables developers to deploy ML models on
embedded systems and edge-devices",
"ner-labeling-job-attribute-name": {
"annotations": {
"labels": [
{
"label": "Date",
"shortDisplayName": "dt"
},
{
"label": "Verb",
"shortDisplayName": "vb"
},
{
"label": "Thing",
"shortDisplayName": "tng"
},
{
"label": "People",
"shortDisplayName": "ppl"
}
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],
"entities": [
{
"label": "Thing",
"startOffset": 22,
"endOffset": 53
},
{
"label": "Thing",
"startOffset": 269,
"endOffset": 281
},
{
"label": "Verb",
"startOffset": 63,
"endOffset": 71
},
{
"label": "Verb",
"startOffset": 228,
"endOffset": 234
},
{
"label": "Date",
"startOffset": 75,
"endOffset": 88
},
{
"label": "People",
"startOffset": 108,
"endOffset": 118
},
{
"label": "People",
"startOffset": 214,
"endOffset": 224
}
]

}
},
"ner-labeling-job-attribute-name-metadata": {
"job-name": "labeling-job/example-ner-labeling-job",
"type": "groundtruth/text-span",
"creation-date": "2020-10-29T00:40:39.398470",
"human-annotated": "yes",
"entities": [
{
"confidence": 0
},
{
"confidence": 0
},
{
"confidence": 0
},
{
"confidence": 0
},
{
"confidence": 0
},
{
"confidence": 0
},
{
"confidence": 0
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}

}

]

}

Saída da tarefa de verificação de rótulo
A saída (arquivo de manifesto de saída) de um trabalho de verificação de caixa delimitadora parece
diferente da saída de um trabalho de anotação de caixa delimitadora. Isso porque os trabalhadores têm um
tipo diferente de tarefa. Eles não estão rotulando objetos, mas avaliando a precisão da rotulagem anterior,
fazendo um julgamento e fornecendo esse julgamento e, talvez, alguns comentários.
Se trabalhadores humanos estiverem verificando ou ajustando os rótulos anteriores da caixa delimitadora,
a saída de um trabalho de verificação seria semelhante ao seguinte JSON. O texto em vermelho e itálico
nos exemplos a seguir depende das especificações do trabalho de rotulagem e dos dados de saída.
{

"source-ref":"s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/image_example.png",
"bounding-box-attribute-name":
{
"image_size": [{ "width": 500, "height": 400, "depth":3}],
"annotations":
[
{"class_id": 0, "left": 111, "top": 134,
"width": 61, "height": 128},
{"class_id": 5, "left": 161, "top": 250,
"width": 30, "height": 30},
{"class_id": 5, "left": 20, "top": 20,
"width": 30, "height": 30}
]
},
"bounding-box-attribute-name-metadata":
{
"objects":
[
{"confidence": 0.8},
{"confidence": 0.9},
{"confidence": 0.9}
],
"class-map":
{
"0": "dog",
"5": "bone"
},
"type": "groundtruth/object-detection",
"human-annotated": "yes",
"creation-date": "2018-10-18T22:18:13.527256",
"job-name": "identify-dogs-and-toys"
},
"verify-bounding-box-attribute-name":"1",
"verify-bounding-box-attribute-name-metadata":
{
"class-name": "bad",
"confidence": 0.93,
"type": "groundtruth/label-verification",
"job-name": "verify-bounding-boxes",
"human-annotated": "yes",
"creation-date": "2018-11-20T22:18:13.527256",
"worker-feedback": [
{"comment": "The bounding box on the bird is too wide on the right side."},
{"comment": "The bird on the upper right is not labeled."}
]
}
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}

Embora o type na saída da caixa delimitadora original tenha sido groundtruth/object-detection,
o novo type será groundtruth/label-verification. Observe também que a matriz workerfeedback fornece comentários do operador. Se o operador não fornecer comentários, os campos vazios
serão excluídos durante a consolidação.

Saída do trabalho de segmentação semântica
Veja a seguir o arquivo manifesto de saída de um trabalho de rotulagem de segmentação semântica. O
valor da etiqueta para esse trabalho é uma referência a um arquivo PNG em um bucket do Amazon S3.
Além dos elementos padrão, os metadados do rótulo incluem um mapa de cores que define qual cor é
usada para rotular a imagem, o nome da classe associado à cor e a pontuação de confiança de cada cor.
Para obter mais informações, consulteAlgoritmo de segmentação semântica (p. 2242)
O texto em vermelho e itálico nos exemplos a seguir depende das especificações do trabalho de rotulagem
e dos dados de saída.
{

"source-ref": "s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/example_city_image.png",
"city-streets-ref": "S3 bucket location",
"city-streets-ref-metadata": {
"internal-color-map": {
"0": {
"class-name": "BACKGROUND",
"confidence": 0.9,
"hex-color": "#ffffff"
},
"1": {
"class-name": "buildings",
"confidence": 0.9,
"hex-color": "#2acf59"
},
"2": {
"class-name": "road",
"confidence": 0.9,
"hex-color": "#f28333"
}
},
"type": "groundtruth/semantic-segmentation",
"human-annotated": "yes",
"creation-date": "2018-10-18T22:18:13.527256",
"job-name": "label-city-streets",
},
"verify-city-streets-ref":"1",
"verify-city-streets-ref-metadata":
{
"class-name": "bad",
"confidence": 0.93,
"type": "groundtruth/label-verification",
"job-name": "verify-city-streets",
"human-annotated": "yes",
"creation-date": "2018-11-20T22:18:13.527256",
"worker-feedback": [
{"comment": "The mask on the leftmost building is assigned the wrong side of
the road."},
{"comment": "The curb of the road is not labeled but the instructions say
otherwise."}
]
}

}
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A confiança é pontuada por imagem. As pontuações de confiança são as mesmas em todas as classes
dentro de uma imagem.
A saída de um trabalho de ajuste de segmentação semântica tem a aparência semelhante ao JSON a
seguir.
{

}

"source-ref": "s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/example_city_image.png",
"city-streets-ref": "S3 bucket location",
"city-streets-ref-metadata": {
"internal-color-map": {
"0": {
"class-name": "BACKGROUND",
"confidence": 0.9,
"hex-color": "#ffffff"
},
"1": {
"class-name": "buildings",
"confidence": 0.9,
"hex-color": "#2acf59"
},
"2": {
"class-name": "road",
"confidence": 0.9,
"hex-color": "#f28333"
}
},
"type": "groundtruth/semantic-segmentation",
"human-annotated": "yes",
"creation-date": "2018-10-18T22:18:13.527256",
"job-name": "label-city-streets",
},
"adjusted-city-streets-ref": "s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/example_city_image.png",
"adjusted-city-streets-ref-metadata": {
"internal-color-map": {
"0": {
"class-name": "BACKGROUND",
"confidence": 0.9,
"hex-color": "#ffffff"
},
"1": {
"class-name": "buildings",
"confidence": 0.9,
"hex-color": "#2acf59"
},
"2": {
"class-name": "road",
"confidence": 0.9,
"hex-color": "#f28333"
}
},
"type": "groundtruth/semantic-segmentation",
"human-annotated": "yes",
"creation-date": "2018-11-20T22:18:13.527256",
"job-name": "adjust-label-city-streets",
}

Saída de detecção de objetos Video Frame
A seguir está o arquivo de manifesto de saída de um trabalho de rotulagem de detecção de objetos
de quadro de vídeo. O texto em vermelho e itálico nos exemplos a seguir depende das
especificações do trabalho de rotulagem e dos dados de saída.
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Além dos elementos padrão, os metadados incluem um mapa de classe que lista cada classe que tem pelo
menos um rótulo na sequência. Os metadados também incluemjob-nameque é o nome que você atribuiu
ao trabalho de rotulagem. Para tarefas de ajuste, se uma ou mais caixas delimitadoras foram modificadas,
há umaadjustment-statusparâmetro nos metadados para fluxos de trabalho de auditoria definido
comoadjusted.

{

"source-ref": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/example-path/input-manifest.json",
"CarObjectDetection-ref": "s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/output/labeling-job-name/
annotations/consolidated-annotation/output/0/SeqLabel.json",
"CarObjectDetection-ref-metadata": {
"class-map": {
"0": "car",
"1": "bus"
},
"job-name": "labeling-job/labeling-job-name",
"human-annotated": "yes",
"creation-date": "2021-09-29T05:50:35.566000",
"type": "groundtruth/video-object-detection"
}
}

O Ground Truth cria um arquivo de sequência de saída para cada sequência de quadros de vídeo que foi
rotulada. Cada arquivo de sequência de saída contém o seguinte:
• Todas as anotações para todos os quadros em uma sequência nadetection-annotationslista dos
objetos do JSON.
• Para cada quadro que foi anotado por um trabalhador, o nome do arquivo do quadro (frame),
número (frame-no), uma lista de objetos JSON contendo anotações (annotations) e, se
aplicável,frame-attributes. O nome dessa lista é definido pelo tipo de tarefa que você
usa:polylines,polygons,keypoints, e para caixas delimitadoras,annotations.
Cada objeto JSON contém informações sobre uma única anotação e rótulo associado. A tabela a seguir
descreve os parâmetros que você verá para cada tipo de tarefa de quadro de vídeo.
Tipo de tarefa

Parâmetros

Bounding Box

Dimensões da caixa:heightewidth
Localização do pixel na parte superior da caixa no
canto esquerdo:topeleft

Ponto-chave

Vértices do ponto-chave:{ "x": int, "y":
int }

Polígono

Uma lista de vértices poligonais:vertices
Vértices do polígono:{ "x": int, "y":
int }
Um polígono tem uma forma fechada e, portanto,
o primeiro ponto também representará o último
ponto.

Polyline

Uma lista de vértices de polilinha:vertices
Vértices de polilinha:{ "x": int, "y":
int }
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Além dos valores específicos do tipo de tarefa, você verá o seguinte em cada objeto JSON:
• Valores de qualquerlabel-category-attributesque foram especificados para esse rótulo.
• Oclass-idda caixa. Usar oclass-mapno arquivo de manifesto de saída para ver para qual
categoria de rótulo essa ID é mapeada.
Veja a seguir um exemplo deSeqLabel.jsonarquivo de uma caixa delimitadora, trabalho de rotulagem
de detecção de objetos de quadro de vídeo. Este arquivo estará localizado ems3://your-outputbucket/output-prefix/annotations/consolidated-annotation/output/annotationnumber/
{

"detection-annotations": [
{
"annotations": [
{
"height": 41,
"width": 53,
"top": 152,
"left": 339,
"class-id": "1",
"label-category-attributes": {
"occluded": "no",
"size": "medium"
}
},
{
"height": 24,
"width": 37,
"top": 148,
"left": 183,
"class-id": "0",
"label-category-attributes": {
"occluded": "no",
}
}
],
"frame-no": "0",
"frame": "frame_0000.jpeg",
"frame-attributes": {name: value, name: value}
},
{
"annotations": [
{
"height": 41,
"width": 53,
"top": 152,
"left": 341,
"class-id": "0",
"label-category-attributes": {}
},
{
"height": 24,
"width": 37,
"top": 141,
"left": 177,
"class-id": "0",
"label-category-attributes": {
"occluded": "no",
}
}
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}

]

}

],
"frame-no": "1",
"frame": "frame_0001.jpeg",
"frame-attributes": {name: value, name: value}

Saída de rastreamento de objetos Video Frame
A seguir está o arquivo de manifesto de saída de um trabalho de rotulagem de rastreamento de objetos
de quadro de vídeo. O texto em vermelho e itálico nos exemplos a seguir depende das
especificações do trabalho de rotulagem e dos dados de saída.
Além dos elementos padrão, os metadados incluem um mapa de classe que lista cada classe que tem pelo
menos um rótulo na sequência de quadros. Os metadados também incluemjob-nameque é o nome que
você atribuiu ao trabalho de rotulagem. Para tarefas de ajuste, se uma ou mais caixas delimitadoras foram
modificadas, há umaadjustment-statusparâmetro nos metadados para fluxos de trabalho de auditoria
definido comoadjusted.
{

"source-ref": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/example-path/input-manifest.json",
"CarObjectTracking-ref": "s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/output/labeling-job-name/
annotations/consolidated-annotation/output/0/SeqLabel.json",
"CarObjectTracking-ref-metadata": {
"class-map": {
"0": "car",
"1": "bus"
},
"job-name": "labeling-job/labeling-job-name",
"human-annotated": "yes",
"creation-date": "2021-09-29T05:50:35.566000",
"type": "groundtruth/video-object-tracking"
}
}

O Ground Truth cria um arquivo de sequência de saída para cada sequência de quadros de vídeo que foi
rotulada. Cada arquivo de sequência de saída contém o seguinte:
• Todas as anotações para todos os quadros em uma sequência natracking-annotationslista dos
objetos do JSON.
• Para cada quadro que foi anotado por um trabalhador, o quadro (frame), número (frame-no),
uma lista de objetos JSON contendo anotações (annotations) e, se aplicável, atributos de
estrutura (frame-attributes). O nome dessa lista é definido pelo tipo de tarefa que você
usa:polylines,polygons,keypoints, e para caixas delimitadoras,annotations.
Cada objeto JSON contém informações sobre uma única anotação e rótulo associado. A tabela a seguir
descreve os parâmetros que você verá para cada tipo de tarefa de quadro de vídeo.
Tipo de tarefa

Parâmetros

Bounding Box

Dimensões da caixa:heightewidth
Localização do pixel na parte superior da caixa no
canto esquerdo:topeleft

Ponto-chave

Vértices do ponto-chave:{ "x": int, "y":
int }
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Tipo de tarefa

Parâmetros

Polígono

Uma lista de vértices poligonais:vertices
Vértices do polígono:{ "x": int, "y":
int }
Um polígono tem uma forma fechada e, portanto,
o primeiro ponto também representará o último
ponto.

Polyline

Uma lista de vértices de polilinha:vertices
Vértices de polilinha:{ "x": int, "y":
int }

Além dos valores específicos do tipo de tarefa, você verá o seguinte em cada objeto JSON:
• Valores de qualquerlabel-category-attributesque foram especificados para esse rótulo.
• Oclass-idda caixa. Usar oclass-mapno arquivo de manifesto de saída para ver para qual
categoria de rótulo essa ID é mapeada.
• Umaobject-idque identifica uma instância de um rótulo. Essa ID será a mesma em todos os
quadros se um trabalhador identificar a mesma instância de um objeto em vários quadros. Por
exemplo, se um carro aparecesse em vários quadros, todas as caixas delimitadoras usadas para
identificar esse carro teriam o mesmoobject-id.
• Oobject-nameque é o ID da instância dessa anotação.
Veja a seguir um exemplo deSeqLabel.jsonarquivo de uma caixa delimitadora, quadro de vídeo,
rastreamento de objetos, trabalho de rotulagem. Este arquivo estará localizado ems3://your-outputbucket/output-prefix/annotations/consolidated-annotation/output/annotationnumber/
{

"tracking-annotations": [
{
"annotations": [
{
"height": 36,
"width": 46,
"top": 178,
"left": 315,
"class-id": "0",
"label-category-attributes": {
"occluded": "no"
},
"object-id": "480dc450-c0ca-11ea-961f-a9b1c5c97972",
"object-name": "car:1"
}
],
"frame-no": "0",
"frame": "frame_0001.jpeg",
"frame-attributes": {}
},
{
"annotations": [
{
"height": 30,
"width": 47,
"top": 163,
"left": 344,
"class-id": "1",
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},
{

}

]

}

"label-category-attributes": {
"occluded": "no",
"size": "medium"
},
"object-id": "98f2b0b0-c0ca-11ea-961f-a9b1c5c97972",
"object-name": "bus:1"
"height": 28,
"width": 33,
"top": 150,
"left": 192,
"class-id": "0",
"label-category-attributes": {
"occluded": "partially"
},
"object-id": "480dc450-c0ca-11ea-961f-a9b1c5c97972",
"object-name": "car:1"

}
],
"frame-no": "1",
"frame": "frame_0002.jpeg",
"frame-attributes": {name: value, name: value}

Saída de segmentação semântica da nuvem de pontos 3D
A seguir está o arquivo de manifesto de saída de um trabalho de rotulagem de segmentação semântica de
nuvem de pontos 3D.
Além dos elementos padrão, os metadados do rótulo incluem um mapa de cores que define qual cor
é usada para rotular a imagem, o nome da classe associado à cor e a pontuação de confiança de
cada cor. Além disso, há umadjustment-statusparâmetro nos metadados para fluxos de trabalho
de auditoria definido comoadjustedse a máscara de cor for modificada. Se você adicionou uma
ou maisframeAttributesno arquivo de configuração da categoria de etiquetas, as respostas do
trabalhador para os atributos do quadro estão no objeto JSON,dataset-object-attributes.
O parâmetro your-label-attribute-ref contém o local de um arquivo compactado com uma
extensão .zlib. Quando você descompacta esse arquivo, ele contém uma matriz. Cada índice na matriz
corresponde ao índice de um ponto anotado na nuvem de pontos de entrada. O valor da matriz em um
determinado índice fornece a classe do ponto no mesmo índice na nuvem de pontos, com base no mapa
semântico de cores encontrado nocolor-mapparâmetro dometadata.
Você pode usar um código em Python semelhante ao seguinte para descompactar um arquivo .zlib:
import zlib
from array import array
# read the label file
compressed_binary_file = open(zlib_file_path/file.zlib, 'rb').read()
# uncompress the label file
binary_content = zlib.decompress(compressed_binary_file)
# load labels to an array
my_int_array_data = array('B', binary_content);
print(my_int_array_data)
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O bloco de código acima produzirá um resultado semelhante ao seguinte. Cada elemento
da matriz impressa contém a classe de um ponto nesse índice na nuvem de pontos. Por
exemplo,my_int_array_data[0] = 1recursopoint[0]na nuvem de pontos de entrada
tem uma classe1. No seguinte exemplo de arquivo de manifesto de saída, class0corresponde
a"Background",1comCar, e2comPedestrian.
>> array('B', [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2])

Veja a seguir um exemplo de segmentação semântica de nuvem de pontos 3D que rotula o arquivo
manifesto de saída do trabalho. O texto em vermelho e itálico nos exemplos a seguir depende das
especificações do trabalho de rotulagem e dos dados de saída.
{

"source-ref": "s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/examplefolder/frame1.bin",
"source-ref-metadata":{
"format": "binary/xyzi",
"unix-timestamp": 1566861644.759115,
"ego-vehicle-pose":{...},
"prefix": "s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/lidar_singleframe_dataset/prefix",
"images": [{...}]
},
"lidar-ss-label-attribute-ref": "s3://your-output-bucket/labeling-job-name/annotations/
consolidated-annotation/output/dataset-object-id/filename.zlib",
"lidar-ss-label-attribute-ref-metadata": {
'color-map': {
"0": {
"class-name": "Background",
"hex-color": "#ffffff",
"confidence": 0.00
},
"1": {
"class-name": "Car",
"hex-color": "#2ca02c",
"confidence": 0.00
},
"2": {
"class-name": "Pedestrian",
"hex-color": "#1f77b4",
"confidence": 0.00
},
"3": {
"class-name": "Tree",
"hex-color": "#ff7f0e",
"confidence": 0.00
}
},
'type': 'groundtruth/point_cloud_single_frame_semantic_segmentation',
'human-annotated': 'yes',
'creation-date': '2019-11-12T01:18:14.271944',
'job-name': 'labeling-job-name',
//only present for adjustment audit workflow
"adjustment-status": "adjusted", // "adjusted" means the label was adjusted
"dataset-object-attributes": {name: value, name: value}
}
}

Saída de detecção de objetos em nuvem de pontos
Veja a seguir um exemplo de saída de um trabalho de detecção de objeto de nuvem de pontos 3D. Para
esse tipo de tarefa, os dados sobre cuboides 3D são retornados no parâmetro 3d-bounding-box, em
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uma lista chamada annotations. Nessa lista, cada cuboide 3D é descrito usando as informações a
seguir.
• Cada classe, ou categoria de rótulo, que você especifica no manifesto de entrada está associada a
umclass-id. Use o class-map para identificar a classe associada a cada ID de classe.
• Essas classes são usadas para dar a cada cuboide 3D um object-name no formato
<class>:<integer>, em que integer é um número exclusivo para identificar esse cuboide no
quadro.
• center-x,center-y, ecenter-zsão as coordenadas do centro do cubóide, no mesmo sistema de
coordenadas dos dados de entrada da nuvem de pontos 3D usados em seu trabalho de rotulagem.
• length,width, eheightdescreva as dimensões do cubóide.
• yawé usado para descrever a orientação (direção) do cubóide em radianos.

Note
yawestá agora no sistema cartesiano destro. Como esse recurso foi adicionado em 02 de
setembro de 2022 19:02:17 UTC, você pode converter oyawmedição nos dados de saída antes
disso usando o seguinte (todas as unidades estão em radianos):
old_yaw_in_output = pi - yaw

• Em nossa definição, +x está à direita, +y está à frente e +z está acima do plano terrestre. A ordem de
rotação é x - y - z. Oroll,pitcheyawestão representados no sistema cartesiano destro. No espaço
3D,rollestá ao longo do eixo x,pitchestá ao longo do eixo Y eyawestá ao longo do eixo z. Todos os
três estão no sentido anti-horário.
• Se você incluiu atributos de rótulo em seu arquivo de manifesto de entrada para uma determinada
classe, umlabel-category-attributesO parâmetro está incluído para todos os cubóides para os
quais os trabalhadores selecionaram os atributos do rótulo.
Se um ou mais cuboides foram modificados, há um parâmetro adjustment-status nos metadados
para fluxos de trabalho de auditoria que está definido como adjusted. Se você adicionou uma
ou maisframeAttributesno arquivo de configuração da categoria de etiquetas, as respostas do
trabalhador para os atributos do quadro estão no objeto JSON,dataset-object-attributes.
O texto em vermelho e itálico nos exemplos a seguir depende das especificações do trabalho de
rotulagem e dos dados de saída. As elipses (...) denotam uma continuação dessa lista, em que objetos
adicionais com o mesmo formato do objeto anterior podem aparecer.
{

"source-ref": "s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/examplefolder/frame1.txt",
"source-ref-metadata":{
"format": "text/xyzi",
"unix-timestamp": 1566861644.759115,
"prefix": "s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/lidar_singleframe_dataset/prefix",
"ego-vehicle-pose": {
"heading": {
"qx": -0.02111296123795955,
"qy": -0.006495469416730261,
"qz": -0.008024565904865688,
"qw": 0.9997181192298087
},
"position": {
"x": -2.7161461413869947,
"y": 116.25822288149078,
"z": 1.8348751887989483
}
},
"images": [
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]

}

"fx": 847.7962624528487,
"fy": 850.0340893791985,
"cx": 576.2129134707038,
"cy": 317.2423573573745,
"k1": 0,
"k2": 0,
"k3": 0,
"k4": 0,
"p1": 0,
"p2": 0,
"skew": 0,
"unix-timestamp": 1566861644.759115,
"image-path": "images/frame_0_camera_0.jpg",
"position": {
"x": -2.2722515189268138,
"y": 116.86003310568965,
"z": 1.454614668542299
},
"heading": {
"qx": 0.7594754093069037,
"qy": 0.02181790885672969,
"qz": -0.02461725233103356,
"qw": -0.6496916273040025
},
"camera_model": "pinhole"

},
"3d-bounding-box":
{
"annotations": [
{
"label-category-attributes": {
"Occlusion": "Partial",
"Type": "Sedan"
},
"object-name": "Car:1",
"class-id": 0,
"center-x": -2.616382013657516,
"center-y": 125.04149850484193,
"center-z": 0.311272296465834,
"length": 2.993000265181146,
"width": 1.8355260519692056,
"height": 1.3233490884304047,
"roll": 0,
"pitch": 0,
"yaw": 1.6479308313703527
},
{
"label-category-attributes": {
"Occlusion": "Partial",
"Type": "Sedan"
},
"object-name": "Car:2",
"class-id": 0,
"center-x": -5.188984560617168,
"center-y": 99.7954483288783,
"center-z": 0.2226435567445657,
"length": 4,
"width": 2,
"height": 2,
"roll": 0,
"pitch": 0,
"yaw": 1.6243170732068055
}
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}

]
},
"3d-bounding-box-metadata":
{
"objects": [],
"class_map":
{
"0": "Car",
},
"type": "groundtruth/point_cloud_object_detection",
"human-annotated": "yes",
"creation-date": "2018-10-18T22:18:13.527256",
"job-name": "identify-3d-objects",
"adjustment-status": "adjusted",
"dataset-object-attributes": {name: value, name: value}
}

Saída de rastreamento de objetos 3D Point Cloud
Veja a seguir um exemplo de um arquivo de manifesto de saída de um trabalho de rotulagem de
rastreamento de objetos em nuvem de pontos 3D. O texto em vermelho e itálico nos exemplos
a seguir depende das especificações do trabalho de rotulagem e dos dados de saída. As elipses (...)
denotam uma continuação dessa lista, em que objetos adicionais com o mesmo formato do objeto anterior
podem aparecer.
Além dos elementos padrão, os metadados incluem um mapa de classe que lista cada classe que tem
pelo menos um rótulo na sequência. Se um ou mais cuboides foram modificados, há um parâmetro
adjustment-status nos metadados para fluxos de trabalho de auditoria que está definido como
adjusted.
{

"source-ref": "s3://AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET/myfolder/seq1.json",
"lidar-label-attribute-ref": "s3://<CustomerOutputLocation>/<labelingJobName>/
annotations/consolidated-annotation/output/<datasetObjectId>/SeqLabel.json",
"lidar-label-attribute-ref-metadata": {
"objects":
[
{
"frame-no": 300,
"confidence": []
},
{
"frame-no": 301,
"confidence": []
},
...
],
'class-map': {'0': 'Car', '1': 'Person'},
'type': 'groundtruth/point_cloud_object_tracking',
'human-annotated': 'yes',
'creation-date': '2019-11-12T01:18:14.271944',
'job-name': 'identify-3d-objects',
"adjustment-status": "adjusted"
}
}

No exemplo acima, os dados cubóides para cada quadro emseq1.jsonestá emSeqLabel.jsonno
local do Amazon S3,s3://<customerOutputLocation>/<labelingJobName>/annotations/
consolidated-annotation/output/<datasetObjectId>/SeqLabel.json. Veja a seguir um
exemplo desse arquivo de sequência de rótulos.
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Para cada quadro na sequência, você vê oframe-number,frame-name, se aplicável,frameattributese uma lista deannotations. Essa lista contém cubióides 3D que foram desenhados para
essa moldura. Cada anotação inclui as seguintes informações:
• Umaobject-nameno formato<class>:<integer>ondeclassidentifica a categoria do rótulo
eintegeré uma ID exclusiva em todo o conjunto de dados.
• Quando os operadores desenham um cuboide, ele é associado a um object-id exclusivo que está
associado a todos os cuboides que identificam o mesmo objeto em vários quadros.
• Cada classe, ou categoria de rótulo, especificada no manifesto de entrada está associada a um arquivo
class-id. Use o class-map para identificar a classe associada a cada ID de classe.
• center-x,center-y, ecenter-zsão as coordenadas do centro do cubóide, no mesmo sistema de
coordenadas dos dados de entrada da nuvem de pontos 3D usados em seu trabalho de rotulagem.
• length,width, eheightdescreva as dimensões do cubóide.
• yawé usado para descrever a orientação (direção) do cubóide em radianos.

Note
yawestá agora no sistema cartesiano destro. Como esse recurso foi adicionado em 02 de
setembro de 2022 19:02:17 UTC, você pode converter oyawmedição nos dados de saída antes
disso usando o seguinte (todas as unidades estão em radianos):
old_yaw_in_output = pi - yaw

• Em nossa definição, +x está à direita, +y está à frente e +z está acima do plano terrestre. A ordem de
rotação é x - y - z. Oroll,pitcheyawestão representados no sistema cartesiano destro. No espaço
3D,rollestá ao longo do eixo x,pitchestá ao longo do eixo Y eyawestá ao longo do eixo z. Todos os
três estão no sentido anti-horário.
• Se você incluiu atributos de rótulo em seu arquivo de manifesto de entrada para uma determinada
classe, umlabel-category-attributesO parâmetro está incluído para todos os cubóides para os
quais os trabalhadores selecionaram os atributos do rótulo.

{

"tracking-annotations": [
{
"frame-number": 0,
"frame-name": "0.txt.pcd",
"frame-attributes": {name: value, name: value},
"annotations": [
{
"label-category-attributes": {},
"object-name": "Car:4",
"class-id": 0,
"center-x": -2.2906369208300674,
"center-y": 103.73924823843463,
"center-z": 0.37634114027023313,
"length": 4,
"width": 2,
"height": 2,
"roll": 0,
"pitch": 0,
"yaw": 1.5827222214406014,
"object-id": "ae5dc770-a782-11ea-b57d-67c51a0561a1"
},
{
"label-category-attributes": {
"Occlusion": "Partial",
"Type": "Sedan"
},
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},
{

},
{

]

}

"object-name": "Car:1",
"class-id": 0,
"center-x": -2.6451293634707413,
"center-y": 124.9534455706848,
"center-z": 0.5020834081743839,
"length": 4,
"width": 2,
"height": 2.080488827301309,
"roll": 0,
"pitch": 0,
"yaw": -1.5963335581398077,
"object-id": "06efb020-a782-11ea-b57d-67c51a0561a1"
"label-category-attributes": {
"Occlusion": "Partial",
"Type": "Sedan"
},
"object-name": "Car:2",
"class-id": 0,
"center-x": -5.205611313118477,
"center-y": 99.91731932137061,
"center-z": 0.22917217081212138,
"length": 3.8747142207671956,
"width": 1.9999999999999918,
"height": 2,
"roll": 0,
"pitch": 0,
"yaw": 1.5672228760316775,
"object-id": "26fad020-a782-11ea-b57d-67c51a0561a1"

"frame-number": 1,
"frame-name": "1.txt.pcd",
"frame-attributes": {},
"annotations": [
{
"label-category-attributes": {},
"object-name": "Car:4",
"class-id": 0,
"center-x": -2.2906369208300674,
"center-y": 103.73924823843463,
"center-z": 0.37634114027023313,
"length": 4,
"width": 2,
"height": 2,
"roll": 0,
"pitch": 0,
"yaw": 1.5827222214406014,
"object-id": "ae5dc770-a782-11ea-b57d-67c51a0561a1"
},
{
"label-category-attributes": {
"Occlusion": "Partial",
"Type": "Sedan"
},
"object-name": "Car:1",
"class-id": 0,
"center-x": -2.6451293634707413,
"center-y": 124.9534455706848,
"center-z": 0.5020834081743839,
"length": 4,
"width": 2,
"height": 2.080488827301309,
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},
{

}

]

}

]

}

"roll": 0,
"pitch": 0,
"yaw": -1.5963335581398077,
"object-id": "06efb020-a782-11ea-b57d-67c51a0561a1"
"label-category-attributes": {
"Occlusion": "Partial",
"Type": "Sedan"
},
"object-name": "Car:2",
"class-id": 0,
"center-x": -5.221311072916759,
"center-y": 100.4639841045424,
"center-z": 0.22917217081212138,
"length": 3.8747142207671956,
"width": 1.9999999999999918,
"height": 2,
"roll": 0,
"pitch": 0,
"yaw": 1.5672228760316775,
"object-id": "26fad020-a782-11ea-b57d-67c51a0561a1"

Rotulagem de dados aprimorada
Amazônia SageMaker A Ground Truth gerencia o envio de seus objetos de dados aos trabalhadores
para serem rotulados. A rotulagem de cada objeto de dados é uma tarefa. Os trabalhadores concluem
cada tarefa até que todo o trabalho de etiquetagem seja concluído. Ground Truth divide o número total de
tarefas em menoreslotesque são enviados aos trabalhadores. Um novo lote é enviado aos trabalhadores
quando o anterior é concluído.
O Ground Truth fornece dois recursos que ajudam a melhorar a precisão de seus rótulos de dados e
reduzir o custo total de rotular seus dados:
• Consolidação de anotaçõesajuda a melhorar a precisão dos rótulos dos objetos de dados. Ele combina
os resultados das tarefas de anotação de vários funcionários em uma etiqueta de alta fidelidade.
• A rotulagem automatizada de dados, usa machine learning para rotular partes dos seus dados
automaticamente sem precisar enviá-los para trabalhadores humanos.
Tópicos
• Controle o fluxo de objetos de dados enviados aos trabalhadores (p. 650)
• Consolidar anotações (p. 652)
• Automatizar a rotulagem de dados (p. 653)
• Encadeamento de trabalhos de rotulagem (p. 660)

Controle o fluxo de objetos de dados enviados aos trabalhadores
Dependendo do tipo de trabalho de etiquetagem que você criar, a Amazon SageMaker O Ground Truth
envia objetos de dados aos trabalhadores em lotes ou em forma de streaming. Você pode controlar o fluxo
de objetos de dados para os trabalhadores das seguintes maneiras:
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• Para os dois tipos de trabalhos de etiquetagem, você pode usarMaxConcurrentTaskCountpara
controlar o número total de objetos de dados disponíveis para todos os trabalhadores em um
determinado momento em que o trabalho de rotulagem está em execução.
• Para trabalhos de rotulagem de streaming, você pode controlar o fluxo de objetos de dados para os
trabalhadores monitorando e controlando o número de objetos de dados enviados ao Amazon SQS
associados ao seu trabalho de etiquetagem.
Use as seções a seguir para saber mais sobre essas opções. Para saber mais sobre tarefas de rotulagem
de transmissão deEmpregos de rotulagem de streaming Ground Ground Truth (p. 585).
Tópicos
• Usar o MaxConcurrentTaskCount para controlar o fluxo de objetos de dados (p. 651)
• Use o Amazon SQS para controlar o fluxo de objetos de dados para trabalhos de rotulagem de
streaming (p. 652)

Usar o MaxConcurrentTaskCount para controlar o fluxo de objetos de dados
MaxConcurrentTaskCountdefine o número máximo de objetos de dados que podem ser rotulados por
trabalhadores humanos ao mesmo tempo. Se você usar o console, esse parâmetro será definido como
1.000. Se você usarCreateLabelingJob, você pode definir esse parâmetro para qualquer número inteiro
entre 1 e 1.000, inclusive.
Quando você inicia um trabalho de rotulagem usando um arquivo de manifesto de entrada, o Ground Truth
faz o seguinte:
1. Para cada objeto de dados listado em seu arquivo de manifesto de entrada, uma ou mais tarefas são
criadas, dependendo do valor que você especificar paraNumberOfHumanWorkersPerDataObject.
Por exemplo, se você definir o número de trabalhadores por objeto de dados como 3, 3 tarefas serão
criadas para cada objeto do conjunto de dados. Para ser marcado como rotulado com sucesso,
pelo menos um trabalhador deve rotular o objeto. Como alternativa, as tarefas podem expirar ou ser
recusadas.
2. Se você estiver usando a força de trabalho do Mechanical Turk, a Ground Truth primeiro envia um lote
de 10 objetos de conjunto de dados para seus trabalhadores. Ele usa esse pequeno lote para configurar
o trabalho de rotulagem e certificar-se de que o trabalho esteja configurado corretamente.
3. Em seguida, Ground Truth enviaMaxConcurrentTaskCountnúmero de objetos do conjunto de dados
para os trabalhadores. Por exemplo, se você tiver 2.000 objetos de dados de entrada em seu arquivo
de manifesto de entrada e tiver definido o número de trabalhadores por objeto de dados como 3 e
definidoMaxConcurrentTaskCountpara 900, os primeiros 900 objetos de dados em seu manifesto de
entrada são enviados aos trabalhadores, o que corresponde a 2.700 tarefas (900 x 3). Esse é o primeiro
conjunto completo de objetos enviados aos trabalhadores.
4. O que acontece em seguida depende do tipo de tarefa de rotulagem que você criar. Esta etapa
pressupõe que um ou mais objetos do conjunto de dados em seu arquivo de manifesto de entrada, ou
enviados usando uma fonte de dados de entrada do Amazon SNS (em um trabalho de rotulagem de
streaming), não foram incluídos no conjunto enviado aos trabalhadores na etapa 3.
• Trabalho de rotulagem de transmissão: Desde que o número total de objetos disponíveis
para os trabalhadores seja igual aMaxConcurrentTaskCount, todos os objetos
de conjunto de dados restantes em seu arquivo de manifesto de entrada e que você
envia em tempo real usando o Amazon SNS são colocados em uma fila do Amazon
SQS. Quando o número total de objetos disponíveis para os trabalhadores cai
abaixoMaxConcurrentTaskCountmenosNumberOfHumanWorkersPerDataObject, um novo
objeto de dados da fila é usado para criarNumberOfHumanWorkersPerDataObject-tarefas, que
são enviadas aos trabalhadores em tempo real.
• Trabalho de etiquetagem sem streaming: À medida que os
trabalhadores terminam de rotular um conjunto de objetos,
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atéMaxConcurrentTaskCountvezesNumberOfHumanWorkersPerDataObjecto número de
novas tarefas será enviado aos trabalhadores. Esse processo é repetido até que todos os objetos de
dados no arquivo de manifesto de entrada sejam rotulados.

Use o Amazon SQS para controlar o fluxo de objetos de dados para trabalhos de
rotulagem de streaming
Quando você cria um trabalho de rotulagem de streaming, uma fila do Amazon SQS é criada
automaticamente em sua conta. Objetos de dados só são adicionados à fila do Amazon SQS quando
o número total de objetos enviados aos trabalhadores está acimaMaxConcurrentTaskCount. Caso
contrário, os objetos serão enviados diretamente aos trabalhadores.
Você pode usar essa fila para gerenciar o fluxo de objetos de dados para seu trabalho de rotulagem. Para
saber mais, consulte Gerencie solicitações de rotulagem com uma fila do Amazon SQS (p. 588).

Consolidar anotações
Uma anotação é o resultado da tarefa de rotulagem de um único trabalhador. A consolidação de anotações
combina as anotações de dois ou mais trabalhadores em um único rótulo para seus objetos de dados. Um
rótulo, que é atribuído a cada objeto no conjunto de dados, é uma estimativa probabilística do que o rótulo
verdadeiro deva ser. Cada objeto no conjunto de dados geralmente tem várias anotações, mas somente
um rótulo ou um conjunto de rótulos.
Você decide quantos trabalhadores anotam cada objeto em seu conjunto de dados. Usar mais
trabalhadores pode aumentar a precisão de suas etiquetas, mas também aumenta o custo da etiquetagem.
Para saber mais sobre os preços do Ground Truth, consulteAmazônia SageMaker Preço do Ground Truth.
Se você usa a Amazon SageMaker console para criar um trabalho de rotulagem, a seguir estão os padrões
para o número de trabalhadores que podem anotar objetos:
• Classificação de texto — 3 trabalhadores
• Classificação de imagens — 3 trabalhadores
• Caixas delimitadoras — 5 trabalhadores
• Segmentação semântica — 3 trabalhadores
• Reconhecimento da entidade nomeada — 3 trabalhadores
Ao usar a operação CreateLabelingJob, você define o número de trabalhadores que devem anotar
cada objeto de dados usando o parâmetro NumberOfHumanWorkersPerDataObject. É possível
substituir o número padrão de trabalhadores que rotulam um objeto de dados usando o console ou a
operação CreateLabelingJob.
O Ground Truth fornece uma função de consolidação de anotações para cada uma de suas tarefas de
rotulagem predefinidas: caixa delimitadora, classificação de imagens, reconhecimento de entidades de
nomes, segmentação semântica e classificação de texto. Estas são as funções:
• A consolidação de anotações em várias classes para classificação de texto e imagem usa uma variante
da abordagem de Maximização de expectativa para anotações. Ela estima parâmetros para cada
trabalhador e usa a inferência bayesiana para estimar a classe real com base nas anotações de classe
de trabalhadores individuais.
• A anotação de caixa delimitadora consolida caixas delimitadoras de vários trabalhadores. Essa função
encontra as caixas mais semelhantes de diferentes trabalhadores com base no índice de Jaccard, ou na
interseção sobre união, das caixas e calcula a média delas.
• A consolidação de anotações de segmentação semântica trata cada pixel em uma única imagem como
uma classificação de várias classes. Essa função trata as anotações de pixel dos trabalhadores como
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"votos", com mais informações dos pixels adjacentes incorporados, aplicando uma função de suavização
à imagem.
• O reconhecimento de entidades nomeadas agrupa as seleções de texto por similaridade de Jaccard e
calcula os limites da seleção com base no modo ou na mediana, se o modo não estiver claro. O rótulo
é resolvido para o rótulo de entidade mais atribuído no cluster, quebrando os vínculos por seleção
aleatória.
É possível usar outros algoritmos para consolidar anotações. Para obter mais informações, consulte Criar
sua própria função de consolidação de anotações (p. 653).

Criar sua própria função de consolidação de anotações
É possível optar por usar sua própria função de consolidação de anotações para determinar os rótulos
finais dos objetos rotulados. Existem muitas abordagens possíveis para escrever uma função e a
abordagem que você usar dependerá da natureza das anotações a serem consolidadas. Em termos
gerais, as funções de consolidação examinam as anotações dos trabalhadores, medem a similaridade
entre elas e usam algum tipo de julgamento probabilístico para determinar qual deve ser o rótulo mais
provável.
Se você quiser usar outros algoritmos para criar funções de consolidação de anotações, você pode
encontrar as respostas do trabalhador na[project-name]/annotations/worker-responsepasta do
bucket do Amazon S3 para a qual você direciona a saída do trabalho.

Avaliar similaridade
Para avaliar a similaridade entre os marcadores, use uma das seguintes estratégias ou use uma que
atenda às suas necessidades de rotulagem de dados:
• Para espaços de rótulo que consistem em categorias discretas e mutuamente exclusivas, como
classificação de várias classes, avaliar a similaridade pode ser um processo simples. Os rótulos
discretos coincidem ou não coincidem.
• Para espaços de rótulo que não possuem valores separados, como anotações de caixa delimitadora,
encontre uma ampla medida de similaridade. No caso de caixas delimitadoras, uma dessas medidas é
o índice de Jaccard. Ele mede a relação entre a interseção de duas caixas com a união das caixas para
avaliar como elas são semelhantes. Por exemplo, se houver três anotações, poderá haver uma função
que determine quais anotações representam o mesmo objeto e que devem ser consolidadas.

Avaliar o rótulo mais provável
Com uma das estratégias detalhadas nas seções anteriores em mente, faça algum tipo de julgamento
probabilístico sobre qual deve ser o rótulo consolidado. No caso de categorias discretas e mutuamente
exclusivas, isso pode ser simples. Uma das maneiras mais comuns de fazer isso é obter os resultados de
uma votação majoritária entre as anotações. Isso pondera as anotações igualmente.
Algumas abordagens tentam estimar a precisão de diferentes anotadores e pesam suas anotações em
proporção à probabilidade de correção. Um exemplo disso é o método Expectation Maximization, que é
usado na função de consolidação Ground Truth padrão para anotações de várias classes.
Para obter mais informações sobre como criar uma função de consolidação de anotações, consulte Etapa
3: Processamento comAWS Lambda (p. 521).

Automatizar a rotulagem de dados
Se você escolher, Amazon SageMaker O Ground Truth pode usar o aprendizado ativo para automatizar
a rotulagem de seus dados de entrada para determinados tipos de tarefas incorporadas. A aprendizagem
ativa é uma técnica de machine learning que identifica os dados que devem ser rotulados pelos
trabalhadores. No Ground Truth, essa funcionalidade é chamada de rotulagem automatizada de dados.
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A rotulagem automatizada de dados ajuda a reduzir o custo e o tempo que se leva para rotular seu
conjunto de dados em comparação com o uso somente de trabalhadores humanos. Quando você usa a
etiquetagem automatizada, você incorre SageMaker custos de treinamento e inferência.
Recomendamos o uso de rotulagem automatizada de dados em grandes conjuntos de dados porque
as redes neurais usadas com aprendizagem ativa exigem uma quantidade significativa de dados para
cada novo conjunto de dados. Normalmente, à medida que você fornece mais dados, o potencial para
previsões de alta precisão aumenta. Os dados só serão rotulados automaticamente se a rede neural usada
no modelo de rotulagem automática puder atingir um nível aceitavelmente alto de precisão. Portanto, com
conjuntos de dados maiores, há mais potencial para rotular automaticamente os dados porque a rede
neural pode ter precisão suficientemente alta para a rotulagem automática. A rotulagem automatizada de
dados é mais apropriada quando você tem milhares de objetos de dados. O número mínimo de objetos
permitidos para a rotulação automatizada de dados é de 1.250, mas é altamente recomendável fornecer
um mínimo de 5.000 objetos.
A rotulagem automatizada de dados está disponível somente para os seguintes tipos de tarefas
incorporados do Ground Truth:
• Classificação de imagem (Rótulo único) (p. 388)
• Segmentação semântica da imagem (p. 381)
• Detecção de objeto (Bounding Box (p. 376))
• Classificação de texto (Rótulo único) (p. 399)
Trabalhos de rotulagem de transmissãonão oferecem suporte à rotulagem automática de dados.
Para saber mais sobre como criar um fluxo de trabalho de aprendizagem ativa personalizado usando
seu próprio modelo, consulteConfigure um fluxo de trabalho de aprendizado ativo com seu próprio
modelo (p. 660).
As cotas de dados de entrada aplicam-se a trabalhos de rotulagem automatizada. ConsulteCotas de dados
de entrada (p. 590)para obter informações sobre o tamanho do conjunto de dados, o tamanho dos dados
de entrada e os limites de resolução.

Note
Antes de usar um modelo de etiquetagem automatizada na produção, você precisa ajustá-lo ou
testá-lo, ou ambos. É possível ajustar o modelo (ou criar e ajustar outro modelo supervisionado
de sua escolha) no conjunto de dados produzido pelo seu trabalho de rotulagem para otimizar
a arquitetura e os hiperparâmetros do modelo. Se você decidir usar o modelo para inferência
sem ajustá-lo, é altamente recomendável que você avalie sua precisão em um subconjunto
representativo (por exemplo, selecionado aleatoriamente) do conjunto de dados rotulado com
Ground Truth e que ele corresponda às suas expectativas.

Como ele funciona
A rotulagem automatizada de dados é habilitada durante a criação de um trabalho de rotulagem. Como
funciona:
1. Quando a Ground Truth inicia um trabalho automatizado de rotulagem de dados, ele seleciona uma
amostra aleatória de objetos de dados de entrada e os envia para trabalhadores humanos. Se mais de
10% desses objetos de dados falharem, o trabalho de rotulagem falhará. Se o trabalho de rotulagem
falhar, além de revisar qualquer mensagem de erro que o Ground Truth retorne, verifique se os dados
de entrada estão sendo exibidos corretamente na interface do usuário do trabalhador, se as instruções
estão claras e se você deu aos trabalhadores tempo suficiente para concluir as tarefas.
2. Quando os dados rotulados são retornados, eles são usados para criar um conjunto de treinamento e
um conjunto de validação. A Ground Truth usa esses conjuntos de dados para treinar e validar o modelo
usado para rotulagem automática.
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3. A Ground Truth executa um trabalho de transformação em lote, usando o modelo validado para
inferência sobre os dados de validação. A inferência de lote produz uma pontuação de confiança e uma
métrica de qualidade para cada objeto nos dados de validação.
4. O componente de rotulagem auto usará essas métricas de qualidade e pontuações de confiança para
criar umlimite de pontuação de confiançaisso garante rótulos de qualidade.
5. O Ground Truth executa um trabalho de transformação em lote nos dados não rotulados no conjunto
de dados, usando o mesmo modelo validado para inferência. Isso produz uma pontuação de confiança
para cada objeto.
6. O componente de rotulagem auto Ground Truth determina se a pontuação de confiança produzida na
etapa 5 para cada objeto atinge o limite exigido determinado na etapa 4. Se a pontuação de confiança
atingir o limite, a qualidade esperada da rotulagem automática excederá o nível de precisão solicitado e
esse objeto será considerado rotulado automaticamente.
7. A etapa 6 produz um conjunto de dados não rotulados com pontuações de confiança. O Ground Truth
seleciona pontos de dados com pontuações de confiança baixas desse conjunto de dados e os envia
para trabalhadores humanos.
8. A Ground Truth usa os dados existentes rotulados por humanos e esses dados adicionais rotulados de
trabalhadores humanos para atualizar o modelo.
9. O processo é repetido até que o conjunto de dados seja totalmente rotulado ou até que outra condição
de interrupção seja atendida. Por exemplo, a rotulagem automática é interrompida se o orçamento de
anotações humanas for atingido.
As etapas anteriores acontecem em iterações. Selecione cada guia na tabela a seguir para ver um
exemplo dos processos que acontecem em cada iteração para um trabalho de rotulagem automatizada
de detecção de objetos. O número de objetos de dados usados em uma determinada etapa nessas
imagens (por exemplo, 200) é específico desse exemplo. Se houver menos de 5.000 objetos para
rotular, o tamanho do conjunto de validação será 20% de todo o conjunto de dados. Se houver mais
de 5.000 objetos em seu conjunto de dados de entrada, o tamanho do conjunto de validação será
10% de todo o conjunto de dados. Você pode controlar o número de rótulos humanos coletados por
iteração de aprendizado ativo alterando o valor deMaxConcurrentTaskCountao usar a operação de
APICreateLabelingJob. Esse valor é definido como 1.000 quando você cria um trabalho de rotulagem
usando o console. No fluxo de aprendizado ativo ilustrado sob oAprendizagemtab, esse valor é definido
como 200.
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Model Training
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Automated Labeling
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Active Learning

Precisão das etiquetas automatizadas
A definição deprecisãodepende do tipo de tarefa incorporada que você usa com a rotulagem automática.
Para todos os tipos de tarefas, esses requisitos de precisão são predeterminados pelo Ground Truth e não
podem ser configurados manualmente.
• Para classificação de imagens e classificação de texto, o Ground Truth usa a lógica para encontrar um
nível de confiança de predição de rótulos que corresponda a pelo menos 95% de precisão do rótulo. Isso
significa que a Ground Truth espera que a precisão dos rótulos automatizados seja de pelo menos 95%
em comparação com os rótulos que os rotuladores humanos forneceriam para esses exemplos.
• Para caixas delimitadoras, a média esperadaInterseção sobre a união (IoU)das imagens rotuladas
automaticamente é 0,6. Para encontrar a média de IoU, a Ground Truth calcula a média de todas as
caixas preditas e perdidas na imagem para cada classe e, em seguida, calcula a média desses valores
entre as classes.
• Para segmentação semântica, a média esperada de IoU das imagens rotuladas automaticamente é 0,7.
Para encontrar a média de IoU, Ground Truth usa a média dos valores de IoU de todas as classes na
imagem (excluindo o plano de fundo).
Em cada iteração do Aprendizado Ativo (etapas de 3 a 6 na lista acima), o limite de confiança é encontrado
usando o conjunto de validação anotado por humanos para que a precisão esperada dos objetos rotulados
automaticamente atenda a determinados requisitos de precisão predefinidos.

Criar um trabalho de rotulagem automatizada de dados (Console)
Para criar um trabalho de etiquetagem que use rotulagem automatizada no SageMaker Console do, use o
procedimento a seguir.

Como criar um trabalho automatizado de rotulagem de dados (console)
1.

Verdade do Open the GroundTrabalhos de rotulagemSeção do SageMakerConsole do :https://
console.aws.amazon.com/sagemaker/groundtruth.
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2.

Usando Criar um trabalho de rotulagem (console) (p. 551) como guia, conclua as seções Job
overview (Visão geral do trabalho) e Task type (Tipo de tarefa). Observe que a rotulagem auto não é
suportada para tipos de tarefas personalizadas.

3.

Em Workers (Trabalhadores), escolha o tipo de força de trabalho.

4.

Na mesma seção, escolha Enable automated data labeling (Habilitar rotulagem automatizada de
dados).

5.

Usando Etapa 4: Configurar a ferramenta Bounding Box (p. 374) como guia, crie instruções para
o operador na ferramenta de rotulagem Task Type (Tipo de tarefa) da seção. Por exemplo,
se você escolherSegmentação semânticacomo seu tipo de trabalho de etiquetagem, esta seção é
chamadaFerramenta de rotulagem de segmentação semântica.

6.

Para visualizar as instruções e o painel do trabalhador, escolha Preview (Visualizar).

7.

Escolha Create (Criar). Isso cria e inicia seu trabalho de etiquetagem e o processo de etiquetagem
auto.

Você pode ver seu trabalho de etiquetagem aparecer naTrabalhos de rotulagemSeção do SageMaker
Console do. Seus dados de saída aparecem no bucket do Amazon S3 que você especificou ao criar o
trabalho de rotulagem. Para obter mais informações sobre o formato e a estrutura do arquivo dos dados de
saída do trabalho de rotulagem, consulte Dados de saída (p. 626).

Criar um trabalho de rotulagem automatizada de dados (API)
Para criar um trabalho automatizado de rotulagem de dados usando o SageMaker API, use
oLabelingJobAlgorithmsConfigparâmetro doCreateLabelingJoboperação. Para saber como
iniciar uma tarefa de rotulagem usando oCreateLabelingJoboperação, vejaCriar um trabalho de
rotulagem (API) (p. 554).
Especifique o Nome de recurso da Amazon (ARN) do algoritmo que você está usando para rotulagem
de dados automatizada noLabelingJobAlgorithmSpecificationArnparâmetro do. Escolha um dos quatro
algoritmos integrados do Ground Truth que são compatíveis com rotulagem automatizada:
• Classificação de imagem (Rótulo único) (p. 388)
• Segmentação semântica da imagem (p. 381)
• Detecção de objeto (Bounding Box (p. 376))
• Classificação de texto (Rótulo único) (p. 399)
Quando um trabalho automatizado de rotulagem de dados é concluído, o Ground Truth retorna o ARN do
modelo usado para o trabalho de rotulagem automatizada de dados. Use esse modelo como o modelo
inicial para tipos de trabalho de rotulagem automática semelhantes fornecendo o ARN, em formato de
string, noInitialActiveLearningModelArnparâmetro do. Para recuperar o ARN do modelo, use um comando
da AWS Command Line Interface (AWS CLI) semelhante ao seguinte:
# Fetch the mARN of the model trained in the final iteration of the previous labeling
job.Ground Truth
pretrained_model_arn = sagemaker_client.describe_labeling_job(LabelingJobName=job_name)
['LabelingJobOutput']['FinalActiveLearningModelArn']

Para criptografar dados no volume de armazenamento anexado à(s) instância(s) de computação de
ML usadas na rotulagem automatizada, inclua uma chave AWS Key Management Service (AWS KMS)
no parâmetro VolumeKmsKeyId. Para obter informações sobreAWSChaves do KMS, consulteO que
éAWSKey ManagementnaAWSGuia do desenvolvedor do Key Management.
Para um exemplo que usa oCreateLabelingJoboperação para criar um trabalho automatizado de
rotulagem de dados, consulte oobject_detection_tutorialExemplo deSageMaker Exemplos,Trabalhos de
rotulagem do Ground TrSeção de SageMaker instância de caderno. Para saber como criar e abrir uma
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instância de bloco de anotações, consulte Criar uma instância de bloco de anotações (p. 304). Para saber
como acessar SageMaker exemplos de cadernos, consulteBlocos de anotações de exemplo (p. 315).

Instâncias do Amazon EC2 necessárias para rotulagem automatizada de dados
A tabela a seguir lista as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) que você precisa
para executar rotulagem de dados automatizada para tarefas de treinamento e inferência de lotes.
Tipo de trabalho de rotulagem
automatizada de dados

Tipo de instância de treinamento

Tipo de instância de inferência

Classificação de imagens

ml.p3.2xlarge*

ml.c5.xlarge

Detecção de objetos (caixa
delimitadora)

ml.p3.2xlarge*

ml.c5.4xlarge

Classificação de texto

ml.c5.2xlarge

ml.m4.xlarge

Segmentação semântica

ml.p3.2xlarge*

ml.p3.2xlarge*

* Na região Ásia-Pacífico (Mumbai) (ap-south-1) use ml.p2.8xlarge.
O Ground Truth gerencia as instâncias que você usa para trabalhos automatizados de rotulagem de dados.
Ele cria, configura e encerra as instâncias conforme necessário para executar o trabalho. Essas instâncias
não aparecem no painel de controle de instância do Amazon EC2.

Configure um fluxo de trabalho de aprendizado ativo com seu próprio modelo
Você pode criar um fluxo de trabalho de aprendizado ativo com seu próprio algoritmo para executar
treinamentos e inferências nesse fluxo de trabalho para rotular automaticamente seus dados. O
notebook bring_your_own_model_for_sagemaker_labeling_workflows_with_active_learning.ipynb
demonstra isso usando o SageMaker algoritmo incorporado,BlazingText. Este caderno fornece umaAWS
CloudFormationpilha que você pode usar para executar esse fluxo de trabalho usandoAWS Step
Functions. Você pode encontrar o notebook e os arquivos de suporte nesteGitHub repositório.
Também é possível encontrar este caderno SageMaker Repositório de exemplos. ConsulteUse exemplos
de cadernospara saber como encontrar uma Amazon SageMaker Notebook de exemplo.

Encadeamento de trabalhos de rotulagem
Amazônia SageMaker O Ground Truth pode reutilizar conjuntos de dados de trabalhos anteriores de duas
formas: clonagem e encadeamento.
Clonagemcopia a configuração de um trabalho de etiquetagem anterior e permite que você faça alterações
adicionais antes de configurá-lo para execução.
O encadeamento usa não somente a configuração do trabalho anterior, mas também os resultados. Isso
permite que você continue um trabalho incompleto e adicione rótulos ou objetos de dados a um trabalho
concluído. O encadeamento é uma operação mais complexa.
Para o processamento de dados:
• A clonagem usa o manifesto de entrada do trabalho anterior, com modificações opcionais, como o
manifesto de entrada do novo trabalho.
• O Encadeamento usa o manifesto de saída do trabalho anterior como o manifesto de entrada do novo
trabalho.
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O encadeamento é útil quando é necessário:
• Continuar um trabalho de rotulagem que foi interrompido manualmente.
• Continue um trabalho de rotulagem que teve uma falha no meio dele, depois de corrigir os problemas.
• Mude para a rotulagem automatizada de dados depois de rotular manualmente parte de um trabalho (ou
vice-versa).
• Adicionar mais objetos de dados a um trabalho concluído e iniciar o trabalho a partir de então.
• Adicionar outra anotação a uma tarefa concluída. Por exemplo, você tem uma coleção de frases
marcadas para o tópico e, em seguida, deseja executar o conjunto novamente, categorizando-as pelo
público-alvo implícito do tópico.
Na Amazon SageMaker Ground Truth: você pode configurar uma tarefa de rotulagem em cadeia com o
console ou a API.

Termo chave: Nome do atributo do rótulo
O nome do atributo de rótulo (LabelAttributeName na API) é uma string usada como chave para o par
de chave/valor formado com o rótulo que um trabalhador atribui ao objeto de dados.
As regras a seguir se aplicam ao nome do atributo de rótulo:
• Ele não pode terminar com -metadata.
• Os nomes source e source-ref são reservados e não podem ser usados.
• Para trabalhos de rotulagem de segmentação semântica,, ele deve terminar com -ref. Para todos os
outros trabalhos de rotulagem, ele não pode terminar com -ref. Se você usar o console para criar o
trabalho, a Amazon SageMaker O Ground Truth é anexado automaticamente-refpara todos os nomes
de atributos de rótulos, exceto para trabalhos de segmentação semântica.
• Para um trabalho de etiquetagem em cadeia, se você estiver usando o mesmo nome de atributo de
rótulo do trabalho de origem e configurar o trabalho encadeado para usar a rotulagem automática, se
ele estiver no modo de rotulagem automática em algum momento, o Ground Truth usará o modelo do
trabalho de origem.
Em um manifesto de saída, o nome do atributo de rótulo é semelhante ao seguinte:
"source-ref": "<S3 URI>",
"<label attribute name>": {
"annotations": [{
"class_id": 0,
"width": 99,
"top": 87,
"height": 62,
"left": 175
}],
"image_size": [{
"width": 344,
"depth": 3,
"height": 234
}]
},
"<label attribute name>-metadata": {
"job-name": "<job name>",
"class-map": {
"0": "<label attribute name>"
},
"human-annotated": "yes",
"objects": [{
"confidence": 0.09
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}

}],
"creation-date": "<timestamp>",
"type": "groundtruth/object-detection"

Se você estiver criando um trabalho no console e não definir explicitamente o valor do nome do atributo
label, o Ground Truth usará o nome do trabalho como o nome do atributo do rótulo para o trabalho.

Iniciar um trabalho encadeado (Console)
Selecione um trabalho de rotulagem interrompido, com falha ou concluído na lista de seus trabalhos
existentes. Isso habilita o menu Actions (Ações).
No menu Actions (Ações), escolha Chain (Encadear).

Painel de visão geral do trabalho
No painel Job overview (Visão geral do trabalho), um novo Job name (Nome do trabalho) é definido com
base no título do trabalho a partir do qual você está encadeando este. Você pode alterá-lo.
Você também pode especificar um nome do atributo de rótulo diferente do nome do trabalho de rotulagem.
Se você estiver encadeando um trabalho concluído, o nome do atributo de rótulo usará o nome do novo
trabalho que você está configurando. Para alterar o nome, marque a caixa de seleção.
Se você estiver encadeando um trabalho interrompido ou com falha, o nome do atributo de rótulo será
usado para o nome do trabalho a partir do qual você está encadeando. É fácil ver e editar o valor porque a
caixa de seleção do nome está marcada.

Considerações sobre nomenclatura de atributo de rótulo
• O padrãousa o nome do atributo de rótulo que a Ground Truth selecionou. Todos os objetos de
dados sem dados conectados a esse nome do atributo de rótulo são rotulados.
• Usar um nome do atributo de rótulo não presente no manifesto faz com que a tarefa processe
todos os objetos no conjunto de dados.
O local do conjunto de dados de entrada, nesse caso, é selecionado automaticamente como o manifesto
de saída do trabalho encadeado. O campo de entrada não fica disponível, portanto você não pode alterálo.

Adição de objetos de dados a um trabalho de rotulagem
Você não pode especificar um arquivo de manifesto alternativo Edite manualmente o manifesto
de saída do trabalho anterior para adicionar novos itens antes de iniciar um trabalho encadeado.
O URI do Amazon S3 ajuda você a localizar onde você está armazenando o manifesto no seu
bucket do Amazon S3. Faça o download do arquivo de manifesto a partir daí, edite-o localmente
em seu computador e, em seguida, faça o upload da nova versão para substituí-la. Certifiquese de não estar introduzindo erros durante a edição. Recomendamos que você use o JSON
linter para verificar seu JSON. Muitos editores de texto e IDEs populares têm plugins de linter
disponíveis.

Iniciar um trabalho encadeado (API)
O procedimento é quase o mesmo que configurar um novo trabalho de rotulagem com
CreateLabelingJob, exceto por duas diferenças principais:
• Local do manifesto: Em vez de usar seu manifesto original do trabalho anterior, o valor
doManifestS3UrinaDataSourcedeve apontar para o URI do Amazon S3 domanifesto de saídado
trabalho de rotulagem anterior.
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• Nome do atributo do rótulo: Configurando o corretoLabelAttributeNameo valor é importante aqui.
Essa é a parte chave de um par de valores-chave em que os dados de rotulagem são o valor. Exemplo
de casos de uso incluem:
• Adicionar rótulos novos ou mais específicos a um trabalho concluído— Defina um novo nome de
atributo de rótulo.
• Rotulando os itens não rotulados de um trabalho anterior— Use o nome do atributo de rótulo do
trabalho anterior.

Usar um conjunto de dados parcialmente rotulado
Você pode obter alguns benefícios de encadeamento se usar um manifesto aumentado que já tenha sido
parcialmente rotulado. Marque a caixa de seleção Label attribute name (Nome do atributo de rótulo) e
defina o nome para que corresponda ao nome em seu manifesto.
Se você estiver usando a API do, as instruções são as mesmas para iniciar uma tarefa em cadeia. No
entanto, certifique-se de fazer o upload do manifesto para um bucket do Amazon S3 e usá-lo em vez de
usar o manifesto de saída de um trabalho anterior.
ONome do atributo do rótuloo valor no manifesto deve estar em conformidade com as considerações de
nomenclatura discutidas anteriormente.

Segurança e permissões do Ground Truth
Use os tópicos desta página para aprender sobre os recursos de segurança do Ground Truth e como
configurarAWS Identity and Access ManagementPermissões (IAM) para permitir que um usuário ou uma
função do IAM crie um trabalho de rotulagem. Além disso, aprenda a criar umFunção de execução do.
Uma função de execução é a função que você especifica quando cria um trabalho de rotulagem. Essa
função é usada para iniciar seu trabalho de etiquetagem.
Se você for um novo usuário e quiser começar rapidamente ou se não precisar de permissões granulares,
consulteUse políticas gerenciadas do IAM com Ground Truth (p. 665).
Para obter mais informações sobre os usuários e as funções do IAM, consulteIdentidades (usuários,
grupos e funções)no Guia do usuário do IAM.
Para saber mais sobre o uso do IAM com o SageMaker, consulteIdentity and Access Management para a
Amazon SageMaker (p. 3546).
Tópicos
• Requisito de permissão de COR (p. 663)
• Atribua permissões do IAM para usar Ground Truth (p. 664)
• Usar a Amazon SageMaker Ground Truth em uma Amazon Virtual Private Cloud (p. 676)
• Dados de saída e criptografia do volume de armazenamento (p. 688)
• Autenticação e restrições da força de trabalho (p. 689)

Requisito de permissão de COR
No início de 2020, navegadores amplamente usados, como Chrome e Firefox, mudaram seu
comportamento padrão para girar imagens com base nos metadados da imagem, chamados deDados
EXIF. Anteriormente, os navegadores sempre exibiam as imagens exatamente da maneira como elas são
armazenadas no disco, que normalmente não é girado. Depois da alteração, as imagens agora giram de
acordo com uma parte dos metadados da imagem chamadavalor de orientação. Isso tem implicações
importantes para toda a comunidade de aprendizado de máquina (ML). Por exemplo, se os aplicativos
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que fazem anotações em imagens não considerarem a orientação EXIF, eles poderão exibir imagens em
orientações inesperadas, resultando em rótulos incorretos.
Começando com o Chrome 89,AWSnão pode mais impedir automaticamente a rotação de imagens
porque o grupo de padrões da web W3C decidiu que a capacidade de controlar a rotação de imagens
viola a Política de Mesma Origem da web. Portanto, para garantir que trabalhadores humanos anotem
suas imagens de entrada em uma orientação previsível ao enviar solicitações para criar um trabalho de
rotulagem, você deve adicionar uma política de cabeçalho CORS aos buckets do Amazon S3 que contêm
suas imagens de entrada.

Important
Se você não adicionar uma configuração de CORS aos buckets do Amazon S3 que contêm seus
dados de entrada, as tarefas de rotulagem desses objetos de dados de entrada falharão.
Por padrão, se você criar um trabalho por meio do console do Ground Truth, o CORS será habilitado. Se
todos os seus dados de entrada foremnãolocalizado no mesmo bucket do Amazon S3 do seu arquivo de
manifesto de entrada, você deve adicionar uma configuração de CORS a todos os buckets do Amazon S3
que contêm dados de entrada usando as instruções a seguir.
Se você estiver usando oCreateLabelingJobAPI Para criar um trabalho de rotulagem Ground Truth,
você pode adicionar uma política de CORS a um bucket do Amazon S3 que contém dados de entrada
no console do S3. Para definir os cabeçalhos CORS necessários no bucket do Amazon S3 que contêm
suas imagens de entrada no console do Amazon S3, siga as instruções detalhadas emComo adicionar
o compartilhamento de recursos entre domínios com CORS?. Use o código de configuração CORS a
seguir para os compartimentos que hospedam suas imagens. Se você usar o console do Amazon S3 para
adicionar a política à instânciaao bucket, você deve usar o formato de JSON.

Important
Se você criar uma nuvem de pontos 3D ou uma tarefa de rotulagem de quadros de vídeo, deverá
adicionar regras adicionais à sua configuração do CORS. Para saber mais, consulteRequisitos de
permissão do trabalho de rotulagem de nuvem de pontos 3D (p. 473)eRequisitos de permissão
de Job do Video Frame (p. 423)respectivamente.
JSON
[{

}]

"AllowedHeaders": [],
"AllowedMethods": ["GET"],
"AllowedOrigins": ["*"],
"ExposeHeaders": ["Access-Control-Allow-Origin"]

XML
<CORSConfiguration>
<CORSRule>
<AllowedOrigin>*</AllowedOrigin>
<AllowedMethod>GET</AllowedMethod>
<ExposeHeader>Access-Control-Allow-Origin</ExposeHeader>
</CORSRule>
</CORSConfiguration>

Atribua permissões do IAM para usar Ground Truth
Use os tópicos nesta seção para aprender a usarAWS Identity and Access Management(IAM) políticas
gerenciadas e personalizadas para gerenciar o acesso ao Ground Truth e aos recursos associados.
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Você pode usar as seções desta página para aprender o seguinte:
• Como criar políticas do IAM que concedam permissão a um usuário ou função do IAM para criar um
trabalho de rotulagem. Os administradores podem usar políticas do IAM para restringir o acesso à
Amazon SageMaker e outrosAWSserviços específicos da Ground Truth.
• Como criar uma SageMaker Função de execução do. Uma função de execução é a função que você
especifica quando cria um trabalho de rotulagem. A função é usada para iniciar e gerenciar seu trabalho
de etiquetagem.
Veja a seguir uma visão geral dos tópicos que você encontrará nesta página:
• Se você está começando a usar o Ground Truth ou não precisa de permissões granulares para seu caso
de uso, é recomendável usar as políticas gerenciadas do IAM descritas emUse políticas gerenciadas do
IAM com Ground Truth (p. 665).
• Saiba mais sobre as permissões necessárias para usar o console do Ground Truth noConceda
permissão do IAM para usar a Amazon SageMaker Ground Truth (p. 666). Esta seção inclui exemplos
de políticas que concedem permissão a uma entidade do IAM para criar e modificar equipes de
trabalho privadas, assinar equipes de trabalho de fornecedores e criar fluxos de trabalho de rotulagem
personalizados.
• Ao criar um trabalho de rotulagem, você deve fornecer uma função de execução. Use Criar uma
SageMaker Papel de execução de um Job de rotulagem da Ground Truth (p. 670) para saber mais
sobre as permissões necessárias para essa função.

Use políticas gerenciadas do IAM com Ground Truth
SageMaker e a Ground TruthAWSpolíticas gerenciadas que você pode usar para criar um trabalho de
rotulagem. Se você está começando a usar o Ground Truth e não precisa de permissões granulares para
seu caso de uso, é recomendável usar as seguintes políticas:
• AmazonSageMakerFullAccess— Use essa política para dar permissão a um usuário ou função do
IAM para criar um trabalho de rotulagem. Esta é uma política ampla que concede a uma entidade do
IAM permissão para usar SageMaker recursos, bem como características necessáriasAWSserviços
por meio do console e da API. Essa política dá à entidade do IAM permissão para criar um trabalho
de rotulagem e criar e gerenciar forças de trabalho usando o Amazon Cognito. Para saber mais,
consulteAmazonSageMakerFullAccess Política.
• AmazonSageMakerGroundTruthExecution— Criar umaFunção de execução do, você pode anexar
a políticaAmazonSageMakerGroundTruthExecutionpara uma função do IAM. Uma função de
execução é a função que você especifica ao criar um trabalho de rotulagem e é usada para iniciar
seu trabalho de etiquetagem. Essa política permite criar trabalhos de rotulagem de streaming e não
streaming e criar um trabalho de rotulagem usando qualquer tipo de tarefa. Observe os seguintes limites
dessa política gerenciada.
• Permissões do Amazon S3: Essa política concede a uma função de execução permissão
para acessar os buckets do Amazon S3 com as seguintes cadeias de caracteres no
nome:GroundTruth,Groundtruth,groundtruth,SageMaker,Sagemaker, esagemakerou um
balde com umtag de objetoque incluiSageMakerno nome (sem diferenciar maiúsculas de minúsculas).
Certifique-se de que seus nomes de bucket de entrada e saída incluam essas cadeias de caracteres
ou adicione permissões adicionais à sua função de execução noconceda permissão para acessar os
buckets do Amazon S3. Você deve dar permissão a essa função para realizar as seguintes ações em
seus buckets do Amazon S3:AbortMultipartUpload,GetObject, ePutObject.
• Fluxos de trabalho personalizados: Ao criar umafluxo de trabalho de rotulagem
personalizada, essa função de execução está restrita à invocaçãoAWS Lambdafunções
com uma das seguintes sequências de caracteres como parte do nome da
função:GtRecipe,SageMaker,Sagemaker,sagemaker, ouLabelingFunction.
Isso se aplica a ambas as funções de pré-anotação e de pós-anotação do Lambda.
Se você optar por usar nomes sem essas cadeias de caracteres, deverá fornecer
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explicitamentelambda:InvokeFunctionpermissão para a função de execução usada para criar o
trabalho de rotulagem.
Para aprender a anexar umaAWSpolítica gerenciada para um usuário ou uma função do IAM (identidade),
consulteAdicionar e remover permissões de identidade do IAMno Guia do usuário do IAM.

Conceda permissão do IAM para usar a Amazon SageMaker Ground Truth
Para usar a área Ground Truth do SageMaker console, você precisa conceder permissão a uma entidade
do IAM para acessar SageMaker e outrosAWSserviços com os quais a Ground Truth interage. Permissões
necessárias para acessar outrosAWSos serviços dependem do seu caso de uso:
• As permissões do Amazon S3 são necessárias para todos os casos de uso. Essas permissões devem
conceder acesso aos buckets do Amazon S3 que contêm dados de entrada e saída.
• AWS Marketplacesão necessárias permissões para usar uma força de trabalho do fornecedor.
• A permissão do Amazon Cognito é necessária para a configuração da equipe de trabalho privada.
• AWS KMSpermissões são necessárias para visualizar as disponíveisAWS KMSchaves que podem ser
usadas para criptografia de dados de saída.
• As permissões do IAM são necessárias para listar funções de execução preexistentes ou para criar uma
nova. Além disso, você deve usar adicionar umPassRolepermissão para permitir SageMaker para usar
a função de execução escolhida para iniciar o trabalho de rotulagem.
As seções a seguir listam as políticas que você talvez queira conceder a uma função do IAM para usar
uma ou mais funções do Ground Truth.
Tópicos
• Permissões do Ground Truth (p. 666)
• Permissões de fluxo de trabalho de rotulagem (p. 669)
• Permissões de trabalho privadas (p. 669)
• Permissões da força de trabalho do fornecedor (p. 670)

Permissões do Ground Truth
Para conceder permissão a um usuário ou função do IAM para usar a área Ground Truth do SageMaker
console para criar um trabalho de rotulagem, anexe a política a seguir à função ou usuário. A política a
seguir concederá a uma função do IAM permissão para criar um trabalho de rotulagem usando umtipo
de tarefa embutidotipo de tarefa. Se você quiser criar um fluxo de trabalho de rotulagem personalizado,
adicione a política emPermissões de fluxo de trabalho de rotulagem (p. 669)à seguinte política.
CadaStatementincluído na política a seguir é descrito abaixo desse bloco de código.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "SageMakerApis",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:*"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "KmsKeysForCreateForms",
"Effect": "Allow",
"Action": [
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"kms:DescribeKey",
"kms:ListAliases"

},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

],
"Resource": "*"

"Sid": "AccessAwsMarketplaceSubscriptions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"aws-marketplace:ViewSubscriptions"
],
"Resource": "*"
"Sid": "SecretsManager",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"secretsmanager:CreateSecret",
"secretsmanager:DescribeSecret",
"secretsmanager:ListSecrets"
],
"Resource": "*"
"Sid": "ListAndCreateExecutionRoles",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListRoles",
"iam:CreateRole",
"iam:CreatePolicy",
"iam:AttachRolePolicy"
],
"Resource": "*"
"Sid": "PassRoleForExecutionRoles",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": "sagemaker.amazonaws.com"
}
}
"Sid": "GroundTruthConsole",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"groundtruthlabeling:*",
"lambda:InvokeFunction",
"lambda:ListFunctions",
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:ListBucket",
"s3:GetBucketCors",
"s3:PutBucketCors",
"s3:ListAllMyBuckets",
"cognito-idp:AdminAddUserToGroup",
"cognito-idp:AdminCreateUser",
"cognito-idp:AdminDeleteUser",
"cognito-idp:AdminDisableUser",
"cognito-idp:AdminEnableUser",
"cognito-idp:AdminRemoveUserFromGroup",
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"cognito-idp:CreateGroup",
"cognito-idp:CreateUserPool",
"cognito-idp:CreateUserPoolClient",
"cognito-idp:CreateUserPoolDomain",
"cognito-idp:DescribeUserPool",
"cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
"cognito-idp:ListGroups",
"cognito-idp:ListIdentityProviders",
"cognito-idp:ListUsers",
"cognito-idp:ListUsersInGroup",
"cognito-idp:ListUserPoolClients",
"cognito-idp:ListUserPools",
"cognito-idp:UpdateUserPool",
"cognito-idp:UpdateUserPoolClient"

}

]

}

],
"Resource": "*"

Esta política inclui as seguintes declarações. Você pode definir o escopo de qualquer uma dessas
declarações adicionando recursos específicos àResourcelista para essa declaração.
SageMakerApis
Esta declaração incluisagemaker:*, que permite ao usuário realizar todas asSageMakerAções da API.
Você pode reduzir o escopo dessa política impedindo que os usuários realizem ações que não são usadas
para criar e monitorar um trabalho de rotulagem.
KmsKeysForCreateForms
Você só precisa incluir essa declaração se quiser conceder a um usuário a permissão para listar e
selecionarAWS KMSchaves no console Ground Truth para usar na criptografia de dados de saída. A
política acima concede ao usuário permissão para listar e selecionar qualquer chave na conta noAWS
KMS. Para restringir as chaves que um usuário pode listar e selecionar, especifique esses ARNs de chave
emResource.
SecretsManager
Esta instrução dá ao usuário permissão para descrever, listar e criar recursos noAWS Secrets
Managernecessário para criar o trabalho de etiquetagem.
ListAndCreateExecutionRoles
Essa declaração dá ao usuário permissão para listar (ListRoles) e criar (CreateRole) Funções do
IAM na sua conta. Também concede ao usuário permissão para criar (CreatePolicy) políticas e anexar
(AttachRolePolicy) políticas para entidades do IAM. Eles são necessários para listar, selecionar e, se
necessário, criar uma função de execução no console do.
Se você já criou uma função de execução e deseja restringir o escopo dessa declaração para que
os usuários só possam selecionar essa função no console, especifique os ARNs das funções do
IAM nas quais você deseja que o usuário tenha permissão para visualizar.Resourcee remova as
açõesCreateRole,CreatePolicy, eAttachRolePolicy.
AccessAwsMarketplaceSubscriptions
Essas permissões são necessárias para visualizar e escolher as equipes de trabalho do fornecedor nas
quais você já está inscrito ao criar um trabalho de etiquetagem. Para dar permissão ao usuário parase
inscreveràs equipes de trabalho do fornecedor, adicione a declaração emPermissões da força de trabalho
do fornecedor (p. 670)à política acima
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PassRoleForExecutionRoles
Isso é necessário para permitir que o criador do trabalho de rotulagem visualize a interface do usuário
do trabalhador e verifique se os dados de entrada, rótulos e instruções são exibidos corretamente. Essa
declaração concede a uma entidade do IAM permissões para passar a função de execução do IAM usada
para criar o trabalho de rotulagem para SageMaker para renderizar e visualizar a interface do usuário do
trabalhador. Para restringir o escopo dessa política, adicione a função ARN da função de execução usada
para criar a tarefa de rotulagem emResource.
GroundTruthConsole
• groundtruthlabeling— Isso permite que o usuário execute as ações necessárias para usar
certos recursos do console Ground Truth. Isso inclui permissões para descrever o status do trabalho
de rotulagem (DescribeConsoleJob), liste todos os objetos do conjunto de dados no arquivo de
manifesto de entrada (ListDatasetObjects), filtre o conjunto de dados se a amostragem do conjunto
de dados for selecionada (RunFilterOrSampleDatasetJob) e para gerar arquivos de manifesto de
entrada se a rotulagem automática de dados for usada (RunGenerateManifestByCrawlingJob).
Essas ações só estão disponíveis ao usar o console Ground Truth e não podem ser chamadas
diretamente usando uma API.
• lambda:InvokeFunctionelambda:ListFunctions— essas ações dão aos usuários permissão
para listar e invocar funções do Lambda que são usadas para executar um fluxo de trabalho de
rotulagem personalizado.
• s3:*— Todas as permissões do Amazon S3 incluídas nesta declaração são usadas para visualizar
buckets do Amazon S3 paraconfiguração de dados automatizada(ListAllMyBuckets), acesse os
dados de entrada no Amazon S3 (ListBucket,GetObject), verifique e crie uma política de CORS no
Amazon S3, se necessário (GetBucketCorsePutBucketCors) e grave arquivos de saída do trabalho
de rotulagem no S3 (PutObject).
• cognito-idp— Essas permissões são usadas para criar, visualizar e gerenciar uma força de trabalho
privada usando o Amazon Cognito. Para saber mais sobre essas ações, consulte oReferências da API
do Amazon Cognito Sync.

Permissões de fluxo de trabalho de rotulagem
Adicione a declaração a seguir a uma política semelhante à dePermissões do Ground Truth (p. 666)para
dar a um usuário do IAM permissão para selecionar funções Lambda pré-existentes de pré-anotação e
pós-anotação enquantocriando um fluxo de trabalho de rotulagem personalizado.
{

}

"Sid": "GroundTruthConsoleCustomWorkflow",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"lambda:InvokeFunction",
"lambda:ListFunctions"
],
"Resource": "*"

Para saber como dar permissão a uma entidade do IAM para criar e testar funções Lambda de préanotação e pós-anotação, consultePermissões necessárias para usar o Lambda com Ground Truth.

Permissões de trabalho privadas
Quando adicionada a uma política de permissões, a permissão a seguir concede acesso para criar e
gerenciar uma força de trabalho privada e uma equipe de trabalho usando o Amazon Cognito. Essas
permissões não são necessárias para usar umOIDC IdP.
{
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}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"cognito-idp:AdminAddUserToGroup",
"cognito-idp:AdminCreateUser",
"cognito-idp:AdminDeleteUser",
"cognito-idp:AdminDisableUser",
"cognito-idp:AdminEnableUser",
"cognito-idp:AdminRemoveUserFromGroup",
"cognito-idp:CreateGroup",
"cognito-idp:CreateUserPool",
"cognito-idp:CreateUserPoolClient",
"cognito-idp:CreateUserPoolDomain",
"cognito-idp:DescribeUserPool",
"cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
"cognito-idp:ListGroups",
"cognito-idp:ListIdentityProviders",
"cognito-idp:ListUsers",
"cognito-idp:ListUsersInGroup",
"cognito-idp:ListUserPoolClients",
"cognito-idp:ListUserPools",
"cognito-idp:UpdateUserPool",
"cognito-idp:UpdateUserPoolClient"
],
"Resource": "*"

Para saber mais sobre como criar força de trabalho privada usando o Amazon Cognito, consulteCriar e
gerenciar a força de trabalho do Amazon Cognito (p. 718).

Permissões da força de trabalho do fornecedor
Você pode adicionar a declaração a seguir à política emConceda permissão do IAM para usar a Amazon
SageMaker Ground Truth (p. 666)para conceder a permissão de uma entidade do IAM para assinar
umforça de trabalho do fornecedor.
{

}

"Sid": "AccessAwsMarketplaceSubscriptions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"aws-marketplace:Subscribe",
"aws-marketplace:Unsubscribe",
"aws-marketplace:ViewSubscriptions"
],
"Resource": "*"

Criar uma SageMaker Papel de execução de um Job de rotulagem da Ground
Truth
Ao configurar seu trabalho de etiquetagem, você precisa fornecer umFunção de execução do, que é uma
função que SageMaker tem permissão para assumir que iniciará e executará seu trabalho de etiquetagem.
Essa função deve dar permissão à Ground Truth para acessar o seguinte:
• Amazon S3 para recuperar os dados de entrada e gravar os dados de saída em um bucket
do Amazon S3. Você pode conceder permissão para que uma função do IAM acesse um
bucket inteiro fornecendo o ARN do bucket ou pode conceder acesso à função para acessar
recursos específicos em um bucket. Por exemplo, o ARN de um bucket pode ser semelhante
aarn:aws:s3:::awsexamplebucket1e o ARN de um recurso em um bucket do Amazon S3
pode ser semelhante aarn:aws:s3:::awsexamplebucket1/prefix/file-name.png. Para
aplicar uma ação a todos os recursos em um bucket do Amazon S3, você pode usar o curinga: *.
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Por exemplo,arn:aws:s3:::awsexamplebucket1/prefix/*. Para obter mais informações,
consulte:Recursos do Amazon S3no Guia do usuário do Amazon Simple Storage Service.
• CloudWatch para registrar as métricas dos trabalhadores e rotular os status do trabalho.
• AWS KMSpara criptografia de dados. (Optional)
• AWS Lambdapara processar dados de entrada e saída ao criar um fluxo de trabalho personalizado.
Além disso, se você criar umtrabalho de rotulagem de streaming, essa função deve ter permissão para
acessar:
• Amazon SQS para criar uma interação com uma fila SQS usada paragerenciar solicitações de
rotulagem.
• Amazon SNS para assinar e recuperar mensagens do seu tópico de entrada do Amazon SNS e enviar
mensagens para o tópico de saída do Amazon SNS.
Todas essas permissões podem ser concedidas com
oAmazonSageMakerGroundTruthExecutionpolítica gerenciadaexceto:
• Criptografia do volume de dados e de armazenamento dos buckets do Amazon S3. Para saber
mais sobre como configurar essas permissões, consulteCriptografe dados de saída e volume de
armazenamento comAWS KMS (p. 675).
• Permissão para selecionar e invocar funções do Lambda que não
incluemGtRecipe,SageMaker,Sagemaker,sagemaker, ouLabelingFunctionno nome da função.
• Buckets Amazon S3 que não incluem nenhum dos
doisGroundTruth,Groundtruth,groundtruth,SageMaker,Sagemaker, esagemakerno prefixo ou
no nome do bucket ou emtag de objetoque incluiSageMakerno nome (sem diferenciar maiúsculas de
minúsculas).
Se você precisar de permissões mais granulares do que as fornecidas
emAmazonSageMakerGroundTruthExecution, use os exemplos de políticas a seguir para criar uma
função de execução adequada ao seu caso de uso específico.
Tópicos
• Requisitos da função de execução de tipos de tarefas integrados (sem streaming) (p. 671)
• Requisitos da função de execução de tipos de tarefas integrados (streaming) (p. 672)
• Requisitos da função de execução para tipos de tarefas personalizados (p. 674)
• Requisitos de permissão para rotulagem automatizada de dados (p. 674)

Requisitos da função de execução de tipos de tarefas integrados (sem streaming)
A política a seguir concede permissão para criar um trabalho de rotulagem para umtipo de tarefa embutido.
Essa política de execução não inclui permissões para criptografia ou descriptografia de dados do AWS
KMS. Substitua cada ARN vermelho em itálico por seus próprios ARNs do Amazon S3.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "S3ViewBuckets",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListBucket",
"s3:GetBucketLocation"
],
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},
{

},
{

}

]

}

"Resource": [
"arn:aws:s3:::<input-bucket-name>",
"arn:aws:s3:::<output-bucket-name>"
]
"Sid": "S3GetPutObjects",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:AbortMultipartUpload",
"s3:GetObject",
"s3:PutObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::<input-bucket-name>/*",
"arn:aws:s3:::<output-bucket-name>/*"
]
"Sid": "CloudWatch",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudwatch:PutMetricData",
"logs:CreateLogStream",
"logs:CreateLogGroup",
"logs:DescribeLogStreams",
"logs:PutLogEvents"
],
"Resource": "*"

Requisitos da função de execução de tipos de tarefas integrados (streaming)
Se você criar um trabalho de rotulagem de streaming, deverá adicionar uma política semelhante à seguinte
à função de execução usada para criar o trabalho de rotulagem. Para restringir o escopo da política,
substitua o*emResourcecom específicoAWSrecursos que você deseja conceder ao papel do IAM
permissão para acessar e usar.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:AbortMultipartUpload",
"s3:GetObject",
"s3:PutObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::<input-bucket-name>/*",
"arn:aws:s3:::<output-bucket-name>/*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEqualsIgnoreCase": {
"s3:ExistingObjectTag/SageMaker": "true"
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},
{

},
{

},
{

},
{

}

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetBucketLocation",
"s3:ListBucket"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::<input-bucket-name>",
"arn:aws:s3:::<output-bucket-name>"
]
"Sid": "CloudWatch",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudwatch:PutMetricData",
"logs:CreateLogStream",
"logs:CreateLogGroup",
"logs:DescribeLogStreams",
"logs:PutLogEvents"
],
"Resource": "*"
"Sid": "StreamingQueue",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sqs:CreateQueue",
"sqs:DeleteMessage",
"sqs:GetQueueAttributes",
"sqs:GetQueueUrl",
"sqs:ReceiveMessage",
"sqs:SendMessage",
"sqs:SendMessageBatch",
"sqs:SetQueueAttributes"
],
"Resource": "arn:aws:sqs:*:*:*GroundTruth*"

"Sid": "StreamingTopicSubscribe",
"Effect": "Allow",
"Action": "sns:Subscribe",
"Resource": [
"arn:aws:sns:<aws-region>:<aws-account-number>:<input-topic-name>",
"arn:aws:sns:<aws-region>:<aws-account-number>:<output-topic-name>"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"sns:Protocol": "sqs"
},
"StringLike": {
"sns:Endpoint": "arn:aws:sns:<aws-region>:<aws-accountnumber>:*GroundTruth*"
}
}
},
{
"Sid": "StreamingTopic",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sns:Publish"
],
"Resource": [
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},
{

}

]

}

]

"arn:aws:sns:<aws-region>:<aws-account-number>:<input-topic-name>",
"arn:aws:sns:<aws-region>:<aws-account-number>:<output-topic-name>"

"Sid": "StreamingTopicUnsubscribe",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sns:Unsubscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:sns:<aws-region>:<aws-account-number>:<input-topic-name>",
"arn:aws:sns:<aws-region>:<aws-account-number>:<output-topic-name>"
]

Requisitos da função de execução para tipos de tarefas personalizados
Se você quiser criar umafluxo de trabalho de rotulagem personalizada, adicione a instrução a seguir a
instrução a seguir a política de execução, como as encontradas em??? (p. 671)ouRequisitos da função
de execução de tipos de tarefas integrados (streaming) (p. 672).
Essa política dá permissão à função de execução paraInvokesuas funções Lambda de pré-anotação e
pós-anotação.
{

}

"Sid": "LambdaFunctions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"lambda:InvokeFunction"
],
"Resource": [
"arn:aws:lambda:<region>:<account-id>:function:<pre-annotation-lambda-name>",
"arn:aws:lambda:<region>:<account-id>:function:<post-annotation-lambda-name>"
]

Requisitos de permissão para rotulagem automatizada de dados
Se você quiser criar um trabalho de etiquetagem comrotulagem automatizada de dadoshabilitado, você
deve 1) adicionar uma política à política do IAM anexada à função de execução e 2) atualizar a política de
confiança da função de execução.
A declaração a seguir permite que a função de execução do IAM seja passada para SageMakerpara que
possa ser usado para executar os trabalhos de treinamento e inferência usados para aprendizado ativo e
rotulagem automatizada de dados, respectivamente. Adicione essa declaração a uma política de função
de execução, como as encontradas em??? (p. 671)ouRequisitos da função de execução de tipos de
tarefas integrados (streaming) (p. 672). Substituirarn:aws:iam::<account-number>:role/<rolename>com a função de execução ARN. Você pode encontrar sua função do IAM (ARN) no console do
IAM, emFunções.
{

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:role/<execution-role-name>",
"Condition": {
"StringEquals": {
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}

}

}

"iam:PassedToService": [
"sagemaker.amazonaws.com"
]

A declaração a seguir permite SageMaker assumir a função de execução para criar e gerenciar o
SageMaker trabalhos de treinamento e inferência. Essa política deve ser adicionada à relação de
confiança da função de execução. Para saber mais sobre como adicionar ou modificar uma função do IAM,
consulteModificar uma funçãono Guia do usuário do IAM.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Principal": {"Service": "sagemaker.amazonaws.com" },
"Action": "sts:AssumeRole"
}

Criptografe dados de saída e volume de armazenamento comAWS KMS
Você pode usarAWS Key Management Service(AWS KMS) para criptografar os dados de saída de um
trabalho de rotulagem especificando umchave gerenciada pelo clientequando você cria o trabalho de
etiquetagem. Se você usar a operação de APICreateLabelingJobpara criar um trabalho de rotulagem
que usa rotulagem de dados automatizada, você também pode usar uma chave gerenciada pelo cliente
para criptografar o volume de armazenamento anexado às instâncias de computação de ML para executar
os trabalhos de treinamento e inferência.
Esta seção descreve as políticas de IAM que você deve anexar à sua chave gerenciada pelo cliente para
habilitar a criptografia de dados de saída e as políticas que você deve anexar à sua chave gerenciada pelo
cliente e à função de execução para usar a criptografia de volume de armazenamento. Para saber mais
sobre essas opções, consulte Dados de saída e criptografia do volume de armazenamento (p. 688).

Criptografar dados de saída usando o KMS
Se você especificar umaAWS KMSchave gerenciada pelo cliente para criptografar os dados de saída, você
deve adicionar uma política de IAM semelhante à seguinte a essa chave. Essa política concede à função
de execução do IAM que você usa para criar seu trabalho de rotulagem permissão para usar essa chave
para realizar todas as ações listadas em"Action". Para saber mais sobre essas ações, consulteAWS
KMSpermissõesnaAWS Key Management ServiceGuia do desenvolvedor do.
Para usar essa política, substitua o ARN da função de serviço do IAM em"Principal"com o ARN da
função de execução que você usa para criar o trabalho de rotulagem. Quando você cria um trabalho
de rotulagem no console, essa é a função que você especifica paraFunção do IAMsob oVisão geral do
Jobseção. Quando você cria um trabalho de etiquetagem usandoCreateLabelingJob, esse é o ARN
que você especifica paraRoleArn.
{

"Sid": "AllowUseOfKmsKey",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/example-role"
},
"Action": [
"kms:Encrypt",
"kms:Decrypt",
"kms:ReEncrypt*",
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"kms:GenerateDataKey*",
"kms:DescribeKey"

}

],
"Resource": "*"

Criptografar rotulagem automatizada de dados ML Compute Instance Storage Volume
Se você especificar umaVolumeKmsKeyIdpara criptografar o volume de armazenamento anexado à
instância de computação de ML usada para treinamento e inferência automatizados de rotulagem de
dados, você deve fazer o seguinte:
• Anexe as permissões descritas emCriptografar dados de saída usando o KMS (p. 675)à chave
gerenciada pelo cliente.
• Anexe uma política semelhante à função de rotulagem do IAM que você usa para criar o trabalho
de rotulagem. Essa é a função do IAM que você especifica paraRoleArnemCreateLabelingJob.
Para saber mais a respeito"kms:CreateGrant"ação que esta política permite,
consulteCreateGrantnaAWS Key Management ServiceReferência de API.

{
"Version": "2012-10-17",
"Statement":
[
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:CreateGrant"
],
"Resource": "*"
}
]
}

Para saber mais sobre a criptografia de volume de armazenamento Ground Truth, consulteUse sua chave
KMS para criptografar o volume de armazenamento automatizado de rotulagem de dados (somente
API) (p. 688).

Usar a Amazon SageMaker Ground Truth em uma Amazon
Virtual Private Cloud
Amazon Virtual Private Cloud(Amazon VPC) é um serviço com o qual você pode iniciarAWSrecursos
em uma rede virtual logicamente isolada definida por você. Você pode criar e executar um trabalho de
rotulagem do Ground Truth dentro de um Amazon VPC em vez de fazer a conexão pela Internet. Quando
você inicia um trabalho de etiquetagem em um Amazon VPC, a comunicação entre seu VPC e a Ground
Truth é realizada de forma completa e segura dentro doAWSrede.
Este guia mostra como você pode usar o Ground Truth em uma Amazon VPC das seguintes formas:
1. Administre uma Amazon SageMaker Job de rotulagem do Ground Truth em uma Amazon Virtual Private
Cloud (p. 676)
2. Use o modo Amazon VPC em um portal privado de trabalhadores (p. 683)

Administre uma Amazon SageMaker Job de rotulagem do Ground Truth em uma
Amazon Virtual Private Cloud
Amazônia SageMaker O Ground Truth suporta as seguintes funcionalidades.
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• Você pode usar políticas de bucket do Amazon S3 para controlar o acesso a buckets de VPC endpoints
específicos ou VPCs específicas. Se você iniciar um trabalho de rotulagem e seus dados de entrada
estiverem localizados em um bucket do Amazon S3 com acesso restrito aos usuários em sua VPC, você
pode adicionar uma política de bucket para também conceder a um endpoint Ground Truth permissão
para acessar o bucket. Para saber mais, consulte Permita que a Ground Truth acesse buckets do
Amazon S3 restritos à VPC (p. 678).
• Você pode lançar umtrabalho automatizado de rotulagem de dadosna VPC. Você usa uma configuração
da VPC para especificar sub-redes e grupos de segurança da VPC. SageMaker usa essa configuração
para iniciar os trabalhos de treinamento e inferência usados para rotulagem automatizada de dados
em sua VPC. Para saber mais, consulte Crie um Job automatizado de rotulagem de dados em uma
VPC (p. 681).
Você pode usar essas opções de qualquer uma das seguintes formas.
• Você pode usar esses dois métodos para iniciar um trabalho de rotulagem usando um bucket Amazon
S3 protegido por VPC com rotulagem automática de dados habilitada.
• Você pode iniciar um trabalho de etiquetagem usando qualquertipo de tarefa embutidousando um bucket
protegido por VPC.
• Você pode lançar umfluxo de trabalho de rotulagem personalizadausando um bucket protegido por VPC.
O Ground Truth interage com suas funções Lambda de pré-anotação e pós-anotação usando umAWS
PrivateLinkEndpoint.
Recomendamos revisarPré-requisitos para executar um Job de rotulagem do Ground Truth em uma
VPC (p. 677)antes de criar um trabalho de rotulagem em um Amazon VPC.

Pré-requisitos para executar um Job de rotulagem do Ground Truth em uma VPC
Analise os pré-requisitos a seguir antes de criar um trabalho de rotulagem Ground Truth em um Amazon
VPC.
• Se você é um novo usuário do Ground Truth, avalieConceitos básicospara saber como criar um trabalho
de rotulagem.
• Se seus dados de entrada estiverem localizados em um bucket do Amazon S3 protegido por VPC, seus
trabalhadores devem acessar o portal do trabalhador a partir do seu VPC.

Note
Ao iniciar um trabalho de etiquetagem em sua VPC, você deve usar uma equipe de trabalho
privada. Para saber mais sobre como criar uma equipe de trabalho privada, consulteUse uma
força de trabalho privada.
• Se você quiser iniciar um trabalho automatizado de rotulagem de dados em sua VPC, revise os prérequisitos a seguir.
• Use as instruções emCrie um endpoint VPC do Amazon S3. Os contêineres de treinamento e
inferência usados no fluxo de trabalho automatizado de rotulagem de dados usam esse endpoint para
se comunicar com seus buckets no Amazon S3.
• AnalisarAutomatize a rotulagem de dadospara saber mais sobre esse recurso. Observe que a
rotulagem automática de dados é compatível com o seguintetipos de tarefas integradas: Classificação
de imagens (etiqueta única),Segmentação semântica de imagens,Caixa delimitadora, eClassificação
de texto (rótulo único). Os trabalhos de rotulagem de streaming não oferecem suporte à rotulagem
automática de dados.
• Revisar osSegurança e permissões do Ground Truthseção e verifique se você atendeu às seguintes
condições.
• O usuário que está criando o trabalho de rotulagem tem todas as permissões necessárias
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• Você criou uma função de execução do IAM com as permissões necessárias. Se você não precisar de
permissões ajustadas para seu caso de uso, recomendamos que você use as políticas gerenciadas do
IAM descritas emConceda permissões gerais para começar a usar o Ground Truth.
• Permita que sua VPC tenha acesso aosagemaker-labeling-data-regionesm-bxcb-regionsaved-task-statesBuckets do S3. Esses são buckets S3 regionalizados de propriedade do
sistema que são acessados do portal do trabalhador quando o trabalhador está trabalhando em uma
tarefa. Usamos esses buckets para interagir com os dados gerenciados pelo sistema.

Permita que a Ground Truth acesse buckets do Amazon S3 restritos à VPC
As seções a seguir fornecem detalhes sobre as permissões que a Ground Truth exige para iniciar
trabalhos de rotulagem usando buckets do Amazon S3 que têm acesso restrito aos seus endpoints VPC
e VPC. Para saber como restringir o acesso a um bucket do Amazon S3 a uma VPC, consulteControlar o
acesso a partir de VPC endpoints com políticas de bucketno Guia do usuário do Amazon Simple Storage
Service. Para saber como adicionar uma política a um bucket do S3, consulteAdicionar uma política de
bucket usando o console do Amazon S3.

Note
Modificar políticas em buckets existentes pode causarIN_PROGRESSA Ground Truth trabalha
para falhar. Recomendamos que você comece novos trabalhos usando um novo bucket. Se você
quiser continuar usando o mesmo bucket, é possível realizar um dos seguintes procedimentos.
• Espere por umIN_PROGRESStrabalho para terminar.
• Encerre o trabalho usando o console ou oAWS CLI.
Você pode restringir o acesso ao bucket do Amazon S3 aos usuários em sua VPC usando umAWS
PrivateLinkEndpoint. Por exemplo, a política de bucket do S3 a seguir permite acesso a um bucket
específico,<bucket-name>, a partir de<vpc>Endpoint de e<vpc-endpoint>Somente. Ao modificar
essa política, você deve substituir todastexto revitalizadocom seus recursos e especificações.

Note
A política seguintenegatodas as entidadesdiferente deusuários em uma VPC para realizar
as ações listadas emAction. Se você não incluir ações nessa lista, elas ainda poderão
ser acessadas por qualquer entidade que tenha acesso a esse bucket e permissão
para realizar essas ações. Por exemplo, se um usuário do IAM tiver permissão para
realizarGetBucketLocationno seu bucket do Amazon S3, a política abaixo não restringe o
usuário de realizar essa ação fora da sua VPC.
{

"Version": "2012-10-17",
"Id": "Policy1415115909152",
"Statement": [
{
"Sid": "Access-to-specific-VPCE-only",
"Principal": "*",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject"
]
"Effect": "Deny",
"Resource": ["arn:aws:s3:::<bucket-name>",
"arn:aws:s3:::<bucket-name>/*"],
"Condition": {a
"StringNotEquals": {
"aws:sourceVpce": [
"<vpc-endpoint>",
"<vpc>"

678

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Segurança e permissões

}

]

]}
}
}

A Ground Truth deve ser capaz de realizar as seguintes ações do Amazon S3 nos buckets do S3 que você
usa para configurar o trabalho de rotulagem.
"s3:AbortMultipartUpload",
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:ListBucket",
"s3:GetBucketLocation"

Você pode fazer isso adicionando um endpoint Ground Truth à política de bucket, como a mencionada
anteriormente. A tabela a seguir inclui endpoints do serviço Ground Truth para cadaAWSRegião. Adicionar
um endpoint no mesmoAWSRegiãovocê usa para executar seu trabalho de rotulagem de acordo com sua
política de bucket.
AWSRegião da

Endpoint Ground Truth

us-east-2

vpce-02569ba1c40aad0 bc

us-east-1

vpce-08408e335ebf95b40

us-west-2

vpce-0ea07aa498eb78469

ca-central-1

vpce-0d46ea4c9ff55e1b7

eu-central-1

vpce-0865e7194a099183d

eu-west-2

vpce-0bccd56798f4c5df0

eu-west-1

vpce-0788e7ed8628e595d

ap-south-1

vpce-0d7 fcda14e1783f11

ap-southeast-2

vpce-0b7609e6f305a77d4

ap-southeast-1

vpce-0e7e67b32e9 fed27

ap-northeast-2

vpce-007893f89e05f2bbf

ap-northeast-1

vpce-0247996a1a1807 dbd

Por exemplo, a política a seguir restringeGetObjectePutObjectAções em:
• Um bucket do Amazon S3 para usuários em uma VPC (<vpc>)
• Um endpoint da VPC (<vpc-endpoint>)
• Um terminal do serviço Ground Truth (<ground-truth-endpoint>)

{

"Version": "2012-10-17",
"Id": "1",
"Statement": [
{
"Sid": "DenyAccessFromNonGTandCustomerVPC",
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}

]

}

"Effect": "Deny",
"Principal": "*",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::<bucket-name>",
"arn:aws:s3:::<bucket-name>/*"
],
"Condition": {
"ForAllValues:StringNotEquals": {
"aws:sourceVpce": [
"<vpc-endpoint>",
"<ground-truth-endpoint>"
],
"aws:SourceVpc": "<vpc>"
}
}

Se você quiser que um usuário do IAM tenha permissão para iniciar um trabalho de rotulagem usando
o console do Ground Truth, você também deve adicionar o ARN do usuário do IAM à política de bucket
usando oaws:PrincipalArncondição. Esse usuário também deve ter permissão para realizar as
seguintes ações do Amazon S3 no bucket que você usa para iniciar o trabalho de rotulagem.
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:ListBucket",
"s3:GetBucketCors",
"s3:PutBucketCors",
"s3:ListAllMyBuckets",

O código a seguir é um exemplo de uma política de bucket que restringe a permissão para realizar as
ações listadas emActionno bucket do S3<bucket-name>para o seguinte:
• <role-name>
• Os endpoints da VPC listados emaws:sourceVpce
• Usuários dentro da VPC chamados<vpc>

{

"Version": "2012-10-17",
"Id": "1",
"Statement": [
{
"Sid": "DenyAccessFromNonGTandCustomerVPC",
"Effect": "Deny",
"Principal": "*",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::<bucket-name>/*",
"arn:aws:s3:::<bucket-name>"
],
"Condition": {
"ForAllValues:StringNotEquals": {
"aws:sourceVpce": [
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"<vpc-endpoint>",
"<ground-truth-endpoint>"

}

]

}

}

}

],
"aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::<aws-account-id>:role/<role-name>",
"aws:SourceVpc": "<vpc>"

Note
Os endpoints da interface Amazon VPC e os buckets protegidos do Amazon S3 que você usa
para dados de entrada e saída devem estar localizados nos mesmosAWSRegião que você usa
para criar o trabalho de rotulagem.
Depois de conceder permissão à Ground Truth para acessar seus buckets do Amazon S3, você pode usar
um dos tópicos emCriar um Job de rotulagempara iniciar um trabalho de rotulagem. Especifique os buckets
do Amazon S3 com restrição de VPC para seus buckets de dados de entrada e saída.

Crie um Job automatizado de rotulagem de dados em uma VPC
Para criar um trabalho automatizado de rotulagem de dados usando uma Amazon VPC, você fornece
uma configuração de VPC usando o console Ground Truth ouCreateLabelingJobOperação da API.
SageMaker usa as sub-redes e os grupos de segurança que você fornece para iniciar os trabalhos de
treinamento e inferências usados para rotulagem automatizada.

Important
Antes de iniciar um trabalho automatizado de rotulagem de dados com uma configuração de VPC,
certifique-se de ter criado um endpoint VPC do Amazon S3 usando o VPC que você deseja usar
para o trabalho de rotulagem. Para saber como, consulteCrie um endpoint VPC do Amazon S3.
Além disso, se você criar um trabalho automatizado de rotulagem de dados usando um bucket
Amazon S3 com restrição de VPC, siga as instruções emPermita que a Ground Truth acesse
buckets do Amazon S3 restritos à VPC (p. 678)para dar permissão à Ground Truth para acessar
o bucket do.
Use os procedimentos a seguir para saber como adicionar uma configuração de VPC à sua solicitação de
trabalho de rotulagem.

Adicione uma configuração de VPC a um trabalho automatizado de rotulagem de dados (console):
1.
2.

Siga as instruções emCriar um Job de etiquetagem (console)e conclua cada etapa do procedimento,
até a etapa 15.
NoOperadoresseção, marque a caixa de seleção ao lado deHabilite a rotulagem automática de dados.

3.
4.

Maximize oConfiguração de VPCseção do console selecionando a seta.
Especifique osVirtual private cloud (VPC)que você deseja usar para a tarefa de rotulagem de dados
automatizada.

5.
6.
7.

Escolha a lista suspensa abaixoSub-redese selecione uma ou mais sub-redes.
Escolha a lista suspensa abaixoGrupos de segurançae selecione um ou mais grupos.
Conclua todas as etapas restantes do procedimento emCriar um Job de etiquetagem (console).

Adicione uma configuração de VPC a um trabalho de rotulagem de dados (API) automatizado:
Para configurar um trabalho de rotulagem usando a operação da API Ground Truth,CreateLabelingJob,
siga as instruções emCrie um Job automatizado de rotulagem de dados (API)para configurar
sua solicitação. Além dos parâmetros descritos nesta documentação, você deve incluir
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umVpcConfigparâmetro emLabelingJobResourceConfigpara especificar uma ou mais sub-redes e
grupos de segurança usando o esquema a seguir.
"LabelingJobAlgorithmsConfig": {
"InitialActiveLearningModelArn": "string",
"LabelingJobAlgorithmSpecificationArn": "string",
"LabelingJobResourceConfig": {
"VolumeKmsKeyId": "string",
"VpcConfig": {
"SecurityGroupIds": [ "string" ],
"Subnets": [ "string" ]
}
}
}

Veja a seguir um exemplo de umAWSSolicitação do SDK do Python (Boto3)para criar um trabalho
automatizado de rotulagem de dados na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia) usando uma força de
trabalho privada. Substituir tudotexto em itálico vermelhocom seus recursos e especificações de
trabalho de etiquetagem. Para saber mais a respeitoCreateLabelingJoboperação, veja oCriar um Job
de etiquetagem (API)tutorial eCreateLabelingJobDocumentação da API.
import boto3
client = boto3.client(service_name='sagemaker')
response = client.create_labeling_job(
LabelingJobName="example-labeling-job",
LabelAttributeName="label",
InputConfig={
'DataSource': {
'S3DataSource': {
'ManifestS3Uri': "s3://bucket/path/manifest-with-input-data.json"
}
}
},
"LabelingJobAlgorithmsConfig": {
"LabelingJobAlgorithmSpecificationArn": "arn:aws:sagemaker:useast-1:027400017018:labeling-job-algorithm-specification/tasktype",
"LabelingJobResourceConfig": {
"VpcConfig": {
"SecurityGroupIds": [ "sg-01233456789", "sg-987654321" ],
"Subnets": [ "subnet-e0123456", "subnet-e7891011" ]
}
}
},
OutputConfig={
'S3OutputPath': "s3://bucket/path/file-to-store-output-data",
'KmsKeyId': "string"
},
RoleArn="arn:aws:iam::*:role/*,
LabelCategoryConfigS3Uri="s3://bucket/path/label-categories.json",
StoppingConditions={
'MaxHumanLabeledObjectCount': 123,
'MaxPercentageOfInputDatasetLabeled': 123
},
HumanTaskConfig={
'WorkteamArn': "arn:aws:sagemaker:region:*:workteam/private-crowd/*",
'UiConfig': {
'UiTemplateS3Uri': "s3://bucket/path/custom-worker-task-template.html"
},
'PreHumanTaskLambdaArn': "arn:aws:lambda:useast-1:432418664414:function:PRE-tasktype",
'TaskKeywords': [
"Images",
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"Classification",
"Multi-label"

],
'TaskTitle': "Add task title here",
'TaskDescription': "Add description of task here for workers",
'NumberOfHumanWorkersPerDataObject': 1,
'TaskTimeLimitInSeconds': 3600,
'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 21600,
'MaxConcurrentTaskCount': 1000,
'AnnotationConsolidationConfig': {
'AnnotationConsolidationLambdaArn': "arn:aws:lambda:useast-1:432418664414:function:ACS-tasktype"
},
Tags=[
{
'Key': "string",
'Value': "string"
},
]
)

Use o modo Amazon VPC em um portal privado de trabalhadores
Para restringir o acesso ao portal do trabalhador aos rotuladores que trabalham dentro do seu Amazon
VPC, você pode adicionar uma configuração de VPC ao criar uma força de trabalho privada da Ground
Truth. Você também pode adicionar uma configuração de VPC a uma força de trabalho privada existente.
O Ground Truth cria automaticamente endpoints de interface VPC em sua VPC e configuraAWS
PrivateLinkentre seu endpoint VPC e os serviços Ground Truth. A URL do portal do trabalhador associada
à força de trabalho pode ser acessada da sua VPC. A URL do portal do trabalhador também pode ser
acessada da Internet pública até que você defina a restrição na Internet pública. Quando você exclui
a força de trabalho ou remove a configuração de VPC da sua força de trabalho, o Ground Truth exclui
automaticamente os endpoints de VPC associados à força de trabalho.

Note
Só pode haver suporte para uma VPC para uma força de trabalho.
Nuvem de pontosevídeoas tarefas não oferecem suporte ao carregamento por meio de uma VPC.
O guia demonstra como concluir as etapas necessárias para adicionar e excluir uma configuração do
Amazon VPC à sua força de trabalho e atender aos pré-requisitos.

Pré-requisitos
Para executar um trabalho de rotulagem da Ground Truth no Amazon VPC, revise os seguintes prérequisitos.
• Você tem uma Amazon VPC configurada que pode ser usada. Se você não configurou uma VPC, siga
estas instruções paracriação de uma VPC.
• Dependendo de como umModelo de tarefa do operadoré gravado, os dados de rotulagem armazenados
em um bucket do Amazon S3 podem ser acessados diretamente do Amazon S3 durante as tarefas de
rotulagem. Nesses casos, a rede VPC deve ser configurada para permitir o tráfego do dispositivo usado
pelo rotulador humano para o bucket S3 contendo dados de rotulagem.
• SigaExibir e atualizar atributos DNS para sua VPCpara habilitar nomes de hosts DNS e resolução DNS e
resolução DNS e resolução DNS e VPC.

Note
Há duas maneiras de configurar a VPC para a força de trabalho. Você pode fazer isso por meio
doconsoleou oAWS SageMaker CLI.
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Usar o SageMaker console para gerenciar uma configuração de VPC
Você pode usar oSageMaker consolepara adicionar ou remover uma configuração da VPC. Você também
pode excluir uma força de trabalho existente.

Adicionar uma configuração de VPC à sua força de trabalho
Criar uma força de trabalho privada
• Crie uma força de trabalho privada usando o Amazon Cognito
• Crie uma força de trabalho privada usando OpenID Connect (OIDC) Identity Provider (IdP)..
Depois de criar sua força de trabalho privada, adicione uma configuração de VPC a ela.
1. Navegue atéAmazônia SageMakerno seu console.
2. SelectRótulo da força de trabalhono painel esquerdo.
3. SelectPrivatepara acessar sua força de trabalho privada. Depois de suaStatus da força de
trabalhoéAtivo, selectAdicionarao lado deVPC.
4. Quando você for solicitado a configurar sua VPC, forneça o seguinte:
a. SeuVPC
b. Sub-redes
i. Certifique-se de que sua VPC tenha uma sub-rede existente
c. Grupos de segurança
i.
Note
Você não pode selecionar mais de 5 grupos de segurança.
d. Depois de preencher essas informações, escolhaConfirmar.
5. Depois de escolherConfirmar, você será redirecionado de volta para oPrivatepágina abaixoRótulo da
força de trabalho. Você deve ver um banner verde na parte superior que dizSua atualização da força
de trabalho privada com a configuração da VPC foi inicializada com sucesso. O status da força de
trabalho éAtualizando. Próximo aoExcluir força de trabalhobotão é oAtualizarbotão, que pode ser usado
para recuperar o mais recenteStatus da força de trabalho. Depois que o status da força de trabalho for
alterado paraAtivo, o ID do endpoint da VPC também é atualizado.

Removendo uma configuração de VPC da sua força de trabalho
Use as informações a seguir para remover uma configuração de VPC da sua força de trabalho usando o
console.
1. Navegue atéAmazônia SageMakerno seu console.
2.
3.
4.
5.

SelectRótulo da força de trabalhono painel esquerdo.
Encontre e selecione sua força de trabalho.
SobResumo da força de trabalho privada, encontrarVPCe escolhaRemoverao lado dele.
Selecione Remove (Remover).

Excluindo uma força de trabalho por meio do console
Se você excluir uma força de trabalho, não deverá ter nenhuma equipe associada a ela. Você pode excluir
uma força de trabalho somente se o status da força de trabalho forAtivoouReprovada.
Use as informações a seguir para excluir uma força de trabalho usando o console.
1. Navegue atéAmazônia SageMakerno seu console.
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2. SelectRótulo da força de trabalhono painel esquerdo.
3. Encontre e selecione sua força de trabalho.
4. EscolhaExcluir força de trabalho.
5. Escolha Delete (Excluir).

Usar o SageMaker AWSAPI para gerenciar uma configuração de VPC
Baixe os seguintes arquivos para usar um novoVpcConfigparâmetro para o SageMaker CLI da força de
trabalho:
sagemaker-2017-07-24.normal.json
sagemaker-2017-07-24.paginators.json
sagemaker-2017-07-24.waiters-2.json
Depois de baixar os arquivos, execute os seguintes comandos na sua CLI:
aws configure add-model --service-model file://./sagemaker-2017-07-24.normal.json -service-name sagemaker
cp ./sagemaker-2017-07-24.paginators.json ~/.aws/models/sagemaker/2017-07-24/
paginators.json
cp ./sagemaker-2017-07-24.waiters-2.json ~/.aws/models/sagemaker/2017-07-24/waiters-2.json

Você agora pode testar as alterações da API usandoAWSCLI. Você pode criar uma nova força de
trabalho com uma configuração de VPC ou atualizar uma força de trabalho existente para adicionar uma
configuração de VPC. Você também pode remover uma configuração de VPC de uma força de trabalho
existente.

Crie uma força de trabalho com uma configuração de VPC
Se a conta já tiver uma força de trabalho, você deverá excluí-la primeiro. Você também pode atualizar a
força de trabalho com a configuração da VPC.
aws sagemaker create-workforce --cognito-config '{"ClientId": "app-client-id","UserPool":
"Pool_ID",}' --workforce-vpc-config \
" {\"VpcId\": \"vpc-id\", \"SecurityGroupIds\": [\"sg-0123456789abcdef0\"], \"Subnets\":
[\"subnet-0123456789abcdef0\"]}" --workforce-name workforce-name
{
"WorkforceArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:xxxxxxxxx:workforce/workforce-name"
}

Descreva a força de trabalho e certifique-se de que o status sejaInitializing.
aws sagemaker describe-workforce --workforce-name workforce-name
{
"Workforce": {
"WorkforceName": "workforce-name",
"WorkforceArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:xxxxxxxxx:workforce/workforce-name",
"LastUpdatedDate": 1622151252.451,
"SourceIpConfig": {
"Cidrs": []
},
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}

}

"SubDomain": "subdomain.us-west-2.sagamaker.aws.com",
"CognitoConfig": {
"UserPool": "Pool_ID",
"ClientId": "app-client-id"
},
"CreateDate": 1622151252.451,
"WorkforceVpcConfig": {
"VpcId": "vpc-id",
"SecurityGroupIds": [
"sg-0123456789abcdef0"
],
"Subnets": [
"subnet-0123456789abcdef0"
]
},
"Status": "Initializing"

Navegue até o console da Amazon VPC. SelectEndpointsdo painel esquerdo. Deve haver dois endpoints
VPC criados em sua conta.

Adicionando uma configuração de VPC à sua força de trabalho
Atualize uma força de trabalho privada que não seja VPC com uma configuração de VPC usando o
comando a seguir.
aws sagemaker update-workforce --workforce-name workforce-name\
--workforce-vpc-config "{\"VpcId\": \"vpc-id\", \"SecurityGroupIds\":
[\"sg-0123456789abcdef0\"], \"Subnets\": [\"subnet-0123456789abcdef0\"]}"

Descreva a força de trabalho e certifique-se de que o status sejaUpdating.
aws sagemaker describe-workforce --workforce-name workforce-name
{
"Workforce": {
"WorkforceName": "workforce-name",
"WorkforceArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:xxxxxxxxx:workforce/workforce-name",
"LastUpdatedDate": 1622151252.451,
"SourceIpConfig": {
"Cidrs": []
},
"SubDomain": "subdomain.us-west-2.sagamaker.aws.com",
"CognitoConfig": {
"UserPool": "Pool_ID",
"ClientId": "app-client-id"
},
"CreateDate": 1622151252.451,
"WorkforceVpcConfig": {
"VpcId": "vpc-id",
"SecurityGroupIds": [
"sg-0123456789abcdef0"
],
"Subnets": [
"subnet-0123456789abcdef0"
]
},
"Status": "Updating"
}
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Navegue até o console da Amazon VPC. SelectEndpointsdo painel esquerdo. Deve haver dois endpoints
VPC criados em sua conta.

Removendo uma configuração de VPC da sua força de trabalho
Atualize uma força de trabalho privada da VPC com uma configuração de VPC vazia para remover os
recursos da VPC.
aws sagemaker update-workforce --workforce-name workforce-name\
--workforce-vpc-config "{}"

Descreva a força de trabalho e certifique-se de que o status sejaUpdating.
aws sagemaker describe-workforce --workforce-name workforce-name
{
"Workforce": {
"WorkforceName": "workforce-name",
"WorkforceArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:xxxxxxxxx:workforce/workforce-name",
"LastUpdatedDate": 1622151252.451,
"SourceIpConfig": {
"Cidrs": []
},
"SubDomain": "subdomain.us-west-2.sagamaker.aws.com",
"CognitoConfig": {
"UserPool": "Pool_ID",
"ClientId": "app-client-id"
},
"CreateDate": 1622151252.451,
"Status": "Updating"
}
}

Navegue até o console da Amazon VPC. SelectEndpointsdo painel esquerdo. Os dois endpoints da VPC
devem ser excluídos.

Restrinja o acesso público ao portal do trabalhador enquanto mantém o acesso por meio de uma
VPC
Os trabalhadores em um portal de trabalhadores VPC ou não VPC podem ver as tarefas de trabalho de
rotulagem atribuídas a eles. A tarefa vem da designação de trabalhadores em uma equipe de trabalho por
meio de grupos do OIDC. É responsabilidade do cliente restringir o acesso ao portal do funcionário público
configurando osourceIpConfigem sua força de trabalho.

Note
Você pode restringir o acesso ao portal do operador somente por meio do SageMaker API. Isso
não pode ser feito por meio do console do.
Use o comando a seguir para restringir o acesso público ao portal do operador.
aws sagemaker update-workforce --region us-west-2 \
--workforce-name workforce-demo --source-ip-config '{"Cidrs":["0.0.0.0/0"]}'
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Depois dosourceIpConfigé definido na força de trabalho, os trabalhadores podem acessar o portal do
trabalhador na VPC, mas não por meio da Internet pública.

Note
Você não pode definir osourceIPrestrição para o portal do trabalhador na VPC.

Dados de saída e criptografia do volume de armazenamento
Com a Amazon SageMaker Ground Truth, você pode rotular dados altamente confidenciais, manter o
controle de seus dados e empregar as melhores práticas de segurança. Enquanto o trabalho de rotulagem
está em execução, o Ground Truth criptografa os dados em trânsito e em repouso. Além disso, você pode
usarAWS Key Management Service(AWS KMS) com o Ground Truth para fazer o seguinte:
• Usar umachave gerenciada pelo clientepara criptografar seus dados de saída.
• Usar oAWS KMSchave gerenciada pelo cliente com seu trabalho automatizado de rotulagem de
dados para criptografar o volume de armazenamento anexado à instância de computação usada para
treinamento e inferência de modelos.
Use os tópicos desta página para saber mais sobre esses recursos de segurança do Ground Truth.

Use sua chave KMS para criptografar dados de saída
Opcionalmente, você pode fornecer umAWS KMSchave gerenciada pelo cliente quando você cria um
trabalho de rotulagem, que a Ground Truth usa para criptografar seus dados de saída.
Se você não fornecer uma chave gerenciada pelo cliente, a Amazon SageMaker usa o padrãoChave
gerenciada pela AWSpara o Amazon S3 para a conta da sua função para criptografar seus dados de
saída.
Se você fornecer uma chave gerenciada pelo cliente, você deve adicionar as permissões necessárias à
chave descrita emCriptografe dados de saída e volume de armazenamento comAWS KMS (p. 675).
Quando você usa a operação de APICreateLabelingJob, você pode especificar o ID de chave
gerenciado pelo cliente usando o parâmetroKmsKeyId. Consulte o procedimento a seguir para saber como
adicionar uma chave gerenciada pelo cliente ao criar um trabalho de etiquetagem usando o console.

Para adicionar umaAWS KMSchave para criptografar dados de saída (console):
1.
2.
3.
4.

Conclua as primeiras 7 etapas emCriar um trabalho de rotulagem (console) (p. 551).
Na etapa 8, selecione a seta ao lado deConfiguração adicionalpara expandir essa seção.
ParaChave de criptografia, selecione oAWS KMSchave que você deseja usar para criptografar os
dados de saída.
Conclua as demais etapas emCriar um trabalho de rotulagem (console) (p. 551)criar uma tarefa de
rotulagem.

Use sua chave KMS para criptografar o volume de armazenamento automatizado
de rotulagem de dados (somente API)
Quando você cria um trabalho de rotulagem com rotulagem de dados automatizada usando
oCreateLabelingJobOperação de API, você tem a opção de criptografar o volume de armazenamento
anexado às instâncias de computação de ML que executam os trabalhos de treinamento e inferência. Para
adicionar criptografia ao seu volume de armazenamento, use o parâmetroVolumeKmsKeyIdpara inserir
umaAWS KMSchave gerenciada pelo cliente. Para obter mais informações sobre esse parâmetro, consulte
LabelingJobResourceConfig.
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Se você especificar um ID de chave ou ARN paraVolumeKmsKeyId, seu SageMakera função de
execução deve incluir permissões para chamarkms:CreateGrant. Para saber como adicionar essa
permissão a uma função de execução, consulte Criar uma SageMaker Papel de execução de um Job de
rotulagem da Ground Truth (p. 670).

Note
Se você especificar umaAWS KMSchave gerenciada pelo cliente quando você cria um trabalho
de etiquetagem no console, essa chave éapenasusado para criptografar seus dados de saída. Ele
não é usado para criptografar o volume de armazenamento anexado às instâncias de computação
de ML usadas para rotulagem automática de dados.

Autenticação e restrições da força de trabalho
O Ground Truth permite que você use sua própria força de trabalho privada para trabalhar em trabalhos de
rotulagem. UMAforça de trabalho privadaé um conceito abstrato que se refere a um conjunto de pessoas
que trabalham para você. Cada trabalho de rotulagem é criado usando uma equipe de trabalho composta
por operadores de sua força de trabalho. A Ground Truth apoia a criação de força de trabalho privada
usando Amazon Cognito
Uma força de trabalho do Ground Truth mapeia para um grupo de usuários do Amazon Cognito. Uma
equipe de trabalho da Ground Truth mapeia para um grupo de usuários do Amazon Cognito. O Amazon
Cognito gerencia a autenticação do trabalhador. O Amazon Cognito oferece suporte à conexão Open
ID (OIDC) e os clientes podem configurar a federação do Amazon Cognito com seu próprio provedor de
identidade (IdP).
O Ground Truth permite apenas uma força de trabalho por conta porAWSRegião. Cada força de trabalho
tem um URL de login dedicado ao portal de trabalho Ground Truth.
Você também pode restringir os operadores a um intervalo de endereços de bloco CIDR (Roteamento
sem classe entre domínios)/IP. Isso significa que as anotações devem estar em uma rede específica para
acessar o site de anotação. Você pode adicionar até dez blocos CIDR para uma força de trabalho. Para
saber mais, consulte Gerencie a força de trabalho privada usando a Amazon SageMaker API (p. 736).
Para saber como é possível criar uma força de trabalho privada, consulte Crie uma força de trabalho
privada (Amazon Cognito) (p. 718).

Restringir acesso a tipos de força de trabalho
Amazônia SageMaker As equipes de trabalho da Ground Truth se dividem em uma dastipos de força
de trabalho: público (com o Amazon Mechanical Turk), privado e fornecedor. Para restringir o acesso
do usuário do IAM a uma equipe de trabalho específica usando um desses tipos ou o ARN da equipe
de trabalho, use osagemaker:WorkteamTypee/ou osagemaker:WorkteamArnchaves de condição.
Para a chave de condição sagemaker:WorkteamType, use operadores de condição de string. Para a
chave de condição sagemaker:WorkteamArn, use os operadores de condição do nome de recurso da
Amazon (ARN). Se o usuário tentar criar um trabalho de etiquetagem com uma equipe de trabalho restrita,
SageMaker retorna um erro de acesso negado.
As políticas abaixo demonstram diferentes maneiras de usar as chaves de condição
sagemaker:WorkteamArn e sagemaker:WorkteamType com operadores de condição apropriados e
valores de condição válidos.
O exemplo a seguir usa a chave de condição sagemaker:WorkteamType com o operador de condição
StringEquals para restringir o acesso a uma equipe de trabalho pública. Ele aceita valores de condição
no seguinte formato: workforcetype-crowd, em que workforcetype pode ser igual a public,
private ou vendor.
{
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}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "RestrictWorkteamType",
"Effect": "Deny",
"Action": "sagemaker:CreateLabelingJob",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"sagemaker:WorkteamType": "public-crowd"
}
}
}
]

As políticas a seguir mostram como restringir o acesso a uma equipe de trabalho pública usando a chave
de condição sagemaker:WorkteamArn. O primeiro mostra como usá-lo com uma variante regular do IAM
válida do ARN da equipe de trabalho e doArnLikeoperador de condição. O segundo mostra como usá-lo
com o operador de condição ArnEquals e o ARN da equipe de trabalho.
{

*"

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "RestrictWorkteamType",
"Effect": "Deny",
"Action": "sagemaker:CreateLabelingJob",
"Resource": "*",
"Condition": {
"ArnLike": {
"sagemaker:WorkteamArn": "arn:aws:sagemaker:*:*:workteam/public-crowd/

]

}

}

}

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "RestrictWorkteamType",
"Effect": "Deny",
"Action": "sagemaker:CreateLabelingJob",
"Resource": "*",
"Condition": {
"ArnEquals": {
"sagemaker:WorkteamArn": "arn:aws:sagemaker:uswest-2:394669845002:workteam/public-crowd/default"
}
}
}
]
}

Monitorar o status do trabalho de rotulagem
Para monitorar o status de seus trabalhos de etiquetagem, você pode configurar umAmazônia CloudWatch
Eventos(CloudWatch Regra (eventos) para a Amazon SageMaker Ground Truth (Ground Truth) para
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enviar um evento para CloudWatch Eventos em que o status de um trabalho de rotulagem muda
paraCompleted,Failed, ouStoppedou quando um trabalhador aceita, recusa, envia ou devolve uma
tarefa.
Após criar uma regra, você pode criar umametapara isso. CloudWatch Events usa esse alvo para invocar
outroAWSserviço para processar o evento. Por exemplo, você pode criar uma meta usando um tópico do
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) para enviar uma notificação ao seu e-mail quando o
status do trabalho de rotulagem for alterado.
Pré-requisitos:
Para criar uma CloudWatch Regra de eventos, você precisará de umAWS Identity and Access
Management(IAM) com uma política de confiança da events.amazonaws.com anexada. Veja a seguir um
exemplo de uma política de confiança events.amazonaws.com.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"events.amazonaws.com"
]
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

Tópicos
• Enviar eventos do ao CloudWatch Eventos (p. 691)
• Configurar um destino para processar eventos (p. 692)
• Expiração do trabalho de rotulagem (p. 693)
• Recusar tarefas (p. 693)

Enviar eventos do ao CloudWatch Eventos
Para configurar um CloudWatch Regra de eventos para obter atualizações de status, oueventos, para seus
trabalhos de rotulagem Ground Truth, use oAWS Command Line Interface(AWS CLI)put-rulecomando.
Você pode filtrar eventos que são enviados para sua regra por alteração de status. Por exemplo, você
pode criar uma regra que o notifique somente se o status de um trabalho de rotulagem for alterado para
Completed. Ao usar o comando put-rule, especifique o seguinte para receber status de trabalho de
rotulagem:
• \"source\":[\"aws.sagemaker\"]
• \"detail-type\":[\"SageMaker Ground Truth Labeling Job State Change\"]
Para configurar um CloudWatch Regra de eventos para observar todas as alterações de
status, use o comando a seguir e substitua o texto do espaço reservado. Por exemplo,
substitua"GTLabelingJobStateChanges"por uma exclusiva CloudWatch Nome da regra de eventos
e"arn:aws:iam::111122223333:role/MyRoleForThisRule"por o nome de recurso da Amazon
(ARN) de uma função do IAM com uma política de confiança do events.amazonaws.com anexada.
aws events put-rule --name "GTLabelingJobStateChanges"
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--event-pattern "{\"source\":[\"aws.sagemaker\"],\"detail-type\":[\"SageMaker Ground
Truth Labeling Job State Change\"]}"
--role-arn "arn:aws:iam::111122223333:role/MyRoleForThisRule"
--region "region"

Para filtrar por status de trabalho, use a sintaxe \"detail\":{\"LabelingJobStatus\":
[\"Status\"]}}". Os valores válidos para Status são Completed, Failed e Stopped.
O exemplo a seguir cria uma CloudWatch Regra de eventos que notifica você quando um trabalho de
rotulagem em us-west-2 (Oregon) muda paraCompleted.
aws events put-rule --name "LabelingJobCompleted"
--event-pattern "{\"source\":[\"aws.sagemaker\"],\"detail-type\":[\"SageMaker Ground
Truth Labeling Job State Change\"], \"detail\":{\"LabelingJobStatus\":[\"Completed\"]}}"
--role-arn "arn:aws:iam::111122223333:role/MyRoleForThisRule"
--region us-west-2

O exemplo a seguir cria uma CloudWatch Regra de eventos que notifica você quando um trabalho de
rotulagem em us-east-1 (Virgínia) muda paraCompletedouFailed.
aws events put-rule --name "LabelingJobCompletedOrFailed"
--event-pattern "{\"source\":[\"aws.sagemaker\"],\"detail-type\":[\"SageMaker Ground
Truth Labeling Job State Change\"], \"detail\":{\"LabelingJobStatus\":[\"Completed\",
\"Failed\"]}}"
--role-arn "arn:aws:iam::111122223333:role/MyRoleForThisRule"
--region us-east-1

Para saber mais a respeitoput-rulesolicitação, consultePadrões de eventos em CloudWatch
EventosnaAmazônia CloudWatch Manual do usuário do Events.

Configurar um destino para processar eventos
Depois de criar uma regra, eventos semelhantes aos seguintes são enviados para CloudWatch Events
(Eventos). Neste exemplo, o status do trabalho de rotulagem test-labeling-job mudou para
Completed.
{

}

"version": "0",
"id": "111e1111-11d1-111f-b111-1111b11dcb11",
"detail-type": "SageMaker Ground Truth Labeling Job State Change",
"source": "aws.sagemaker",
"account": "111122223333",
"time": "2018-10-06T12:26:13Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [
"arn:aws:sagemaker:us-east-1:111122223333:labeling-job/test-labeling-job"
],
"detail": {
"LabelingJobStatus": "Completed"
}

Para processar eventos, você precisa configurar um destino. Por exemplo, se você quiser receber um email quando o status do seu trabalho de etiquetagem mudar, use um procedimento emConfiguração de
notificações do Amazon SNSnaAmazônia CloudWatch Guia do usuário dopara criar um tópico do Amazon
SNS e inscrever-se nele por e-mail. Depois de criar um tópico, você pode usá-lo para criar um destino.

Para adicionar um alvo ao seu CloudWatch Regra de eventos
1.

Aberto do CloudWatch Console do :https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/home
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2.

No painel de navegação, escolha Rules (Regras).

3.

Escolha a regra à qual você deseja adicionar um destino.

4.

Escolha Ações e, em seguida, escolha Editar.

5.

Em Targets (Destinos), escolha Add Target (Adicionar destino) e escolha o serviço da AWS que você
deseja que atue quando um evento de alteração de status de trabalho de rotulagem for detectado.

6.

Configure seu destino. Para obter instruções, consulte o tópico sobre como configurar um alvo
naAWSdocumentação para esse serviço.

7.

Escolha Configure details (Configurar detalhes).

8.

Em Name (Nome), informe um nome e, opcionalmente, forneça detalhes sobre a finalidade da regra
em Description (Descrição).

9.

Certifique-se de que a caixa de verificação ao lado de State (Estado) esteja selecionada para que a
regra seja listada como Enabled (Habilitada).

10. Escolha Upgrade rule (Atualizar regra).

Expiração do trabalho de rotulagem
O trabalho de rotulagem expirará se não for concluído em 30 dias. Caso expire, você poderá encadear
o trabalho para criar um novo trabalho de rotulagem que enviará apenas dados não rotulados aos
operadores. Para obter mais informações e para saber como criar um trabalho de rotulagem usando
encadeamento, consulte Encadeamento de trabalhos de rotulagem (p. 660).

Recusar tarefas
Os trabalhadores podem recusar tarefas.
Os trabalhadores recusam uma tarefa se as instruções não estiverem claras, os dados de entrada não
estiverem sendo exibidos corretamente ou se encontrarem algum outro problema com a tarefa. Se o
número de trabalhadores por objeto do conjunto de dados (NumberOfHumanWorkersPerDataObject)
recusar a tarefa, o objeto de dados é marcado como expirado e não será enviado para trabalhadores
adicionais.

Usar a Amazon SageMaker Ground Truth Plus para
rotular dados
Amazônia SageMaker O Ground Truth Plus é um serviço de etiquetagem de dados pronto para uso
que usa uma força de trabalho especializada para fornecer anotações de alta qualidade rapidamente e
reduz os custos em até 40%. Usando o Ground Truth Plus, cientistas de dados e gerentes de negócios,
como gerentes de operações de dados e gerentes de programas, podem criar conjuntos de dados de
treinamento de alta qualidade sem precisar criar aplicativos de rotulagem e gerenciar forças de trabalho de
rotulagem por conta própria. Você pode começar a usar a Amazon SageMaker Ground Truth Plus fazendo
upload de dados junto com os requisitos de rotulagem no Amazon S3.
Por que usar o Ground Truth Plus?
Para treinar um modelo de machine learning (ML), os cientistas de dados precisam de conjuntos de dados
rotulados grandes e de alta qualidade. Conforme a adoção de ML cresce, as necessidades de rotulagem
aumentam. Isso força os cientistas de dados a passar semanas criando fluxos de trabalho de rotulagem de
dados e gerenciando uma força de trabalho de rotulagem de dados. Infelizmente, isso retarda a inovação
e aumenta o custo. Para garantir que os cientistas de dados possam gastar seu tempo construindo,
treinando e implantando modelos de ML, os cientistas de dados normalmente fazem com que outras
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equipes internas consistam em gerentes de operações de dados e gerentes de programas para produzir
conjuntos de dados de treinamento de alta qualidade. No entanto, essas equipes geralmente não têm
acesso às habilidades necessárias para fornecer conjuntos de dados de treinamento de alta qualidade,
o que afeta os resultados de ML. Como resultado, você procura um parceiro de rotulagem de dados que
possa ajudá-los a criar conjuntos de dados de treinamento de alta qualidade em escala sem consumir seus
recursos internos.
Quando você carrega os dados, o Ground Truth Plus configura os fluxos de trabalho de rotulagem de
dados e os opera em seu nome. A partir daí, uma força de trabalho especializada treinada em uma
variedade de tarefas de aprendizado de máquina (ML) executa a rotulagem de dados. O Ground Truth
Plus atualmente oferece dois tipos de força de trabalho especializada: uma força de trabalho empregada
pela Amazon e uma lista com curadoria de fornecedores terceirizados. O Ground Truth Plus oferece a
flexibilidade de escolher a força de trabalho de rotulagem.AWSespecialistas selecionam a melhor força de
trabalho de rotulagem com base nos requisitos do seu projeto. Por exemplo, se você precisar de pessoas
proficientes na rotulagem de arquivos de áudio, especifique isso nas diretrizes fornecidas ao Ground Truth
Plus, e o serviço seleciona automaticamente rotuladores com essas habilidades.

Note
O Ground Truth Plus não suporta dados certificados PHI, PCI ou FedRAMP, e você não deve
fornecer esses dados ao Ground Truth Plus.
Como funciona?
Existem cinco componentes principais para o fluxo de trabalho Ground Truth Plus.
• Solicitando um piloto
• Compartilhando os dados a serem rotulados
• Criar uma equipe de projeto
• Acessar o portal do projeto para monitorar o progresso dos conjuntos de dados de treinamento e revisar
dados rotulados
• Receber os dados rotulados

Como usar o Ground Truth Plus?
Se você estiver usando o pela primeira vez no Ground Truth Plus, recomendamos que siga os
procedimentos descritos no Ground Truth PlusConceitos básicos do Amazon SageMaker Ground Truth
Plus. (p. 694)seção.

Conceitos básicos do Amazon SageMaker Ground
Truth Plus.
O guia demonstra como concluir as etapas necessárias para iniciar uma Amazon SageMaker O projeto
Ground Truth Plus, revise os rótulos e satisfaça os pré-requisitos do Ground Truth Plus.
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Para começar a usar o Ground Truth Plus, reviseConfigurar a Amazon SageMaker Pré-requisitos
do Ground Truth Plus (p. 695)eComponentes principais da Amazon SageMaker Ground Truth
Plus (p. 695).

Configurar a Amazon SageMaker Pré-requisitos do Ground Truth
Plus
Use as informações a seguir para se cadastrar em umAWSConta da. Se você já tem uma conta da AWS,
pule esta etapa.
Quando você se cadastrar na Amazon Web Services (AWS), seuAWSa conta é automaticamente inscrita
para todosAWSserviços, incluindo SageMaker. Você será cobrado apenas pelos serviços que usar.

Para criar uma conta da AWS
1.

Abra https://portal.aws.amazon.com/billing/signup.

2.

Siga as instruções on-line.
Parte do procedimento de inscrição envolve receber uma chamada telefônica e inserir um código de
verificação no teclado do telefone.
Quando você se cadastra em uma Conta da AWS, é criado um usuário raiz da Conta da AWS. O
usuário raiz tem acesso a todos os Serviços da AWS e recursos da conta. Como prática recomendada
de segurança, atribua acesso administrativo a um usuário administrativo e use somente o usuário raiz
para realizar as tarefas que exigem acesso do usuário raiz.

Anote o ID de sua conta da AWS, pois você precisará dele na próxima tarefa.
AWSA envia um e-mail de confirmação depois que o processo de cadastramento é concluído. A qualquer
momento, é possível visualizar as atividades da conta atual e gerenciar sua conta acessando https://
aws.amazon.com/ e selecionando My Account (Minha conta).

Componentes principais da Amazon SageMaker Ground Truth
Plus
Os termos a seguir são fundamentais para entender os recursos do Ground Truth Plus:
• Projeto: Cada contrato qualificado com umAWSresultados de especialistas em um projeto Ground Truth
Plus. Um projeto pode estar na fase piloto ou de produção.
• Batch: Um lote é uma coleção de objetos de dados recorrentes semelhantes, como imagens, quadros de
vídeo e texto, a serem rotulados. Um projeto pode ter vários lotes.
• Métricas: Métricas são dados sobre seu projeto Ground Truth Plus para uma data específica ou em um
intervalo de datas.
• Tipo de dados: Atualmente, o Ground Truth Plus oferece suporte a cinco tipos de tarefas para rotulagem
de dados. Isso inclui texto, imagem, vídeo, áudio e nuvem de pontos 3D.
• Objetos de dados: Itens individuais que devem ser rotulados.

Solicitação de um piloto
Para começar a usar o Amazon SageMaker Ground Truth Plus, acesse o console do SageMaker e
complete aformulário de admissão.
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Depois de enviar o formulário de admissão noAWSconsole, o status do piloto é alterado
parasubmittedno console Ground Truth Plus. UmaAWSespecialista da equipe Ground Truth Plus entrará
em contato para discutir os requisitos e os preços do projeto de rotulagem de dados.

Compartilhar dados com a AmazonSageMakerGround
Truth Plus
Após a chamada de consulta inicial com oAWSexpert, você pode compartilhar seus dados em um bucket
seguro do Amazon S3 para iniciar o piloto.

Para compartilhar dados de seu bucket do Amazon S3:
1.

Depois que seu projeto for aprovado, pergunte ao seuAWSespecialista em sua ID de conta Ground
Truth Plus.
Anote seu ID de conta Ground Truth Plus pois será necessário na próxima etapa.

2.

Crie um bucket do Amazon S3 para armazenar os dados de entrada e de saída. Para criar um bucket,
siga as instruções em Criar um bucket no Guia do usuário do console do Amazon Simple Storage
Service.

3.

Recomendamos usar a seguinte convenção de nomenclatura ao armazenar os dados em um bucket
do Amazon S3.
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a.

OProject-namedeve conter menos de 63 caracteres.

b.

OProject-namepode incluir hífens, mas sem espaços e sublinhados.

c.

Os lotes podem ser nomeados comolote1,lote2,batel3e assim por diante.

d.

Armazene seus dados de entrada no bucket do Amazon S3 sob o seguinte prefixo (diretório):

s3://your-bucket-name/ground-truth-plus/input/project-name/batch-name/..

e.

Atualmente, o Ground Truth Plus aceita vídeos no formato .mp4.

f.

Os quadros de vídeo podem estar no formato .jpg, .jpeg ou .png. Os quadros podem estar em
uma pasta, classificados com pedidos UTF-8.

4.

NoBuckets, escolha o nome do bucket que você criou.

5.

Escolha Permissions (Permissões).

6.

NoPolítica de bucket, escolhaEdite.

7.

Copie oregramostrado abaixo e insirayour-ground-truth-plus-account-ideyour-bucketname

}

8.

{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": [your-ground-truth-plus-account-id]
// Ex: ["999999999999"]
},
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:ListBucket",
"s3:PutObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::your-bucket-name",
"arn:aws:s3:::your-bucket-name/*"
//Ex: "arn:aws:s3:::input-data-to-label/*"
]
}
]

Escolha Save changes (Salvar alterações).

Note
Se você tiver requisitos adicionais para acessar seus dados em um bucket do Amazon S3, entre
em contato com oAWSespecialista.

Criar uma equipe de projeto
Uma equipe de projeto fornece acesso aos membros de sua organização ou equipe para rastrear projetos,
visualizar métricas e revisar anotações. Você pode criar uma equipe de projeto Ground Truth Plus depois
de compartilhar seus dados em um bucket do Amazon S3.

697

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Criar uma equipe de projeto

Para adicionar membros da equipe usando o Amazon Cognito, você tem duas opções:
1.

2.

Criar um novo grupo de usuários do Amazon Cognito
a.

Insira umNome do grupo de usuários Amazon Cognito. Esse nome não pode ser alterado.

b.

Insira os endereços de e-mail de até 50 membros da equipe naEndereços de e-mailcampo. Os
endereços devem ser separados por uma vírgula.

c.

SelecioneCriar equipe de projeto.

d.

Os membros da sua equipe recebem um e-mail convidando-os a se juntarem à equipe do projeto
Ground Truth Plus, conforme mostrado na imagem a seguir.

Para importar membros da equipe de grupos de usuários existentes do Amazon Cognito.
a.

Escolha um grupo de usuários que você criou. Os grupos de usuários exigem um domínio e um
grupo de usuários existente. Se você receber um erro informando que o domínio está ausente,
defina-o noNome de domínioopções noIntegração de aplicativospágina do console do Amazon
Cognito para seu grupo.

b.

Escolha um cliente de aplicativo. Recomendamos usar um cliente gerado pelo Amazon
SageMaker.

c.

Selecione um grupo de usuários do grupo para importar seus membros.

d.

SelecioneCriar equipe de projeto.

Você pode visualizar e gerenciar a lista de membros da equipe por meio doAWSconsole do .
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Para adicionar membros da equipe após criar a equipe do projeto:
1.

SelecioneConvidar novos membrosnoMembrosseção.

2.

Insira os endereços de e-mail de até 50 membros da equipe naEndereços de e-mailcampo. Os
endereços devem ser separados por uma vírgula.

3.

SelecioneConvidar novos membros

Para excluir membros da equipe existentes:
1.

Escolha o membro da equipe a ser excluído naMembrosseção.

2.

Escolha Delete (Excluir).

Depois de adicionar membros à equipe do projeto, você poderá abrir o portal do projeto para acessar seus
projetos.

Abra o Project Portal
Depois de enviar com sucesso o formulário de admissão e criar uma equipe de projeto, você pode acessar
o projeto Ground Truth Plus clicando no botãoAbra o portal do projetoBotão noAWSconsole do .
Cada projeto consiste de um ou mais lotes do. UMAloteé uma coleção de objetos de dados semelhantes
recorrentes (texto, imagem, quadro de vídeo e nuvem de pontos) a serem rotulados. O portal do projeto
fornece transparência no processo de rotulagem de dados. Você pode se manter atualizado sobre o
projeto, revisar o andamento dos conjuntos de dados em vários projetos e rastrear e analisar métricas
do projeto. O portal do projeto também permite revisar um subconjunto dos dados rotulados e fornecer
feedback.

Você pode usar o portal do projeto Ground Truth Plus para rastrear os seguintes detalhes sobre seu
projeto.
Project name (Nome do projeto): Cada projeto é identificado usando um nome exclusivo.
Status: Um projeto do Ground Truth Plus tem um dos seguintes tipos de status:
1. Consulta: UmaAWSexpert coleta todos os requisitos do projeto.
2. Progresso do projeto e configuração do fluxo: UmaAWSexpert está configurando seu projeto.
3. Piloto em andamento: A rotulagem de objetos para o projeto na fase piloto está atualmente em
andamento.
4. Pilot concluída: A rotulagem de objetos está completa e os dados rotulados são armazenados em seu
bucket do Amazon S3.
5. Preço concluída: UmaAWSexpert compartilha os preços do projeto de produção com você.
6. Contrato executado: O contrato está concluído.
7. Produção em andamento: A rotulagem do projeto na fase de produção está em andamento.
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8. Produção completa: A rotulagem de objetos está completa e os dados rotulados são armazenados em
seu bucket do Amazon S3.
9. Paused: O projeto está pausado no momento a sua solicitação.
Tipo de tarefa: O Ground Truth Plus permite rotular cinco tipos de tarefas que incluem texto, imagem,
vídeo, áudio e nuvem de pontos.
Lotes: Número total de lotes dentro de um projeto.
Data de criação do projeto: Data de início de um projeto.
Total de objetos: Número total de objetos a serem rotulados em todos os lotes.
Objeto concluída: Número de objetos rotulados.
Objeto restantes: Número de objetos restantes a serem rotulados.
objetos com falha: Número de objetos que não podem ser rotulados devido a um problema com os dados
de entrada.

Analise métricas
Métricas são dados sobre seu projeto Ground Truth Plus para uma data específica ou em um intervalo de
datas.
Você pode revisar as métricas de todos os lotes ou escolher um lote de sua escolha conforme mostrado na
imagem a seguir.

Você pode revisar as seguintes métricas sobre o lote:
Total de objetos: Número total de objetos em um lote ou em todos os lotes.
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Objetos concluídos por dia: Número total de objetos rotulados em uma data específica ou em um intervalo
de datas.
Etiquetas preenchidas por dia: Número total de etiquetas preenchidas em uma data específica ou em um
intervalo de datas. Um objeto pode ter mais de um rótulo.

Analise lotes
Todo projeto do Amazon SageMaker Ground Truth Plus consiste de um ou mais lotes do. Cada lote é
composto de objetos de dados a serem rotulados. Você pode visualizar todos os lotes do projeto usando o
portal do projeto, conforme mostrado na imagem a seguir.

Você pode usar o portal do projeto Ground Truth Plus para rastrear os seguintes detalhes sobre cada lote:
Nome do Batch: Cada lote é identificado com um nome de lote exclusivo.
Status: Um lote do Ground Truth Plus tem um dos seguintes tipos de status:
1. Aguardando dados: OAWSespecialista está aguardando dados de você.
2. Dados recebidos: Recebemos seus dados de entrada não rotulados.
3. Em andamento: A rotulagem de dados está em andamento.
4. Ready para Analise: A rotulagem de dados está concluída. Um subconjunto de objetos rotulados do lote
está pronto para você revisar. Esta etapa é opcional.
5. Revise o envio em andamento: O feedback da revisão está sendo processado no momento.
6. Analise concluída: Você revisou com sucesso o lote. Em seguida, você tem que aceitá-lo ou rejeitá-lo.
Esta ação não pode ser desfeita.
7. Aceito: Você aceitou os dados rotulados e os receberá em seu bucket do Amazon S3 em breve.
8. Rejeitado: Os dados rotulados precisam ser retrabalhados.
9. Dados entregues: A rotulagem de objetos está completa e os dados rotulados são armazenados em seu
bucket do Amazon S3.
10.Paused: O Batch está pausado a seu pedido.
Tipo de tarefa: O Ground Truth Plus permite rotular cinco tipos de tarefas que incluem texto, imagem,
vídeo, áudio e nuvem de pontos.
Data de criação do Batch: Data em que o lote foi criado.
Total de objetos: Número total de objetos a serem rotulados em um lote.
Objetos conclu: Número de objetos rotulados.
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Remanescentes: Número de objetos restantes a serem rotulados
objetos com falha: Número de objetos que não podem ser rotulados devido a um problema com os dados
de entrada.
Objetos para revisar: Número de objetos que estão prontos para sua revisão.
Objetos com feedback: Número de objetos que receberam feedback dos membros da equipe.
O Ground Truth Plus permite revisar um conjunto de amostras de dados rotulados (determinados durante a
chamada de consulta inicial) por meio da interface de usuário de revisão mostrada na imagem a seguir.
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O portal permite que os membros da equipe do projeto e você revisem um pequeno conjunto de amostras
dos objetos rotulados para cada lote. Você pode fornecer feedback para cada objeto rotulado dentro desse
subconjunto por meio dessa interface do usuário. A interface do usuário de revisão permite que você
navegue pelo subconjunto de objetos rotulados e forneça feedback para esses objetos rotulados.
É possível executar as ações a seguir usando a interface do usuário de revisão.
• Use os controles de seta no canto inferior esquerdo para navegar pelos objetos de dados.
• É possível fornecer feedback para cada objeto. OSeção de feedbackestá no painel direito.
SelecioneEnviarpara enviar feedback para todas as imagens.
• Use os controles de imagem na bandeja inferior para ampliar, deslocar e controlar o contraste.
• Se você planeja retornar para finalizar sua avaliação, escolhaPare e retomada mais tardeno canto
superior direito.
• SelecioneSalvarpara salvar seu progresso. Também é salva automaticamente a cada 15 minutos.
• Para sair da interface do usuário de revisão, escolhaFecharno canto superior direito da interface do
usuário do Analise.
• Você pode verificar oAtributos doeAtributos doem cada quadro usando o painel à direita. Você não pode
criar novos objetos nem modificar objetos existentes nesta tarefa.

Aceitar ou rejeitar lotes
Depois de revisar um lote, você deve optar por aceitá-lo ou rejeitá-lo.
Se você aceitar um lote, a saída desse trabalho de rotulagem será colocada no bucket do Amazon
S3 que você especificar. Depois que os dados são entregues ao bucket do S3, o status do lote muda
deAceitoparaDados entregues.
Se você rejeitar um lote, poderá fornecer feedback e explicar seus motivos para rejeitar o lote.
O Ground Truth Plus permite que você forneça feedback no nível do objeto de dados, bem como no nível
do lote. Você pode fornecer feedback para objetos de dados por meio da interface do usuário de revisão.
Você pode usar o portal do projeto para fornecer feedback para cada lote. Quando você rejeita um lote,
umAWSespecialista entra em contato com você para determinar o processo de retrabalho e as próximas
etapas do lote.

Note
Aceitar ou rejeitar um lote é uma ação única e não pode ser desfeita. É necessário aceitar ou
rejeitar cada lote do projeto.

Usar a Amazon SageMaker Dados sintéticos
Ground Truth para gerar e rotular dados
Amazônia SageMaker Os dados sintéticos Ground Truth são um serviço de geração e rotulagem de
dados chave na mão que torna mais rápido e econômico para cientistas de aprendizado de máquina (ML)
adquirirem imagens usadas para treinar modelos de visão computacional (CV). Para treinar um modelo
CV, os cientistas de ML precisam de conjuntos de dados grandes, de alta qualidade e rotulados. Com
dados sintéticos Ground Truth, cientistas de ML podem gerar e rotular milhares de imagens em poucos
dias. Os dados sintéticos Ground Truth usam modelos 3D gerados por computador para criar ambientes
virtuais que representam cenários do mundo real, geram imagens sintéticas capturadas desses ambientes
e anotam automaticamente cada imagem com rótulos. Você pode usar as imagens sintéticas rotuladas
comAWSserviços de treinamento do modelo CV, como a Amazon SageMaker e o Amazon Lookout for
Vision.
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Por que usar dados sintéticos Ground Truth?
Coletar e rotular dados em ambientes dinâmicos com variações de tamanho, forma, cor, posição, fundo e
iluminação do objeto geralmente é um processo demorado e caro. Para treinar efetivamente um modelo
para operar em um ambiente dinâmico, os cientistas de ML devem coletar um grande conjunto de imagens
do mundo real para representar todos os cenários possíveis, um processo que pode levar meses. Para
cenários que não ocorrem com frequência, como defeitos raros de produtos e colocação de produtos
defeituosos, pode levar anos para capturar um número suficiente de imagens para treinar um modelo de
CV. Para adquirir imagens com defeitos do produto, cientistas de ML podem danificar intencionalmente
produtos para adquirir imagens defeituosas. Os dados sintéticos Ground Truth tornam mais rápido e
econômico para os cientistas de ML adquirirem rapidamente imagens rotuladas que representam cenários
do mundo real, um requisito essencial para o treinamento de modelos de CV. Cientistas de ML podem usar
dados sintéticos Ground Truth para gerar milhares de imagens sintéticas a partir de ambientes virtuais 3D
representando cenários do mundo real em horas em vez de meses. O Ground Truth fornece um relatório
de fidelidade e diversidade de imagens sintéticas e um arquivo manifesto junto com os dados sintéticos
rotulados. O relatório de fidelidade e diversidade de imagens sintéticas fornece estatísticas e gráficos que
ajudam você a entender melhor as imagens sintéticas geradas. O arquivo manifesto contém informações
sobre as imagens e rótulos de imagem que você pode usar para treinar e testar um modelo.

Note
Os dados sintéticos Ground Truth não suportam dados certificados PHI, PCI ou FedRAMP, e você
não deve fornecer esses dados aos dados sintéticos Ground Truth.
Como usar os Dados Sintéticos Ground Truth?
Se você estiver usando dados sintéticos Ground Truth pela primeira vez, recomendamos que siga
os procedimentos descritos noConceitos básicos do Amazon SageMaker Dados Synthetic Ground
Truth (p. 705)seção.

Conceitos básicos do Amazon SageMaker Dados
Synthetic Ground Truth
O guia demonstra como concluir as etapas necessárias para atender aos pré-requisitos, iniciar um projeto
de dados sintéticos da Ground Truth e revisar os rótulos.
Para começar a usar dados sintéticos, reviseConfigurar a Amazon SageMaker Pré-requisitos do Ground
Truth Synthetic Data (p. 705)eComponentes principais da Amazon SageMaker Dados Synthetic Ground
Truth (p. 706).

Configurar a Amazon SageMaker Pré-requisitos do Ground Truth
Synthetic Data
Para usar dados sintéticos do Ground Truth, você precisa de umAWSConta da. Se você já tem uma conta
da AWS, pule esta etapa.
Quando você se cadastra na Amazon Web Services (AWS), seuAWSa conta é automaticamente inscrita
para todosAWSserviços, incluindo SageMaker. Você será cobrado apenas pelos serviços que usar.

Para criar uma conta da AWS
1.

Abra https://portal.aws.amazon.com/billing/signup.

2.

Siga as instruções on-line.
Parte do procedimento de inscrição envolve receber uma chamada telefônica e inserir um código de
verificação no teclado do telefone.
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Quando você se cadastra em uma Conta da AWS, é criado um usuário raiz da Conta da AWS. O
usuário raiz tem acesso a todos os Serviços da AWS e recursos da conta. Como prática recomendada
de segurança, atribua acesso administrativo a um usuário administrativo e use somente o usuário raiz
para realizar as tarefas que exigem acesso do usuário raiz.
Anote o ID de sua conta da AWS, pois você precisará dele na próxima tarefa.
AWSA envia um e-mail de confirmação depois que o processo de cadastramento é concluído. A qualquer
momento, é possível visualizar as atividades da conta atual e gerenciar sua conta acessando https://
aws.amazon.com/ e selecionando My Account (Minha conta).

Componentes principais da Amazon SageMaker Dados Synthetic
Ground Truth
Os termos a seguir são fundamentais para entender as capacidades dos dados sintéticos do Ground Truth:
• Projeto: Cada contrato qualificado com umAWSresultados de especialistas em um projeto de dados
sintéticos da Ground Truth.
• Batch: Um lote é uma coleção de imagens rotuladas semelhantes. Um projeto pode ter vários lotes. Um
lote pode estar em fase de teste ou produção. Um projeto pode ter vários lotes.
• Relatório de fidelidade e diversidade de imagens sintéticas: Os dados sintéticos do Ground Truth
fornecem um relatório de métricas que ajuda você a comparar as imagens sintéticas geradas com seu
conjunto de dados típico.

Solicite um projeto
Para começar a usar a Amazon SageMaker Dados sintéticos do Ground Truth, acesse o SageMaker
console e conclua oformulário de admissão.
Depois de enviar o formulário de admissão noAWSConsole do, umAWSespecialista da equipe de dados
sintéticos da Ground Truth entra em contato para discutir os requisitos e preços do seu projeto de
rotulagem de dados.

Compartilhe dados do seu bucket Amazon S3
Depois de umAWSUm especialista entra em contato para discutir seu projeto, talvez seja necessário
preencher um formulário de admissão com perguntas específicas para seus requisitos de dados sintéticos.
O formulário de entrada, junto com os ativos compartilhados com os dados sintéticos da Ground Truth,
permite que a equipe de dados sintéticos da Ground Truth avalie seu projeto e o trabalho estimado
necessário para concluí-lo.
Crie um bucket Amazon S3 para compartilhar os ativos do seu projeto com os dados sintéticos do Ground
Truth e armazenar os dados de saída do seu projeto.

Para criar um bucket do Amazon S3 e compartilhá-lo conosco:
1.

Siga as instruções emCriar um bucket donaGuia do usuário do console do Amazon Simple Storage
Service.

2.

Recomendamos o uso da seguinte convenção de nomenclatura ao armazenar seus dados em um
bucket do Amazon S3.
a.

Onome do bucketdeve conter menos de 63 caracteres.
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b.

Onome do bucketpode incluir hífens, mas não espaços e sublinhados.

3.

NoBucketslista, escolha o nome do bucket que você criou.

4.

Escolha Permissions (Permissões).

5.

NoPolítica de bucketseção, escolhaEditar.

6.

Confirme issoACLs desabilitadasestá selecionado.

Note
SobPropriedade do objetodeve ter os ACLs desativados conforme mostrado na imagem
abaixo.

7.

Escolha Save changes (Salvar alterações).

Note
Se você tiver requisitos adicionais para acessar seus dados em um bucket do Amazon S3, entre
em contato comAWSespecialista.
Para compartilhar os ativos do seu projeto com a equipe de dados sintéticos da Ground Truth para
avaliação de projetos, estimativa de trabalho e geração de dados sintéticos, siga as etapas naEnvie dados
do projeto para Ground Truth Synthetic Data (p. 707)seção abaixo.
Depois de receber seu formulário de admissão e os ativos do projeto, devolveremos uma declaração de
trabalho (SOW) em até 5 dias úteis. A SOW descreve seu envolvimento com a geração e rotulagem de
dados sintéticos da Ground Truth. Depois de aprovar a SOW, a equipe de dados sintéticos da Ground
Truth produz um lote de teste composto por 50 imagens sintéticas. UmaAWSUm especialista se reúne com
você para revisar o lote de teste, aprovar ou rejeitar imagens e concluir a produção final. O cronograma
para isso é baseado nas respostas em seu formulário de admissão.

Envie dados do projeto para Ground Truth Synthetic Data
Depois de umAWSUm especialista foi designado para o seu projeto, você pode enviar os dados do projeto
para a equipe de dados sintéticos da Ground Truth para auxiliar na avaliação do projeto, estimativa do
trabalho e geração de dados sintéticos.

Para enviar dados do projeto para dados sintéticos do Ground Truth:
1.

Sob oTransferências de dados do projetotabela no portal do projeto, escolhaEnviar dados do projeto.

2.

Insira o nome do seu bucket do S3 a partir do qual você gostaria de enviar os dados do projeto como o
local de origem da transferência de dados do projeto no Amazon S3.
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3.

4.

Selecione uma função do IAM para a transferência de dados do projeto. Se você selecionarAutomatic,
os dados sintéticos do Ground Truth criam uma função de IAM em sua conta com as permissões
necessárias para executar a transferência de dados do projeto e chamar outros serviços em seu nome
(recomendado). Se você selecionar uma função de IAM existente em sua conta, os dados sintéticos
da Ground Truth usarão essa função do IAM para executar a transferência de dados do projeto e
chamar outros serviços em seu nome.
EscolhaCriarpara criar e iniciar a transferência de dados do projeto.

Depois de criar uma transferência de dados do projeto, você pode ver o status da transferência
naTransferências de dados do projetotabela na página de detalhes do projeto no portal do projeto. Quando
o status da transferência de dados do projeto éCompleta, os dados do projeto estão disponíveis para a
equipe de dados sintéticos da Ground Truth.

Portal do Projeto
Cada projeto consiste em um ou mais lotes. Um lote é uma coleção de imagens similares geradas e
rotuladas. O portal do projeto fornece acesso aos projetos que você contratou com dados sintéticos da
Ground Truth. Você pode ver o status de seus projetos e acessar lotes concluídos junto com o relatório de
fidelidade e diversidade de imagens sintéticas. Você também revisa seus lotes para aceitá-los ou rejeitálos por meio do portal do projeto.

Você pode usar o portal do projeto de dados sintéticos Ground Truth para rastrear os seguintes detalhes
sobre seu projeto:
Nome do projeto: Cada projeto é identificado usando um nome exclusivo.
Status: Um projeto de dados sintéticos do Ground Truth tem um dos seguintes tipos de status:
1. Solicitação enviada: Você enviou com sucesso o formulário de solicitação de projeto. Em seguida,
umAWSUm especialista agenda uma ligação com você para discutir os detalhes do seu projeto.
2. Revisão em andamento: Estamos analisando seu projeto. UmaAWSUm especialista foi designado para
o seu projeto.
3. Produção em andamento: No momento, estamos trabalhando na geração de dados rotulados para seu
projeto.
4. Dados prontos para análise: Pelo menos um lote está pronto para sua análise.
5. Projeto concluído: Concluímos a geração das imagens rotuladas necessárias. As imagens são
armazenadas no bucket do Amazon S3.
Batches: Número total de lotes em um projeto.

708

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Revisar batches

Data de início do projeto: Data de início de um projeto.
Total de imagens: Número de imagens que você solicitou.
Imagens concluídas: Número de imagens rotuladas geradas em todos os lotes de produção aceitos.

Excluir um projeto
Você pode excluir um projeto usando o console se o status do projeto forSolicitação enviadaouProjeto
concluído. Para excluir um projeto com qualquer outro status, entre em contato comAWSespecialista.
A exclusão de um projeto de dados sintéticos do Ground Truth não exclui seus dados dos buckets do
Amazon S3 e pode estar sujeita a cobrança.
Você pode excluir um projeto com base em seu status da seguinte forma:
• Solicitação enviada: A exclusão de um projeto solicitado exclui todas as informações do projeto e do
cliente do banco de dados de dados sintéticos da Ground Truth.
• Revisão em andamento/Produção em andamento/Dados prontos para revisão: Você pode solicitar o
seuAWSespecialista para excluir um projeto com um desses status. A exclusão de um projeto exclui
todas as informações pessoais e do projeto do banco de dados de dados sintéticos Ground Truth e dos
buckets do S3.
• Projeto concluído: Quando um projeto é marcado comoProjeto concluído, excluímos todas as
informações do cliente do banco de dados de dados sintéticos da Ground Truth e dos buckets S3. Você
pode visualizar o projeto e os lotes pelo tempo que quiser ou excluí-los usando o console.

Note
Excluir um projeto não exclui as imagens do bucket do S3. Para saber mais sobre como excluir
imagens do seu bucket do S3, consulteExcluir objetos do Amazon S3.

Revisar batches
Cada Amazônia SageMaker O projeto de dados sintéticos do Ground Truth consiste em um ou mais
batches. Cada lote é composto por imagens sintéticas rotuladas. Os lotes são de dois tipos,Teste do
BatcheBatch de produção. Um lote de teste fornece uma pequena visualização da aparência das imagens
sintéticas usando seus ativos 3D e seu ambiente. As imagens no lote de teste não são contabilizadas
no número total de imagens sintéticas que você contrai. Depois de aprovar o lote de teste para uma
configuração específica de imagens, os dados sintéticos do Ground Truth começam a gerar imagens para
seu lote de produção. As imagens em um lote de produção são contabilizadas para o total de imagens
necessárias.
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Para cada lote, os dados sintéticos da Ground Truth fornecem umaRelatório de fidelidade e diversidade de
imagens sintéticas. Este relatório fornece estatísticas e gráficos em nível de imagem e objeto que ajudam
você a entender as imagens sintéticas geradas. As estatísticas são usadas para descrever a diversidade e
a fidelidade das imagens sintéticas e compará-las com imagens reais. Exemplos das estatísticas e gráficos
fornecidos são as distribuições de classes de objetos, tamanhos de objetos, brilho da imagem, contraste
da imagem, bem como os gráficos que avaliam a indistinguibilidade entre imagens sintéticas e reais. Os
dados brutos de todas as estatísticas computadas do conjunto de dados também são fornecidos como
arquivos CSV para ajudá-lo a acelerar a depuração do modelo e permitir análises adicionais.

Você pode visualizar todos os lotes do seu projeto usando o portal do projeto.
Você pode usar o portal do projeto de dados sintéticos Ground Truth para rastrear os seguintes detalhes
sobre cada lote:
Nome do Batch: Cada lote é identificado com um nome de lote exclusivo.
Status: Um lote de dados sintéticos do Ground Truth tem um dos seguintes tipos de status:
1. Em andamento: No momento, estamos gerando imagens etiquetadas para esse lote. Em breve, estará
pronto para sua análise.
2. Pronto para revisão: Agora, um lote de imagens sintéticas rotuladas está pronto para sua análise. Siga
as etapas noTransfira dados Batch para seu bucket Amazon S3 (p. 710)seção para ver as imagens e
revisar o lote.
3. Aceito: Você aceitou este lote.
4. Rejeitado: Você rejeitou esse lote e ele precisa ser reformulado. Quando você rejeita um lote,
umAWSespecialista entra em contato com você para discutir isso mais detalhadamente
Tipo Batch: Um lote pode ser um lote de teste ou um lote de produção.
Data de criação: Data em que o lote foi criado.
Imagens: Número total de imagens no lote.

Transfira dados Batch para seu bucket Amazon S3
Quando o status do lote éPronto para revisão, você deve transferir os dados do lote para o bucket do S3
para visualizar as imagens e revisar o lote.

Para transferir dados em lote para seu bucket do S3:
1.

Na página de detalhes do lote no portal do projeto, escolhaObtenha dados em lote.

2.

DebaixoLocalização do destino do S3, insira o nome do bucket do S3 onde você gostaria de receber
seus dados do lote.
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3.

Selecione uma função do IAM para a transferência de dados do projeto. Se você selecionarAutomatic,
os dados sintéticos do Ground Truth criam uma função de IAM em sua conta com as permissões
necessárias para executar a transferência de dados do projeto e chamar outros serviços em seu nome
(recomendado). Se você selecionar uma função de IAM existente em sua conta, os dados sintéticos
da Ground Truth usarão essa função do IAM para executar a transferência de dados do projeto e
chamar outros serviços em seu nome.

4.

EscolhaCriarpara criar e iniciar a transferência de dados em lote.

Depois de criar uma transferência de dados em lote, você pode ver o status da transferência
naTransferências de dados em Batchtabela na página de detalhes do lote no portal do projeto. Quando o
status da transferência de dados em lote éPreenchido, os dados do lote estão disponíveis em seu bucket
do S3, as imagens do lote podem ser visualizadas na página de detalhes do lote no portal do projeto e
você pode prosseguir com a revisão do lote.

Aceitar ou rejeitar lotes
Depois de revisar um lote, você pode optar por aceitá-lo ou rejeitá-lo no portal do projeto, conforme
mostrado abaixo.

A aceitação de um lote informa suaAWSespecialista para continuar ou concluir o projeto, com base no
número de imagens restantes que você contratou.
Quando você rejeita um lote, umAWSUm especialista entra em contato com você para determinar o
processo de retrabalho e as próximas etapas do lote.
Aceitar ou rejeitar um lote é uma ação única e só pode ser desfeita entrando em contato com
seuAWSespecialista. É necessário aceitar ou rejeitar cada lote do projeto.

Criar e gerenciar forças de trabalho
Uma força de trabalho é o grupo de trabalhadores que você selecionou para rotular seu conjunto de
dados. Você pode escolher entre a força de trabalho do Amazon Mechanical Turk, uma força de trabalho
gerenciada pelo fornecedor ou criar sua própria força de trabalho privada para rotular ou revisar seu
conjunto de dados. Seja qual for o tipo de força de trabalho que você escolher, Amazon SageMaker cuida
do envio de tarefas aos trabalhadores.
Quando você usa uma força de trabalho privada, você também criaequipes de trabalho, um grupo de
trabalhadores de sua força de trabalho que são designados paraempregos—Amazônia SageMaker Ground
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Truthtarefas de rotulagem ouAugmented AI da Amazontarefas de revisão humana. Você pode ter várias
equipes de trabalho e pode atribuir uma ou mais equipes de trabalho a cada trabalho.
Você pode usar o Amazon Cognito ou seu próprio provedor de identidade (IdP) privado do OpenID
Connect (OIDC) para gerenciar sua força de trabalho e equipes de trabalho privadas. Para obter mais
informações sobre as permissões necessárias para gerenciar a força de trabalho dessa maneira, consulte
Permissões necessárias para usar a Amazon SageMaker Console Ground Truth (p. 3557).
Tópicos
• Usando a força de trabalho do Amazon Mechanical Turk (p. 712)
• Gerenciar forças de trabalho de fornecedores (p. 716)
• Usar uma força de trabalho privada (p. 717)

Usando a força de trabalho do Amazon Mechanical
Turk
A força de trabalho do Amazon Mechanical Turk (Mechanical Turk) fornece o maior número de
trabalhadores para suaAmazônia SageMaker Ground Truthtrabalho de rotulagem eAugmented AI da
Amazontarefa de revisão humana. A força de trabalho do Amazon Mechanical Turk é um recurso mundial.
Trabalhadores estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. Normalmente, você obtém o retorno
mais rápido para suas tarefas de revisão humana e trabalhos de etiquetagem ao usar a força de trabalho
do Amazon Mechanical Turk.
Qualquer cobrança da força de trabalho do Amazon Mechanical Turk é tratada como parte da cobrança
do Ground Truth ou da Amazon Augmented AI. Você não precisa criar uma conta separada do Mechanical
Turk para usar a força de trabalho do Amazon Mechanical Turk.

Important
Você não deve compartilhar informações confidenciais, informações pessoais ou informações de
saúde protegidas com essa força de trabalho. Você não deve usar a força de trabalho do Amazon
Mechanical Turk ao usar o Amazon A2I em conjunto comAWSServiços qualificados pela HIPAA,
como Amazon Textract e Amazon Rekognition, para cargas de trabalho contendo informações de
saúde protegidas.
Você pode escolher o Mechanical Turk como sua força de trabalho ao criar um trabalho de rotulagem da
Ground Truth ou um fluxo de trabalho de revisão humana do Amazon A2I (definição de fluxo). Você pode
criar um trabalho de rotulagem e um fluxo de trabalho de revisão humana usando o SageMaker console e
API.
Quando você usa uma operação de API para criar um trabalho de rotulagem ou um fluxo de trabalho de
revisão humana, você usa o seguinte ARN para a força de trabalho do Amazon Mechanical Turk para
suaWorkteamArn. Substituirregioncom oAWSRegião que você está usando para criar o trabalho de
rotulagem ou loops humanos. Por exemplo, se você criar um trabalho de etiquetagem no Oeste dos EUA
(Oregon), substituaregioncomus-west-2.
• arn:aws:sagemaker:region:394669845002:workteam/public-crowd/default
Ground Truth e Amazon A2Iexigirque seus dados de entrada estão livres de informações de identificação
pessoal (PII) quando você usa o Mechanical Turk. Se você usar a força de trabalho do Mechanical Turk e
não especificar que seus dados de entrada estão livres de PII, seus trabalhos de rotulagem Ground Truth
e tarefas de Augmented AI falharão. Você especifica que seus dados de entrada estão livres de PII ao criar
um trabalho de rotulagem Ground Truth e ao criar um loop humano Amazon A2I usando uma integração
integrada ou oStartHumanLoopoperação.
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Use as seções a seguir para saber como usar o Mechanical Turk com esses serviços.
Tópicos
• Use o Mechanical Turk com Ground Truth (p. 713)
• Use o Mechanical Turk com o Amazon A2I (p. 714)
• Quando o Mechanical Turk não é suportado? (p. 716)

Use o Mechanical Turk com Ground Truth
Você pode usar o Mechanical Turk com Ground Truth ao criar um trabalho de etiquetagem usando o
console ou oCreateLabelingJoboperação.
Ao criar um trabalho de etiquetagem, recomendamos que você ajuste o número de trabalhadores que
fazem anotações em cada objeto de dados com base na complexidade do trabalho e na qualidade de que
você precisa. Amazônia SageMaker A Ground Truth usa a consolidação de anotações para melhorar a
qualidade dos rótulos. Mais trabalhadores podem fazer a diferença na qualidade dos rótulos para trabalhos
de rotulagem mais complexos, mas podem não fazer diferença para trabalhos mais simples. Para obter
mais informações, consulteConsolidar anotações (p. 652) Observe que a consolidação de anotações não
é compatível com os fluxos de trabalho de revisão humana do Amazon A2I.

Para usar o Mechanical Turk ao criar um trabalho de etiquetagem (console):
1.

Use o seguinte para criar um trabalho de rotulagem usando a área Ground Truth do
SageMakerConsole do :Criar um trabalho de rotulagem (console) (p. 551).

2.

Quando você está selecionandoTipos de operadornaOperadoresseção, selecioneAmazon Mechanical
Turk.

3.

Especifique a quantidade total de tempo que os trabalhadores têm para concluir uma tarefa
usandoTempo-limite da tarefa.

4.

Especifique a quantidade total de tempo em que uma tarefa permanece disponível para os
trabalhadores noExpiração de. Esse é o tempo que os trabalhadores precisam para realizar uma
tarefa antes que ela falhe.

5.

SaídaPreço por tarefausando a lista suspensa. Essa é a quantidade de dinheiro que um trabalhador
recebe para concluir uma única tarefa.

6.

(Opcional) Se aplicável, selecioneO conjunto de dados não contém conteúdo adulto.SageMaker
pode restringir os trabalhadores do Mechanical Turk que podem visualizar sua tarefa se ela contiver
conteúdo adulto.

7.

Você deve ler e confirmar a seguinte declaração marcando a caixa de seleção para usar a força
de trabalho do Mechanical Turk. Se seus dados de entrada contiverem informações confidenciais,
informações pessoais ou informações de saúde protegidas, você deverá selecionar outra força de
trabalho.
Você entende e concorda que a força de trabalho da Mechanical Turk consiste em prestadores
independentes localizados em todo o mundo e que você não deve compartilhar informações
confidenciais, informações pessoais ou informações de saúde protegidas com essa força de trabalho.

8.

(Opcional) Marque a caixa de seleção ao lado doHabilite a rotulagem automática de dadosse
você quiser ativar a rotulagem automática de dados. Para saber mais sobre esse recurso,
consulteAutomatizar a rotulagem de dados (p. 653).

9.

Você pode especificarNúmero de trabalhadores por objeto do conjunto de dadosembaixoConfiguração
adicional. Por exemplo, se você inserir 3 nesse campo, cada objeto de dados será rotulado por 3
trabalhadores.

Quando você cria seu trabalho de etiquetagem selecionandoCriar, suas tarefas de etiquetagem são
enviadas aos trabalhadores da Mechanical Turk.
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Para usar o Mechanical Turk ao criar um trabalho de rotulagem (API):
1.

Use o seguinte para criar um trabalho de etiquetagem usando oCreateLabelingJoboperação:Criar
um trabalho de rotulagem (API) (p. 554).

2.

Use o seguinte:WorkteamArn. Substituirregioncom oAWSRegião que você está usando para criar o
trabalho de rotulagem.
arn:aws:sagemaker:region:394669845002:workteam/public-crowd/default

3.

Usar oTaskTimeLimitInSecondspara especificar a quantidade total de tempo que os trabalhadores
têm para concluir uma tarefa.

4.

Usar oTaskAvailabilityLifetimeInSecondspara especificar o tempo total em que uma tarefa
permanece disponível para os trabalhadores. Esse é o tempo que os trabalhadores precisam para
realizar uma tarefa antes que ela falhe.

5.

Usar oNumberOfHumanWorkersPerDataObjectpara especificar o número de trabalhadores por
objeto do conjunto de dados.

6.

Usar oPublicWorkforceTaskPricepara definir o preço por tarefa. Essa é a quantidade de dinheiro
que um trabalhador recebe para concluir uma única tarefa.

7.

Usar oDataAttributespara especificar que seus dados de entrada estão livres de informações
confidenciais, informações pessoais ou informações de saúde protegidas.
Ground Truthrequerque seus dados de entrada estão livres de informações de identificação
pessoal (PII) se você usar a força de trabalho do Mechanical Turk. Se você usa o
Mechanical Turk e não especifica que seus dados de entrada estão livres de PII usando
oFreeOfPersonallyIdentifiableInformationsinalize, seu trabalho de etiquetagem falhará.
Usar oFreeOfAdultContentsinalizar para declarar que seus dados de entrada estão livres
de conteúdo adulto.SageMaker pode restringir os trabalhadores do Mechanical Turk que podem
visualizar sua tarefa se ela contiver conteúdo adulto.

Você pode ver exemplos de como usar essa API nos seguintes notebooks, encontrados em GitHub:
Exemplos de notebooks Ground Truth Jupyter. Você pode acessar esses cadernos sob o SageMaker
Blocos de anotações de exemplo (p. 315)em uminstância de notebook.

Use o Mechanical Turk com o Amazon A2I
Você pode especificar que deseja usar o Mechanical Turk com o Amazon A2I ao criar um fluxo
de trabalho de revisão humana, também conhecido comodefinição de fluxo, no console ou com
oCreateFlowDefinitionOperação da API. Ao usar esse fluxo de trabalho de revisão humana para
configurar loops humanos, você deve especificar que seus dados de entrada estão livres de PII.

Para usar o Mechanical Turk ao criar um fluxo de trabalho de revisão humana (console):
1.

Use o seguinte para criar um fluxo de trabalho de revisão humana na seção de Augmented AI do
SageMaker Console do :Criar um fluxo de trabalho de revisão humana (console) (p. 3459).

2.

Quando você está selecionandoTipos de operadornaOperadoresseção, selecioneAmazon Mechanical
Turk.

3.

SaídaPreço por tarefausando a lista suspensa. Essa é a quantidade de dinheiro que um trabalhador
recebe para concluir uma única tarefa.

4.

(Opcional) Você pode especificarNúmero de trabalhadores por objeto do conjunto de
dadosembaixoConfiguração adicional. Por exemplo, se você inserir 3 nesse campo, cada objeto de
dados será rotulado por 3 trabalhadores.

5.

(Opcional) Especifique o tempo total que os trabalhadores têm para concluir uma tarefa
usandoTempo-limite da tarefa.
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6.

(Opcional) Especifique o tempo total em que uma tarefa permanece disponível para os trabalhadores
noExpiração de. Esse é o tempo que os trabalhadores precisam para realizar uma tarefa antes que ela
falhe.

7.

Depois de criar o fluxo de trabalho de revisão humana, você poderá usá-lo para configurar um loop
humano fornecendo o nome de recurso da Amazon (ARN) no parâmetroFlowDefinitionArn.
Você configura um loop humano usando uma das operações de API de um tipo de tarefa embutido
ou a operação da API de tempo de execução do Amazon A2I,StartHumanLoop. Para saber mais,
consulte Criar e iniciar um loop humano (p. 3479).
Ao configurar seu loop humano, você deve especificar que seus dados de
entrada estão livres de informações de identificação pessoal (PII) usando
oFreeOfPersonallyIdentifiableInformationclassificador de classificador
emDataAttributes. Se você usar o Mechanical Turk e não especificar que seus dados de entrada
estão livres de PII, suas tarefas de revisão humana falharão.
Usar oFreeOfAdultContentsinalizar para declarar que seus dados de entrada estão livres
de conteúdo adulto.SageMaker pode restringir os trabalhadores do Mechanical Turk que podem
visualizar sua tarefa se ela contiver conteúdo adulto.

Para usar o Mechanical Turk ao criar um fluxo de trabalho de revisão humana (API):
1.

Use o seguinte para criar um fluxo de trabalho de revisão humana usando
oCreateFlowDefinitionoperação:Criar um fluxo de trabalho de revisão humana (API) (p. 3461).

2.

Use o seguinte:WorkteamArn. Substituirregioncom oAWSRegião que você está usando para criar o
trabalho de rotulagem.
arn:aws:sagemaker:region:394669845002:workteam/public-crowd/default

3.

Usar oTaskTimeLimitInSecondspara especificar a quantidade total de tempo que os trabalhadores
têm para concluir uma tarefa.

4.

Usar oTaskAvailabilityLifetimeInSecondspara especificar o tempo total em que uma tarefa
permanece disponível para os trabalhadores. Esse é o tempo que os trabalhadores precisam para
realizar uma tarefa antes que ela falhe.

5.

Usar oTaskCountpara especificar o número de trabalhadores por objeto do conjunto de dados.
Por exemplo, se você especificar 3 para esse parâmetro, cada objeto de dados será rotulado por 3
trabalhadores.

6.

Usar oPublicWorkforceTaskPricepara definir o preço por tarefa. Essa é a quantidade de dinheiro
que um trabalhador recebe para concluir uma única tarefa.

7.

Depois de criar o fluxo de trabalho de revisão humana, você poderá usá-lo para configurar um loop
humano fornecendo o nome de recurso da Amazon (ARN) no parâmetroFlowDefinitionArn.
Você configura um loop humano usando uma das operações de API de um tipo de tarefa embutido
ou a operação da API de tempo de execução do Amazon A2I,StartHumanLoop. Para saber mais,
consulte Criar e iniciar um loop humano (p. 3479).
Ao configurar seu loop humano, você deve especificar que seus dados de
entrada estão livres de informações de identificação pessoal (PII) usando
oFreeOfPersonallyIdentifiableInformationclassificador de classificador
emDataAttributes. Se você usar o Mechanical Turk e não especificar que seus dados de entrada
estão livres de PII, suas tarefas de revisão humana falharão.
Usar oFreeOfAdultContentsinalizar para declarar que seus dados de entrada estão livres
de conteúdo adulto.SageMaker pode restringir os trabalhadores do Mechanical Turk que podem
visualizar sua tarefa se ela contiver conteúdo adulto.

Você pode ver exemplos de como usar essa API nos seguintes notebooks, encontrados em GitHub:
Exemplos de notebooks Amazon A2I Jupyter.
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Quando o Mechanical Turk não é suportado?
Essa força de trabalho não é suportada nos seguintes cenários. Em cada cenário, você deve usar
umprivadooufornecedorforça de trabalho.
• Essa força de trabalho não é suportada para trabalhos de rotulagem de quadros de vídeo Ground Truth
e trabalhos de etiquetagem de nuvem de pontos 3D.
• Não é possível usar essa força de trabalho se os dados de entrada contiverem informações de
identificação pessoal (PII).
• O Mechanical Turk não está disponível em alguns dosAWSregiões especiais. Se aplicável, consulte a
documentação da sua região especial para mais informações.

Gerenciar forças de trabalho de fornecedores
Você pode usar uma força de trabalho gerenciada pelo fornecedor para rotular seus dados usando
a Amazon SageMaker Ground Truth (Ground Truth) e Amazon Augmented AI (Amazon A2I). Os
fornecedores têm ampla experiência no fornecimento de serviços de rotulagem de dados para machine
learning. A força de trabalho do fornecedor para esses dois serviços deve ser criada e gerenciada
separadamente por meio da Amazon. SageMaker Console do.
Os fornecedores disponibilizam seus serviços por meio doAWSMarketplace. Você pode encontrar detalhes
dos serviços do fornecedor em sua página de detalhes, como o número de trabalhadores e as horas de
trabalho. Você pode usar esses detalhes para fazer estimativas de quanto o trabalho de rotulagem custará
e quanto tempo você pode esperar que ele demore. Depois de escolher um fornecedor, você assina seus
serviços usando oAWSMarketplace.
Uma assinatura é um contrato entre você e o fornecedor. Esse contrato esclarece os detalhes do contrato,
como a política de preço, programação ou reembolso. Você se comunicará diretamente com o fornecedor
se houver algum problema com o seu trabalho de rotulagem.
Você pode assinar qualquer número de fornecedores para atender às suas necessidades de anotação
de dados. Ao criar um trabalho de rotulagem ou um fluxo de trabalho de revisão humana, é possível
especificar que o trabalho seja encaminhado para um fornecedor específico.

Important
Antes de enviar dados confidenciais a um fornecedor, verifique as práticas de segurança e
conformidade do fornecedor na página de detalhes e revise o contrato de licença do usuário
final (EULA) que faz parte do seu contrato de assinatura. Você é responsável por garantir
que o fornecedor atenda aos seus requisitos de conformidade para informações pessoais ou
confidenciais. Não compartilhe informações de saúde protegidas com essa força de trabalho.
Você deve usar o console para assinar uma força de trabalho de fornecedor. Depois de ter uma assinatura,
você pode usar a operação ListSubscribedWorkteams para listar seus fornecedores inscritos.

Para assinar uma força de trabalho de fornecedores
1.

Abra o SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2.

Escolha a página apropriada na SageMaker Console do.
• Para trabalhos de rotulagem da Ground Truth, escolhaRotulando as forças de trabalho,
escolhaVendedore, em seguida, escolhaEncontre serviços de rotulagem de dados.
• Para fluxos de trabalho de revisão humana do Amazon A2I, escolhaForças de trabalho de revisão
humana, escolhaVendedore, em seguida, escolhaEncontre serviços de análise humana.

3.

O console abre o AWS Marketplace com:
716

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar uma força de trabalho privada

• categoria de serviços de rotulagem de dados selecionada para Ground Truth
• categoria de serviços de revisão humana selecionada para Amazon A2I
Veja aqui uma lista dos serviços do fornecedor disponíveis para esse serviço.
4.

Escolha um fornecedor. O AWS Marketplace mostra informações detalhadas sobre o serviço de
rotulagem de dados ou o de revisão humana. Use essas informações para determinar se o fornecedor
atende aos requisitos da tarefa.

5.

Se o fornecedor atender aos seus requisitos, escolha Continuar para assinar.

6.

Revise os detalhes da assinatura. Se você concordar com os termos, escolha Assinar para concluir
sua assinatura do serviço.

Usar uma força de trabalho privada
Uma força de trabalho privada é um grupo de operadores que você escolhe. Estes podem ser funcionários
da sua empresa ou um grupo de especialistas no assunto do seu setor. Por exemplo, se a tarefa é rotular
imagens médicas, você pode criar uma força de trabalho particular de pessoas com conhecimento das
imagens em questão.
CadaAWSa conta tem acesso a uma única força de trabalho privada por região e o proprietário tem a
capacidade de criar váriasprivado equipes de trabalhodentro dessa força de trabalho. Uma única equipe
de trabalho privada é usada para concluir um trabalho de rotulagem, uma tarefa de revisão humana ou um
trabalho. É possível atribuir cada equipe de trabalho a um trabalho separado ou usar uma única equipe
para vários trabalhos. Um único trabalhador pode estar em mais de uma equipe de trabalho.
Sua força de trabalho privada pode ser criada e gerenciada usandoAmazon Cognitoou o seu próprio
provedor de identidade (IdP) (OpenID Connect (OIDC) privado.
Se você for um novo usuário doAmazônia SageMaker Ground TruthouAugmented AI da Amazone não
exija que seus trabalhadores sejam gerenciados com seu próprio IdP, é recomendável usar o Amazon
Cognito para criar e gerenciar sua força de trabalho privada.
Depois de criar uma força de trabalho, além de criar e gerenciar equipes de trabalho, você pode fazer o
seguinte:
• Acompanhar o desempenho do trabalhador
• Crie e gerencie tópicos do Amazon SNSpara notificar os trabalhadores quando as tarefas de
etiquetagem estiverem disponíveis
• Gerencie o acesso da força de trabalho privada às tarefas usando endereços IP

Note
Sua força de trabalho privada é compartilhada entre a Ground Truth e a Amazon A2I. Para criar e
gerenciar equipes de trabalho privadas usadas pela Augmented AI, use a seção Ground Truth do
SageMaker Console do.
Tópicos
• Criar e gerenciar a força de trabalho do Amazon Cognito (p. 718)
• Crie e gerencie a força de trabalho do OIDC IdP (p. 726)
• Gerencie a força de trabalho privada usando a Amazon SageMaker API (p. 736)
• Acompanhar o desempenho do operador (p. 737)
• Crie e gerencie tópicos do Amazon SNS para suas equipes de trabalho (p. 738)
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Criar e gerenciar a força de trabalho do Amazon Cognito
Crie e gerencie sua força de trabalho privada usando o Amazon Cognito quando quiser criar sua força de
trabalho usando a Amazon SageMaker console ou você não quer a sobrecarga de gerenciar credenciais e
autenticação do trabalhador. Quando você cria uma força de trabalho privada com o Amazon Cognito, ela
fornece autenticação, autorização e gerenciamento de usuários para suas operárias particulares.
Tópicos
• Crie uma força de trabalho privada (Amazon Cognito) (p. 718)
• Gerencie uma força de trabalho privada (Amazon Cognito) (p. 721)

Crie uma força de trabalho privada (Amazon Cognito)
Ao usar o Amazon Cognito, você pode criar uma força de trabalho privada de uma das seguintes maneiras:
• Crie uma força de trabalho enquanto você cria o trabalho de rotulagem. Para saber como, consulte Crie
uma força de trabalho do Amazon Cognito ao criar um Job de etiquetagem (p. 719).
• Crie uma força de trabalho antes de criar o trabalho de rotulagem. Para saber como, consulte Crie uma
força de trabalho do Amazon Cognito usando a página de rotulagem de forças de trabalho (p. 719).
• Importe uma força de trabalho existente após criar um grupo de usuários no console do Amazon
Cognito. Para saber como, consulte Crie uma força de trabalho privada (Amazon Cognito
Console) (p. 720).
Depois de criar uma força de trabalho privada, essa força de trabalho e todas as equipes de trabalho e
trabalhadores associados a ela estão disponíveis para uso em todas as tarefas de trabalho de rotulagem
da Ground Truth e tarefas de fluxos de trabalho de revisão humana da Amazon Augmented AI.
Se você for novo na Amazon SageMaker e se quiser testar o Ground Truth ou o Amazon A2I, sugerimos
que você crie uma equipe de trabalho privada composta por pessoas da sua organização usando o
console. Use essa equipe de trabalho ao criar fluxos de trabalho de rotulagem ou revisão humana
(definições de fluxo) para testar a interface do usuário e o fluxo de trabalho do seu trabalhador.
Tópicos
• Crie uma força de trabalho privada (Amazon) SageMakerConsole do) (p. 718)
• Crie uma força de trabalho privada (Amazon Cognito Console) (p. 720)

Crie uma força de trabalho privada (Amazon) SageMakerConsole do)
Você pode criar uma força de trabalho privada na Amazônia SageMaker Console do de uma duas formas:
• Ao criar um trabalho de etiquetagem noTrabalhos de rotulagempágina da Amazônia SageMaker Seção
do Ground Truth.
• Usar oRotulagem da força de trabalhopágina da Amazônia SageMaker Seção do Ground Truth. Se você
estiver criando uma força de trabalho privada para um fluxo de trabalho de revisão humana do Amazon
A2I, use esse método.
Ambos os métodos também criam uma equipe de trabalho padrão contendo todos os membros da força de
trabalho. Essa força de trabalho privada está disponível para uso em trabalhos de Ground Truth e Amazon
Augmented AI.
Quando você cria uma força de trabalho privada usando o console, SageMaker usa o Amazon Cognito
como um provedor de identidade para sua força de trabalho. Se você quiser usar seu próprio provedor de
identidade (IdP) OpenID Connect (OIDC) para criar e gerenciar sua força de trabalho privada, você deve
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criar uma força de trabalho usando o SageMaker Operação de APICreateWorkforce. Para saber mais,
consulte Crie uma força de trabalho privada (OIDC IdP) (p. 726).

Crie uma força de trabalho do Amazon Cognito ao criar um Job de etiquetagem
Se você não criou uma força de trabalho privada ao criar seu trabalho de etiquetagem e optar por usar
trabalhadores particulares, você será solicitado a criar uma equipe de trabalho. Isso criará uma força de
trabalho privada usando o Amazon Cognito.

Como criar uma força de trabalho ao criar um trabalho de rotulagem (console)
1.

Abra as SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2.

No painel de navegação, selecione Labeling jobs (Trabalhos de rotulagem) e preencha todos os
campos obrigatórios. Para obter instruções sobre como iniciar um trabalho de rotulagem, consulte
Começar a usar (p. 370). Escolha Next (Próximo).

3.

Selecione Private (Privado) para o tipo de força de trabalho.

4.

NoOperadoresseção, digite:
a.

O Team name (Nome da equipe).

b.

Endereços de e-mail de até 100 membros da força de trabalho. Os endereços de e-mail
diferenciam maiúsculas de minúsculas. Os funcionários devem fazer login usando a mesma
formatação usada quando o endereço foi inicialmente inserido. Você poderá adicionar outros
membros da força de trabalho após a criação do trabalho.

c.

O nome da sua organização. SageMaker usa isso para personalizar o e-mail enviado aos
trabalhadores.

d.

Um endereço de e-mail de contato para os trabalhadores informarem problemas relacionados à
tarefa.

Quando você cria o trabalho de rotulagem, um e-mail é enviado para cada operador, convidando-o a fazer
parte da força de trabalho. Depois de criar a força de trabalho, você pode adicionar, excluir e desativar
trabalhadores usando o SageMaker Console do ou o console do Amazon Cognito.

Crie uma força de trabalho do Amazon Cognito usando a página de rotulagem de forças de
trabalho
Para criar e gerenciar sua força de trabalho privada usando o Amazon Cognito, você pode usar
oRotulagem da força de trabalhoPágina. Ao seguir as instruções abaixo, você tem a opção de criar uma
força de trabalho privada inserindo e-mails de trabalhadores importando uma força de trabalho préexistente de um grupo de usuários do Amazon Cognito. Para importar uma força de trabalho, consulte Crie
uma força de trabalho privada (Amazon Cognito Console) (p. 720).

Como criar e-mails de operadores de uma força de trabalho privada
1.

Abra a Amazon SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2.

No painel de navegação, selecione Labeling workforces (Etiquetar forças de trabalho).

3.

Selecione Private (Privado) e escolha Create private team (Criar equipe privada).

4.

Selecione Invite new workers by email (Convidar novos operadores por e-mail).

5.

Cole ou digite uma lista de até 50 endereços de e-mail, separados por vírgulas, na caixa de endereços
de e-mail.

6.

Insira o nome de uma organização e um e-mail de contato.

7.

Opcionalmente, escolha um tópico do SNS para inscrever a equipe para que os trabalhadores sejam
notificados por e-mail quando novos trabalhos de rotulagem da Ground Truth estiverem disponíveis.
As notificações do Amazon SNS são suportadas pela Ground Truth e não são suportadas pela
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Augmented AI. Se você inscrever trabalhadores para receber notificações do SNS, eles só receberão
notificações sobre trabalhos de rotulagem da Ground Truth. Eles não recebem notificações sobre
tarefas de Augmented AI.
8.

Clique no botão Create private team (Criar equipe privada) .

Depois de importar a força de trabalho privada, atualize a página. Sobre oResumo da força de trabalho
privadapágina, você pode ver informações sobre o grupo de usuários do Amazon Cognito para sua força
de trabalho, uma lista de equipes de trabalho para sua força de trabalho e uma lista de todos os membros
de sua força de trabalho privada.

Note
Se você excluir todas as equipes de trabalho privadas, será necessário repetir esse processo para
usar uma força de trabalho privada nessa região.

Crie uma força de trabalho privada (Amazon Cognito Console)
O Amazon Cognito é usado para definir e gerenciar sua força de trabalho privada e suas equipes de
trabalho. É um serviço que você pode usar para criar identidades para os operadores e autenticar
essas identidades com provedores de identidade. Uma força de trabalho privada corresponde a uma
únicaConjunto de usuários do Amazon Cognito. Equipes de trabalho privadas correspondem agrupos de
usuários do Amazon Cognitodentro desse grupo de usuários.
Exemplos de provedores de identidade suportados pelo Amazon Cognito:
•
•
•
•

Provedores de login social, como o Facebook e o Google
Provedores OpenID Connect (OIDC)
Provedores de SAML (Security Assertion Markup Language), como o Active Directory
O provedor de identidade integrado do Amazon Cognito

Para obter mais informações, consulte:O que é o Amazon Cognito?.
Para criar uma força de trabalho privada usando o Amazon Cognito, você deve ter um grupo de usuários
existente do Amazon Cognito contendo pelo menos um grupo de usuários. ConsulteTutorial: Como criar
um grupo de usuáriospara saber como criar um grupo de usuários. Consulte Adicionar grupos a um grupo
de usuários para saber como adicionar um grupo de usuários a um grupo.
Depois que seu grupo de usuários for criado, siga as etapas abaixo para criar uma força de trabalho
privada importando esse grupo de usuários para a Amazon SageMaker.

Para criar uma força de trabalho privada importando um grupo de usuários do Amazon Cognito
1.

Abra o SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2.

No painel de navegação, selecione Labeling workforces (Etiquetar forças de trabalho).

3.

Selecione Private (Privado).

4.

Selecione Create private team (Criar equipe privada). Isso cria uma força de trabalho privada e uma
equipe de trabalho.

5.

EscolhaImporte trabalhadores de grupos de usuários existentes do Amazon Cognito.

6.

Escolha um grupo de usuários que você criou. Os grupos de usuários exigem um domínio e um grupo
de usuários existente. Se você receber um erro informando que o domínio está ausente, defina-o
naNome de domínioopções noIntegração de aplicaçõespágina do console do Amazon Cognito para
seu grupo.

7.

Escolha um cliente de aplicativo. Recomendamos usar um cliente gerado pelo SageMaker.

8.

Selecione um grupo de usuários do grupo para importar seus membros.
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9.

Opcionalmente, escolha um tópico do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) no qual
inscrever a equipe, de forma que os trabalhadores sejam notificados por e-mail quando novos
trabalhos de etiquetagem forem disponibilizados. As notificações do Amazon SNS são suportadas
pela Ground Truth e não são suportadas pela Augmented AI. Se você inscrever trabalhadores para
receber notificações do SNS, eles só receberão notificações sobre trabalhos de rotulagem da Ground
Truth. Eles não recebem notificações sobre tarefas de Augmented AI.

10. Selecione Create private team (Criar equipe privada).

Important
Depois de criar uma força de trabalho usando um grupo de usuários do Amazon Cognito, ela não
deve ser excluída sem primeiro excluir todas as equipes de trabalho associadas a esse grupo no
SageMaker Console do.
Depois de importar a força de trabalho privada, atualize a página para ver a página Private workforce
summary (Resumo da força de trabalho privada). Nesta página, você pode ver informações sobre o
grupo de usuários do Amazon Cognito para sua força de trabalho, uma lista de equipes de trabalho para
sua força de trabalho e uma lista de todos os membros de sua força de trabalho privada. Essa força de
trabalho agora está disponível para uso na Amazon Augmented AI e na Amazon SageMaker Ground Truth
para tarefas de revisão humana e trabalhos de rotulagem de dados, respectivamente.

Gerencie uma força de trabalho privada (Amazon Cognito)
Depois de criar uma força de trabalho privada usando o Amazon Cognito, você pode criar e gerenciar
equipes de trabalho usando a Amazon SageMaker operações de console e API.
Você também pode executar o seguinte usando oSageMakerconsoleouConsole do Amazon Cognito.
• Adicionar e excluir equipes de trabalho.
• Adicione trabalhadores à sua força de trabalho e a uma ou mais equipes de trabalho.
• Desabilite ou remova trabalhadores de sua força de trabalho e de uma ou mais equipes de trabalho. Se
você adicionar trabalhadores a uma força de trabalho usando o console do Amazon Cognito, deverá
usar o mesmo console para remover o trabalhador da força de trabalho.
Você pode restringir o acesso às tarefas aos trabalhadores em endereços IP específicos usando o
SageMaker API. Para obter mais informações, consulte Gerencie a força de trabalho privada usando a
Amazon SageMaker API (p. 736).
Tópicos
• Gerencie uma força de trabalho (Amazon) SageMakerConsole do) (p. 721)
• Gerencie uma força de trabalho privada (Amazon Cognito Console) (p. 724)

Gerencie uma força de trabalho (Amazon) SageMakerConsole do)
Você pode usar a Amazon SageMaker console para criar e gerenciar as equipes de trabalho e os
trabalhadores individuais que compõem uma força de trabalho privada.
Use uma equipe de trabalho para designar membros de sua força de trabalho privada para uma rotulagem
ou revisão humanatrabalho. Quando você cria sua força de trabalho usando o SageMaker console, há uma
equipe de trabalho chamadaEveryone-in-private-workforceque permite que você designe toda a sua força
de trabalho para um emprego. Como um grupo de usuários importado do Amazon Cognito pode conter
membros que você não quer incluir em suas equipes de trabalho, uma equipe de trabalho similar não foi
criada para grupos de usuários do Amazon Cognito.
Você tem duas opções para criar uma equipe de trabalho.
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• Você pode criar uma equipe de trabalho no SageMaker console e adicione membros da sua força de
trabalho à equipe.
• Você pode criar um grupo de usuários usando o console do Amazon Cognito e, em seguida, criar uma
equipe de trabalho importando o grupo de usuários. Você pode importar mais de um grupo de usuários
para cada equipe de trabalho. Você gerencia os membros da equipe de trabalho atualizando o grupo
de usuários no console do Amazon Cognito. Consulte Gerencie uma força de trabalho privada (Amazon
Cognito Console) (p. 724) para obter mais informações.

Crie uma equipe de trabalho usando o SageMaker Console do
Você pode criar um novo grupo de usuários do Amazon Cognito ou importar um grupo de usuários
existente usando o SageMakerConsole do, noRótulo da força de trabalhopágina. Para obter mais
informações sobre como criar um grupo de usuários no console do Amazon Cognito, consulteGerencie
uma força de trabalho privada (Amazon Cognito Console) (p. 724).

Para criar uma equipe de trabalho usando o SageMaker console
1.

Abra as SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2.

Escolha Forças de trabalho de rotulagem no menu à esquerda.

3.

Em Private (Privado), selecione Create private team (Criar equipe privada).

4.

Em Team details (Detalhes da equipe), insira um Team name (Nome da equipe). O nome deve ser
único na sua conta em uma Região da AWS.

5.

Em Add workers (Adicionar operadores), escolha um método para adicionar operadores à equipe
usando um grupo de usuários.
• Se você escolheuCrie uma equipe adicionando trabalhadores a um novo grupo de usuários do
Amazon Cognito, selecione os trabalhadores a serem adicionados à equipe.
• Se você escolheuCrie uma equipe importando grupos de usuários existentes do Amazon Cognito,
escolha os grupos de usuários que fazem parte da nova equipe.

6.

Se você escolher um SNS topic (Tópico do SNS), todos os operadores adicionados à equipe
serão inscritos no tópico do Amazon SNS e notificados quando novos itens de trabalho estiverem
disponíveis para a equipe. Selecione em uma lista de seus tópicos atuais relacionados ao Ground
Truth do Amazon SNS ou selecioneCriar um novo tópico dopara abrir uma caixa de diálogo de criação
de tópicos.
As notificações do Amazon SNS são suportadas pela Ground Truth e não são suportadas pela
Augmented AI. Se você inscrever trabalhadores para receber notificações do SNS, eles só receberão
notificações sobre trabalhos de rotulagem da Ground Truth. Eles não recebem notificações sobre
tarefas de Augmented AI.

Os trabalhadores de uma equipe de trabalho inscritos em um tópico recebem notificações quando um novo
trabalho de rotulagem da Ground Truth para essa equipe é disponibilizado e quando um está prestes a
expirar.
Leia Crie e gerencie tópicos do Amazon SNS para suas equipes de trabalho (p. 738) para obter mais
informações sobre como usar o tópico do Amazon SNS.

Assinaturas
Depois de criar uma equipe de trabalho, você pode ver mais informações sobre a equipe e alterar ou
definir o tópico do Amazon SNS no qual seus membros estão inscritos acessando o console do Amazon
Cognito. Se você adicionou algum membro da equipe antes de inscrever a equipe em um tópico, precisará
inscrever manualmente esses membros nesse tópico. Leia Criar e gerenciar tópicos do Amazon SNS para
as equipes de trabalho a fim de obter mais informações sobre como criar e gerenciar o tópico do Amazon
SNS.
722

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar uma força de trabalho privada

Adicionar ou remover operadores
UMAequipe de trabalhoé um grupo de trabalhadores da sua força de trabalho para os quais você pode
atribuir empregos. Um trabalhador pode ser adicionado a mais de uma equipe de trabalho. Depois que um
trabalhador é adicionado a uma equipe de trabalho, esse trabalhador pode ser desativado ou removido.

Adicionar operadores à força de trabalho
Adicionar um trabalhador à força de trabalho permite que você adicione esse trabalhador a qualquer
equipe de trabalho dentro dessa força de trabalho.

Para adicionar trabalhadores usando a página de resumo da força de trabalho privada
1.

Abra a Amazon SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2.

EscolhaRótulo da força de trabalhopara navegar até a página de resumo da sua força de trabalho
privada.

3.

Selecione Private (Privado).

4.

EscolhaConvide novos operadores.

5.

Cole ou digite uma lista de endereços de e-mail, separados por vírgulas, na caixa de endereços de email. É possível ter até 50 endereços de e-mail nessa lista.

Adicionar um operador a uma equipe de trabalho
Um operador deve ser adicionado à força de trabalho antes de ser adicionado a uma equipe de trabalho.
Para adicionar um operador a uma equipe de trabalho, navegue primeiro até a página Private workforce
summary (Resumo da força de trabalho privada) usando as etapas acima.

Para adicionar um trabalhador a uma equipe de trabalho a partir da página particular de resumo
da força de trabalho
1.

NoEquipes privadasseção, escolha a equipe à qual você deseja adicionar os operadores.

2.

Selecione a guia Workers (Operadores).

3.

EscolhaAdicionar trabalhadores à equipee escolha as caixas ao lado dos operadores que você deseja
adicionar.

4.

CliqueAdicionar trabalhadores à equipe.

Desativar e remover um operador da força de trabalho
A desativação de um operador impede que o ele receba um trabalho. Essa ação não remove o trabalhador
da força de trabalho ou de qualquer equipe de trabalho à qual o trabalhador esteja associado. Para
desativar ou remover um trabalhador de uma equipe de trabalho, primeiro navegue até a página particular
de resumo da força de trabalho usando as etapas acima.

Para desativar um trabalhador usando a página de resumo da força de trabalho privada
1.

Na seção Workers (Operadores), selecione o operador que você deseja desativar.

2.

Escolha Disable .

Se desejar, você poderá Enable (Ativar) um operador logo depois que ele foi desativado.
Você pode remover trabalhadores de sua força de trabalho privada diretamente no SageMaker
console se esse trabalhador foi adicionado nesse console. Se você adicionou o operador (usuário)
no console do Amazon Cognito, consulteGerencie uma força de trabalho privada (Amazon Cognito
Console) (p. 724)para saber como remover o operador no console do Amazon Cognito.
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Para remover um trabalhador usando a página de resumo da força de trabalho privada
1.

Na seção Workers (Operadores), selecione o operador que você deseja excluir.

2.

Se o operador não tiver sido desativado, selecione Disable (Desativar).

3.

Escolha o operador e selecione Delete (Excluir).

Gerencie uma força de trabalho privada (Amazon Cognito Console)
Uma força de trabalho privada corresponde a uma únicaConjunto de usuários do Amazon Cognito.
Equipes de trabalho privadas correspondem agrupos de usuários do Amazon Cognitodentro desse grupo
de usuários. Os trabalhadores correspondem aUsuários do Amazon Cognitodentro desses grupos.
Depois que sua força de trabalho for criada, você poderá adicionar equipes de trabalho e trabalhadores
individuais por meio do console do Amazon Cognito. Você também pode excluir trabalhadores da sua força
de trabalho privada ou removê-los de equipes individuais no console do Amazon Cognito.

Important
Você não pode excluir equipes de trabalho do console do Amazon Cognito. Excluir um grupo de
usuários do Amazon Cognito associado a uma Amazon SageMaker a equipe de trabalho resultará
em um erro. Para remover equipes de trabalho, use o console do SageMaker.

Crie equipes de trabalho (Amazon Cognito Console)
Você pode criar uma nova equipe de trabalho para concluir um trabalho adicionando um grupo de usuários
do Amazon Cognito ao grupo de usuários associado à sua força de trabalho privada. Para adicionar um
grupo de usuários do Amazon Cognito a um grupo de trabalhadores existente, consulteComo adicionar
grupos a um grupo de usuários.

Para criar uma equipe de trabalho usando um grupo de usuários existente do Amazon Cognito
1.

Abra o SageMaker Console do emhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2.

No painel de navegação, selecione Workforces (Forças de trabalho).

3.

Em Private teams (Equipes privadas), selecione Create private team (Criar equipe privada).

4.

Em Detalhes da equipe, dê um nome à equipe. O nome deve ser único na sua conta em uma Região
da AWS.

5.

ParaAdicione operadores,escolherImportar grupos de usuários do Amazon Cognito existentese
escolha um ou mais grupos de usuários que façam parte da nova equipe.

6.

Se você escolher umaTópico do SNS, todos os trabalhadores adicionados à equipe são inscritos
no tópico Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) e notificados quando novos itens de
trabalho estão disponíveis para a equipe. Escolha em uma lista de seus tópicos existentes do SNS
relacionados a SageMaker Ground Truth ou Amazon Augmented AI ou escolhaCriar um novo tópico
dopara criar uma.

Note
As notificações do Amazon SNS são suportadas pela Ground Truth e não são suportadas
pela Augmented AI. Se você inscrever trabalhadores para receber notificações do SNS, eles
só receberão notificações sobre trabalhos de rotulagem da Ground Truth. Eles não recebem
notificações sobre tarefas de Augmented AI.

Assinaturas
Depois de criar uma equipe de trabalho, você pode ver mais informações sobre a equipe e alterar ou
definir o tópico do SNS no qual seus membros estão inscritos usando o console do Amazon Cognito. Se
você adicionou algum membro da equipe antes de inscrever a equipe em um tópico, precisará inscrever
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manualmente esses membros nesse tópico. Para obter mais informações, consulteCrie e gerencie tópicos
do Amazon SNS para suas equipes de trabalho (p. 738)

Adicionar e remover trabalhadores (Amazon Cognito Console)
Ao usar o console do Amazon Cognito para adicionar trabalhadores a uma equipe de trabalho, você deve
adicionar um usuário ao grupo de usuários associado à força de trabalho antes de adicionar esse usuário
a um grupo de usuários. Os usuários podem ser adicionados a um grupo de usuários de várias maneiras.
Para obter mais informações, consulte Cadastrar e confirmar contas de usuário.

Adicionar um operador a uma equipe de trabalho
Depois de um usuário ter sido adicionado a um grupo, ele pode ser associado a grupos de usuários dentro
desse grupo. Depois que um usuário foi adicionado a um grupo de usuários, esse usuário se torna um
operador em qualquer equipe de trabalho criada usando esse grupo de usuários.

Como adicionar um usuário a um grupo de usuários
1.

Abra o console do Amazon Cognito:https://console.aws.amazon.com/cognito/.

2.
3.

Selecione Manage User Pools.
Escolha o grupo de usuários associado ao seu SageMaker força de trabalho.

4.

Em General Settings (Configurações gerais), selecione Users and Groups (Usuários e grupos) e siga
um destes procedimentos:
•

Selecione Groups (Grupos), escolha o grupo ao qual você deseja adicionar o usuário e
selecione Add users (Adicionar usuários). Escolha os usuários que você deseja adicionar
escolhendo o ícone de adição à direita do nome do usuário.

•

Selecione Users (Usuários), escolha o usuário que deseja adicionar ao grupo de usuários e
selecione Add to group (Adicionar ao grupo). No menu suspenso, escolha o grupo e selecione
Add to group (Adicionar ao grupo).

Desativar e remover um operador de uma equipe de trabalho
Desabilitar um trabalhador impede que ele receba trabalhos. Essa ação não remove o trabalhador da
força de trabalho ou de qualquer equipe de trabalho à qual o trabalhador esteja associado. Para remover
um usuário de uma equipe de trabalho no Amazon Cognito, você remove o usuário do grupo de usuários
associado a essa equipe.

Para desativar um trabalhador (console do Amazon Cognito)
1.
2.

Abra o console do Amazon Cognito:https://console.aws.amazon.com/cognito/.
Selecione Manage User Pools.

3.
4.
5.

Escolha o grupo de usuários associado ao seu SageMaker força de trabalho.
Em General Settings (Configurações gerais), selecione Users and Groups (Usuários e grupos).
Escolha o usuário que deseja desativar.

6.

Escolhadesabilitar usuário.

É possível ativar um usuário desativado selecionando Enable User (Ativar usuário).

Para remover um usuário de um grupo de usuários (console do Amazon Cognito)
1.
2.
3.

Abra o console do Amazon Cognito:https://console.aws.amazon.com/cognito/.
Selecione Manage User Pools.
Escolha o grupo de usuários associado ao seu SageMaker força de trabalho.

4.
5.

Em General Settings (Configurações gerais), selecione Users and Groups (Usuários e grupos).
ParaUsuárioguia, escolha oXícone à direita do grupo do qual você deseja remover o usuário.
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Crie e gerencie a força de trabalho do OIDC IdP
Crie uma força de trabalho privada usando um provedor de identidade (IdP) OpenID Connect (OIDC)
quando quiser gerenciar e autenticar seus trabalhadores usando seu próprio IdP do OIDC. As credenciais
individuais do trabalhador e outros dados serão mantidos em sigilo. A Ground Truth e a Amazon A2I
só terão visibilidade das informações dos trabalhadores que você fornecer por meio das reivindicações
enviadas para esses serviços. Para criar uma força de trabalho usando um IdP do OIDC, seu IdP deve
apoiargruposporque o Ground Truth e o Amazon A2I mapeiam um ou mais grupos em seu IdP para uma
equipe de trabalho. Para saber mais, consulte Envie as reivindicações obrigatórias e opcionais para a
Ground Truth e a Amazon A2I (p. 726).
Se você for um novo usuário do Ground Truth ou do Amazon A2I, você pode testar a interface do usuário
e o fluxo de trabalho do seu trabalhador criando uma equipe de trabalho privada e se adicionando como
trabalhador. Use essa equipe de trabalho ao criar um trabalho de rotulagem ou um fluxo de trabalho de
revisão humana. Primeiro, crie uma força de trabalho privada do OIDC IdP usando as instruções emCrie
uma força de trabalho privada (OIDC IdP) (p. 726). Em seguida, consulteGerencie uma força de trabalho
privada (OIDC IdP) (p. 733)para saber como criar uma equipe de trabalho.
Tópicos
• Crie uma força de trabalho privada (OIDC IdP) (p. 726)
• Gerencie uma força de trabalho privada (OIDC IdP) (p. 733)

Crie uma força de trabalho privada (OIDC IdP)
Crie uma força de trabalho privada usando um provedor de identidade (IdP) OpenID Connect (OIDC)
quando quiser autenticar e gerenciar trabalhadores usando seu próprio provedor de identidade. Use esta
página para aprender como configurar seu IdP para se comunicar com a Amazon SageMaker Ground
Truth (Ground Truth) ou Amazon Augmented AI (Amazon A2I) e para aprender como criar uma força de
trabalho usando seu próprio IdP.
Para criar uma força de trabalho usando um IdP do OIDC, seu IdP deve apoiargruposporque o Ground
Truth e o Amazon A2I usam um ou mais grupos que você especifica para criar equipes de trabalho.
Você usa equipes de trabalho para especificar trabalhadores para seus trabalhos de etiquetagem
e tarefas de revisão humana. Porque os grupos não sãoSolicitações padrão, seu IdP pode ter uma
convenção de nomenclatura diferente para um grupo de usuários (trabalhadores). Portanto, você deve
identificar um ou mais grupos de usuários aos quais um trabalhador pertence usando a declaração
personalizadasagemaker:groupsque é enviado para a Ground Truth ou Amazon A2I do seu IdP. Para
saber mais, consulte Envie as reivindicações obrigatórias e opcionais para a Ground Truth e a Amazon
A2I (p. 726).
Você cria uma força de trabalho de IdP do OIDC usando o SageMaker Operação de
APICreateWorkforce. Depois de criar uma força de trabalho privada, essa força de trabalho e todas as
equipes de trabalho e trabalhadores associados a ela estão disponíveis para uso em todas as tarefas de
trabalho de rotulagem da Ground Truth e tarefas de fluxos de trabalho de revisão humana do Amazon A2I.
Para saber mais, consulte Crie uma força de trabalho IdP do OIDC (p. 729).

Envie as reivindicações obrigatórias e opcionais para a Ground Truth e a Amazon A2I
Quando você usa seu próprio IdP, Ground Truth e Amazon A2I usam seuIssuer,ClientId,
eClientSecretpara autenticar trabalhadores obtendo um CÓDIGO de autenticação
doAuthorizationEndpoint.
A Ground Truth e a Amazon A2I usarão esse CÓDIGO para obter uma solicitação personalizada
de qualquer um dos seus IdPsTokenEndpointouUserInfoEndpoint. Você pode
configurarTokenEndpointpara retornar um Token Web JSON (JWT) ouUserInfoEndpointpara
retornar um objeto JSON. O objeto JWT ou JSON deve conter declarações obrigatórias e opcionais que
você especificar. UMAafirmaçãoé um par de valores-chave que contém informações sobre um trabalhador
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ou metadados sobre o serviço OIDC. A tabela a seguir lista as declarações que devem ser incluídas e que,
opcionalmente, podem ser incluídas no objeto JWT ou JSON retornado pelo seu IdP.

Note
Alguns dos parâmetros da tabela a seguir podem ser especificados usando um:ou
um-. Por exemplo, é possível especificar os grupos aos quais um trabalhador pertence
usandosagemaker:groupsousagemaker-groupsem sua reivindicação.
Name (Nome)

ObrigatórioFormato e valores
aceitos

sagemaker:groupsSim
ou sagemakergroups

Tipo de dados:
Se um trabalhador
pertencer a um único
grupo, identifique o
grupo usando uma
string.

Descrição

Exemplo

Atribui um trabalhador
a um ou mais grupos.
Os grupos são usados
para mapear o
trabalhador em equipes
de trabalho.

Exemplo de
trabalhador que
pertence a um único
grupo:"work_team1"

Se um trabalhador
pertencer a vários
grupos, use uma lista
de até 10 sequências
de caracteres.

Exemplo de
um trabalhador
que pertence
a mais de um
grupo:["work_team1",
"work_team2"]

Caracteres
permitidos:
Regex: [\ p {L}\ p {M}\
p {S}\ p {N}\ p {P}] +
Cotas:
10 grupos por
trabalhador
63 caracteres por
nome de grupo
sagemaker:sub
ou sagemakersub

Sim

Tipo de dados:
String

Isso é obrigatório para
"111011101-123456789-3687056
rastrear a identidade de
um trabalhador dentro
da plataforma Ground
Truth para auditoria e
identificar as tarefas
trabalhadas por esse
trabalhador.
Para ADFS: Os
clientes devem usar
o Identificador de
Segurança Primário
(SID).

Sim
sagemaker:client_id
ou sagemakerclient_id

Tipo de dados:
String
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Name (Nome)

ObrigatórioFormato e valores
aceitos

Descrição

Exemplo

O nome do trabalhador
a ser exibido no portal
do trabalhador.

"Jane Doe"

O e-mail do
trabalhador. A Ground
Truth usa esse email para notificar os
trabalhadores de que
eles foram convidados
a trabalhar em tarefas
de etiquetagem. A
Ground Truth também
usará esse e-mail
para notificar seus
trabalhadores quando
as tarefas de rotulagem
forem disponibilizadas
se você configurar um
tópico do Amazon SNS
para uma equipe de
trabalho da qual esse
trabalhador faz parte.

"exampleemail@domain.com"

Caracteres
permitidos:
Regex: [\ w+-] +
Citações:
128 caracteres
sagemaker:name
ou sagemakername

Sim

email

Não

Tipo de dados:
String
Tipo de dados:
String

email_verified

Não

Tipo de dados:
Bool

Indica se o e-mail do
True
usuário foi verificado ou
não.

Valores aceitos:
True, False
Veja a seguir um exemplo da sintaxe do objeto JSONUserInfoEndpointpode retornar.
{

}

"sub":"122",
"exp":"10000",
"sagemaker-groups":["group1","group2"]
"sagemaker-name":"name",
"sagemaker-sub":"122",
"sagemaker-client_id":"123456"

Ground Truth ou Amazon A2I compara os grupos listados emsagemaker:groupsousagemakergroupspara verificar se seu trabalhador pertence à equipe de trabalho especificada no trabalho de
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rotulagem ou na tarefa de revisão humana. Depois que a equipe de trabalho é verificada, as tarefas de
rotulagem ou revisão humana são enviadas para esse trabalhador.

Crie uma força de trabalho IdP do OIDC
Você pode criar uma força de trabalho usando o SageMaker Operação de APICreateWorkforcee
SDKs de idiomas específicos associados. Especifique umWorkforceNamee informações sobre seu
OIDC IDP no parâmetroOidcConfig. É recomendável que você configure seu OIDC com um URI de
redirecionamento de espaço reservado e, em seguida, atualize o URI com o URL do portal do trabalhador
depois de criar a força de trabalho. Para saber mais, consulte Configure seu IdP OIDC (p. 729).
Veja a seguir um exemplo da solicitação. ConsulteCreateWorkforcepara saber mais sobre cada
parâmetro dessa solicitação.
CreateWorkforceRequest: {
#required fields
WorkforceName: "example-oidc-workforce",
OidcConfig: {
ClientId: "clientId",
ClientSecret: "secret",
Issuer: "https://example-oidc-idp.com/adfs",
AuthorizationEndpoint: "https://example-oidc-idp.com/adfs/oauth2/authorize",
TokenEndpoint: "https://example-oidc-idp.com/adfs/oauth2/token",
UserInfoEndpoint: "https://example-oidc-idp.com/adfs/oauth2/userInfo",
LogoutEndpoint: "https://example-oidc-idp.com/adfs/oauth2/log-out",
JwksUri: "https://example-oidc-idp.com/adfs/discovery/keys"
},
SourceIpConfig: {
Cidrs: ["string", "string"]
}
}

Configure seu IdP OIDC
A forma como você configura seu IdP do OIDC depende do IdP que você usa e dos seus requisitos
comerciais.
Ao configurar seu IdP, você deve especificar um URI de retorno de chamada ou de redirecionamento.
Depois que a Ground Truth ou a Amazon A2I autenticarem um trabalhador, esse URI redirecionará o
trabalhador para o portal do trabalhador, onde os trabalhadores poderão acessar tarefas de rotulagem ou
revisão humana. Para criar uma URL do portal do trabalhador, você precisa criar uma força de trabalho
com os detalhes do seu IdP do OIDC usando oCreateWorkforceOperação da API. Especificamente,
você deve configurar seu IdP do OIDC com as declarações de sagemaker personalizadas necessárias
(consulte a próxima seção para obter mais detalhes). Portanto, é recomendável que você configure seu
OIDC com um URI de redirecionamento de espaço reservado e, em seguida, atualize o URI depois de criar
a força de trabalho. ConsulteCrie uma força de trabalho IdP do OIDC (p. 729)para saber como criar uma
força de trabalho usando essa API.
Você pode visualizar o URL do portal do trabalhador no SageMaker Console Ground Truth, ou
usando o SageMaker Operação da API,DescribeWorkforce. A URL do portal do trabalhador está
naSubDomainparâmetro na resposta.

Important
Certifique-se de adicionar o subdomínio da força de trabalho à sua lista de permissões do IdP do
OIDC. Quando você adiciona o subdomínio à sua lista de permissões, ele deve terminar com/
oauth2/idpresponse.

Para visualizar a URL do portal do trabalhador depois de criar uma força de trabalho privada
(Console):
1.

Abra o SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
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2.

No painel de navegação, selecione Labeling workforces (Etiquetar forças de trabalho).

3.

Selecione a guia Private (Privado) .

4.

EmResumo da força de trabalho privadavocê vai verURL de login do portal de rotulagem. Essa é a
URL do seu portal do trabalhador.

Para visualizar a URL do portal do trabalhador depois de criar uma força de trabalho privada (API):
Quando você cria uma força de trabalho privada usandoCreateWorkforce, você especifica
umWorkforceName. Use esse nome para ligarDescribeWorkforce. A tabela a seguir inclui exemplos
de solicitações usando oAWS CLIeAWS SDK for Python (Boto3).
SDK for Python (Boto3)
response = client.describe_workforce(WorkforceName='string')
print(f'The workforce subdomain is: {response['SubDomain']}')

AWS CLI
$ C:\>

describe-workforce --workforce-name 'string'

Valide sua resposta de autenticação da força de trabalho IdP do OIDC
Depois de criar sua força de trabalho OIDC IdP, você pode usar o procedimento a seguir para validar o
fluxo de trabalho de autenticação usando cURL. Esse procedimento pressupõe que você tenha acesso a
um terminal e que o cURL esteja instalado.

Para validar sua resposta de autorização do IdP do OIDC:
1.

Obtenha um código de autorização usando um URI configurado da seguinte forma:
{AUTHORIZE ENDPOINT}?client_id={CLIENT ID}&redirect_uri={REDIRECT
URI}&scope={SCOPE}&response_type=code

a.

Substituir{AUTHORIZE ENDPOINT}com o endpoint de autorização para seu IdP do OIDC.

b.

Substituir{CLIENT ID}com o ID do cliente do seu cliente OAuth.

c.

Substituir{REDIRECT URI}com a URL do portal do trabalhador. Se ainda não estiver presente,
você deve adicionar/oauth2/idpresponseaté o final do URL.

d.

Se você tiver um escopo personalizado, use-o para substituir{SCOPE}. Se você não tiver um
escopo personalizado, substitua{SCOPE}comopenid.

Veja a seguir um exemplo de URI após as modificações acima terem sido feitas:
https://example.com/authorize?
client_id=f490a907-9bf1-4471-97aa-6bfd159f81ac&redirect_uri=https%3A%2F%2F
%2Fexample.labeling.sagemaker.aws
%2Foauth2%2Fidpresponse&response_type=code&scope=openid

2.

Copie e cole o URI modificado da etapa 1 em seu navegador e pressione Enter no teclado.

3.

Autenticar usando seu IdP.

4.

Copie o parâmetro de consulta do código de autenticação no URI. Este parâmetro começa
comcode=. Veja a seguir um exemplo da possível aparência da resposta. Neste exemplo,
copiecode=MCNYDB...e tudo depois disso.
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https://example.labeling.sagemaker.aws/oauth2/idpresponse?code=MCNYDB....

5.

Abra um terminal e digite o seguinte comando depois de fazer as modificações necessárias listadas
abaixo:
curl --request POST \
--url '{TOKEN ENDPOINT}' \
--header 'content-type: application/x-www-form-urlencoded' \
--data grant_type=authorization_code \
--data 'client_id={CLIENT ID}' \
--data client_secret={CLIENT SECRET} \
--data code={CODE} \
--data 'redirect_uri={REDIRECT URI}'

a.

Substituir{TOKEN ENDPOINT}com o endpoint de token para seu IdP do OIDC.

b.

Substituir{CLIENT ID}com o ID do cliente do seu cliente OAuth.

c.

Substituir{CLIENT SECRET}com o segredo do cliente do seu cliente OAuth.

d.

Substituir{CODE}com o parâmetro de consulta do código de autenticação que você copiou na
etapa 4.

e.

Substituir{REDIRECT URI}com a URL do portal do trabalhador.

Veja a seguir um exemplo da solicitação cURL após fazer as modificações descritas acima:
curl --request POST \
--url 'https://example.com/token' \
--header 'content-type: application/x-www-form-urlencoded' \
--data grant_type=authorization_code \
--data 'client_id=f490a907-9bf1-4471-97aa-6bfd159f81ac' \
--data client_secret=client-secret \
--data code=MCNYDB... \
--data 'redirect_uri=https://example.labeling.sagemaker.aws/oauth2/idpresponse'

6.

Esta etapa depende do tipo deaccess_tokenseu IdP retorna, um token de acesso em texto simples
ou um token de acesso JWT.
• Se o IdP não oferecer suporte a tokens de acesso JWT,access_tokenpode ser texto sem
formatação (por exemplo, um UUID). A resposta que você vê pode ser semelhante à seguinte.
Nesse caso, vá para a etapa 7.
{

}

"access_token":"179c144b-fccb-4d96-a28f-eea060f39c13",
"token_type":"Bearer",
"expires_in":3600,
"refresh_token":"ef43e52e-9b4f-410c-8d4c-d5c5ee57631a",
"scope":"openid"

• Se o seu IdP oferecer suporte a tokens de acesso JWT, a etapa 5 deve gerar um token de acesso
no formato JWT. Por exemplo, a resposta pode ser semelhante à seguinte:
{

"access_token":"eyJh...JV_adQssw5c",
"refresh_token":"i6mapTIAVSp2oJkgUnCACKKfZxt_H5MBLiqcybBBd04",
"refresh_token_expires_in":6327,
"scope":"openid",
"id_token":"eyJ0eXAiOiJK9...-rDaQzUHl6cQQWNiDpWOl_lxXjQEvQ"
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Copie o JWT e decodifique-o. Você pode usar o script python ou um site de terceiros para
decodificá-lo. Por exemplo, você pode acessar o sitehttps://jwt.io/e cole o JWT noCodificadocaixa
para decodificá-lo.
Certifique-se de que a resposta decodificada contenha o seguinte:
• OObrigatório SageMaker reivindicações na tabela encontrada emEnvie as reivindicações
obrigatórias e opcionais para a Ground Truth e a Amazon A2I (p. 726). Caso contrário, você
deverá reconfigurar seu IdP do OIDC para conter essas declarações.
• OEmissorvocê especificou ao configurar a força de trabalho do IdP.
7.

Em um terminal e digite o seguinte comando depois de fazer as modificações necessárias listadas
abaixo:
curl -X POST -H 'Authorization: Bearer {ACCESS TOKEN}' -d '' -k -v {USERINFO ENDPOINT}

a.

Substituir{USERINFO ENDPOINT}com o endpoint de informações do usuário para seu IdP do
OIDC.

b.

Substituir{ACCESS TOKEN}com o token de acesso na resposta que você recebeu na etapa 7.
Esta é a entrada da"access_token"parâmetro.

Veja a seguir um exemplo da solicitação cURL após fazer as modificações descritas acima:
curl -X POST -H 'Authorization: Bearer eyJ0eX...' -d '' -k -v https://example.com/
userinfo

8.

A resposta à etapa final do procedimento acima pode ser semelhante à do bloco de código a seguir.
Se oaccess_tokenretornado na etapa 6 era texto sem formatação, você deve verificar se essa
resposta contém as informações necessárias. Nesse caso, a resposta deve conter oObrigatório
SageMaker reivindicações na tabela encontrada emEnvie as reivindicações obrigatórias e opcionais
para a Ground Truth e a Amazon A2I (p. 726). Por exemplo, sagemaker-groups, sagamakername.
{

}

"sub":"122",
"exp":"10000",
"sagemaker-groups":["group1","group2"]
"sagemaker-name":"name",
"sagemaker-sub":"122",
"sagemaker-client_id":"123456"

Próximas etapas
Depois de criar uma força de trabalho privada usando seu IdP e verificar sua resposta de autenticação de
IdP, você pode criar equipes de trabalho usando seus grupos de IdP. Para saber mais, consulte Gerencie
uma força de trabalho privada (OIDC IdP) (p. 733).
Você pode restringir o acesso dos trabalhadores às tarefas para endereços IP específicos e atualizar ou
excluir sua força de trabalho usando o SageMaker API. Para saber mais, consulte Gerencie a força de
trabalho privada usando a Amazon SageMaker API (p. 736).
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Gerencie uma força de trabalho privada (OIDC IdP)
Depois de criar uma força de trabalho privada usando seu provedor de identidade (IdP) OpenID Connect
(OIDC), você pode gerenciar seus trabalhadores usando seu IdP. Por exemplo, você pode adicionar,
remover e agrupar operadores diretamente por meio de seu IdP.
Para adicionar trabalhadores a uma Amazon SageMaker Trabalho de rotulagem Ground Truth (Ground
Truth) ou tarefa de revisão humana da Amazon Augmented AI (Amazon A2I), você cria equipes de trabalho
usando 1 a 10 grupos de IdP e atribui essa equipe de trabalho ao trabalho ou tarefa. Você atribui uma
equipe de trabalho a um trabalho ou tarefa especificando essa equipe de trabalho ao criar um trabalho de
rotulagem (Ground Truth) ou um fluxo de trabalho de revisão humana (Amazon A2I).
Você só pode atribuir uma equipe para cada trabalho de rotulagem ou fluxo de trabalho de revisão
humana. Você pode usar a mesma equipe para criar vários trabalhos de rotulagem ou tarefas de revisão
humana. Você também pode criar várias equipes de trabalho para trabalhar em diferentes trabalhos de
rotulagem ou tarefas de revisão humana.

Pré-requisitos
Para criar e gerenciar equipes de trabalho privadas usando seus grupos de IdP do OIDC, primeiro você
deve criar uma força de trabalho usando o SageMaker Operação de APICreateWorkforce. Para saber
mais, consulte Crie uma força de trabalho privada (OIDC IdP) (p. 726).

Adicionar equipes de trabalho
Você pode usar o SageMaker console para criar uma equipe de trabalho privada usando sua força de
trabalho IdP do OIDC noRotulagem da força de operadorpágina abaixoGround Truth. Se você estiver
criando um trabalho de rotulagem da Ground Truth, você também pode criar uma equipe de trabalho
particular ao criar um trabalho de etiquetagem.

Note
Você cria e gerencia equipes de trabalho para o Amazon A2I na área Ground Truth do
SageMakerConsole do.
Você também pode usar o SageMaker API e SDKs específicos do idioma associado para criar uma equipe
de trabalho privada.
Use os procedimentos a seguir para aprender como criar uma equipe de trabalho particular usando o
SageMakerconsole e API.

Para criar uma equipe de trabalho privada na página Rotulagem de forças de trabalho (console)
1.

Vá para a área Ground Truth do SageMaker Console do :https://console.aws.amazon.com/sagemaker/
groundtruth.

2.

SelectRotulagem da força de operador.

3.

SelectPrivate.

4.

NoEquipes privadasseção, selecioneCrie uma equipe privada.

5.

NoDetalhes da equipeseção, insira umaNome da equipe.

6.

NoAdicionar operadoresseção, digite o nome de um único grupo de usuários. Todos os trabalhadores
associados a esse grupo em seu IdP são adicionados a essa equipe de trabalho.

7.

Para adicionar mais de um grupo de usuários, selecioneAdicionar novo grupo de usuáriose digite os
nomes dos grupos de usuários que você deseja adicionar à equipe de trabalho. Insira um grupo de
usuários por linha.

8.

(Opcional) Para trabalhos de rotulagem da Ground Truth, se você fornecer um e-mail para
trabalhadores em seu JWT, o Ground Truth notificará os trabalhadores quando uma nova tarefa de
rotulagem estiver disponível se você selecionar um tópico do SNS.

733

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar uma força de trabalho privada

9.

SelectCrie uma equipe privada.

Para criar uma equipe de trabalho privada ao criar um trabalho de rotulagem Ground Truth
(console)
1.

Vá para a área Ground Truth do SageMaker Console do :https://console.aws.amazon.com/sagemaker/
groundtruth.

2.

SelectTrabalhos de rotulagem.

3.

Use as instruções emCriar um trabalho de rotulagem (console) (p. 551)para criar uma tarefa de
rotulagem. Pare quando chegar aoOperadoresseção na segunda página.

4.

SelectPrivatepara seu tipo de trabalhador.

5.

Insira umaNome da equipe.

6.

NoAdicionar operadoresseção, insira o nome de um único grupo de usuários emGrupos de usuários.
Todos os trabalhadores associados a esse grupo em seu IdP são adicionados a essa equipe de
trabalho.

Important
Os nomes de grupos que você especifica paraGrupos de usuáriosdeve corresponder aos
nomes dos grupos especificados em seu IdP do OIDC.
7.

Para adicionar mais de um grupo de usuários, selecioneAdicionar novo grupo de usuáriose digite os
nomes dos grupos de usuários que você deseja adicionar à equipe de trabalho. Insira um grupo de
usuários por linha.

8.

Conclua todas as etapas restantes para criar seu trabalho de etiquetagem.

A equipe privada que você cria é usada para esse trabalho de rotulagem e está listada naRotulagem da
força de operadorseção da SageMaker Console do.
Para criar uma equipe de operador privada usando o SageMaker API
Você pode criar uma equipe de trabalho privada usando o SageMaker Operação de
APICreateWorkteam.
Ao usar essa operação, liste todos os grupos de usuários que você deseja incluir na equipe de trabalho
naOidcMemberDefinitionparâmetroGroups.

Important
Os nomes de grupos que você especifica paraGroupsdeve corresponder aos nomes dos grupos
especificados em seu IdP do OIDC.
Por exemplo, se os nomes dos seus grupos de usuários foremgroup1,group2, egroup3no IdP OIDC,
configureOidcMemberDefinitioncomo segue:
"OidcMemberDefinition": {
"Groups": ["group1", "group2", "group3"]
}

Além disso, você deve dar um nome à equipe de trabalho usando oWorkteamNameparâmetro.

Adicionar ou remover grupos de IdP das equipes de trabalho
Depois de criar uma equipe de trabalho, você pode usar o SageMaker API para gerenciar essa equipe de
trabalho. Usar oUpdateWorkteamoperação para atualizar os grupos de usuários do IdP incluídos nessa
equipe de trabalho.
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• Usar oWorkteamNameparâmetro para identificar a equipe de trabalho que você deseja atualizar.
• Ao usar essa operação, liste todos os grupos de usuários que você deseja incluir na equipe de trabalho
naOidcMemberDefinitionparâmetroGroups. Se um grupo de usuários estiver associado a uma
equipe de trabalho e vocênãoinclua-o nessa lista, esse grupo de usuários não está mais associado a
essa equipe de trabalho.

Excluir uma equipe de trabalho
É possível excluir uma equipe de trabalho usando o SageMaker Console e SageMaker API.

Para excluir uma equipe de trabalho privada no SageMaker console
1.

Vá para a área Ground Truth do SageMaker Console do :https://console.aws.amazon.com/sagemaker/
groundtruth.

2.

SelectRotulagem da força de operador.

3.
4.

SelectPrivate.
NoEquipes privadasseção, selecione a equipe de trabalho que você deseja excluir.

5.

SelectExcluir.

Para excluir uma equipe de trabalho privada (API)
Você pode excluir uma equipe de trabalho privada usando o SageMaker Operação de
APIDeleteWorkteam.

Gerencie operadores individuais
Ao criar uma força de trabalho usando seu próprio IdP do OIDC, você não pode usar o Ground Truth ou o
Amazon A2I para gerenciar trabalhadores individuais.
• Para adicionar um trabalhador a uma equipe de trabalho, adicione esse trabalhador a um grupo
associado a essa equipe de trabalho.
• Para remover um trabalhador de uma equipe de trabalho, remova-o de todos os grupos de usuários
associados a essa equipe de trabalho.

Atualize, exclua e descreva sua força de trabalho
Você pode atualizar, excluir e descrever sua força de trabalho do IdP do OIDC usando o SageMaker API.
A seguir está uma lista das operações da API que podem ser usadas para gerenciar a força de operador.
Para obter detalhes adicionais, incluindo como você pode localizar o nome da sua força de trabalho,
consulteGerencie a força de trabalho privada usando a Amazon SageMaker API (p. 736).
• UpdateWorkforce— Talvez você queira atualizar uma força de trabalho criada usando seu próprio IdP
do OIDC para especificar um endpoint de autorização, um endpoint de token ou um emissor diferente.
Você pode atualizar qualquer parâmetro encontrado emOidcConfigusando essa operação.
Você só pode atualizar sua configuração de IdP do OIDC quando não há equipes de trabalho
associadas à sua força de trabalho. Para saber como excluir equipes de trabalho, consulteExcluir uma
equipe de trabalho (p. 735).
• DeleteWorkforce— Use essa operação para excluir sua força de trabalho privada. Se você tiver
alguma equipe de trabalho associada à sua força de trabalho, deverá excluir essas equipes de trabalho
antes de excluir sua força de trabalho. Para obter mais informações, consulteExcluir uma equipe de
trabalho (p. 735)
• DescribeWorkforce— Use essa operação para listar informações privadas da força de trabalho,
incluindo nome da força de trabalho, nome de recurso da Amazon (ARN) e, se aplicável, intervalos de
endereços IP permitidos (CIDRs).
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Gerencie a força de trabalho privada usando a Amazon
SageMaker API
Você pode usar a Amazon SageMaker Sobre operações de API para gerenciar, atualizar e excluir sua
força de trabalho privada. Para cada operação de API vinculada a esta página, você pode encontrar uma
lista de SDKs específicos de linguagem compatíveis e sua documentação naConsulte tambémseção da
documentação da API.

Encontre o nome da sua força de trabalho
Alguns dos SageMaker As operações de API relacionadas à força de trabalho exigem o nome da sua
força de trabalho como entrada. Você pode ver seus nomes de força de trabalho privada e fornecedora
do Amazon Cognito ou OIDC IdP em umAWSRegião usando oListWorkforcesOperação de API em
queAWSregião.
Se você criou sua força de trabalho usando seu próprio IdP do OIDC, você pode encontrar o nome da sua
força de trabalho na área Ground Truth do SageMaker Console do.

Para encontrar o nome da sua força de trabalho no SageMaker console
1.

Vá para a área Ground Truth do SageMaker Console do :https://console.aws.amazon.com/sagemaker/
groundtruth.

2.

SelectLabeling da força de trabalho.

3.
4.

SelectPrivate.
NoResumo da força de trabalho privadaseção, localize o ARN da sua força de trabalho. O
nome da sua força de trabalho está localizado no final desse ARN. Por exemplo, se o ARN
forarn:aws:sagemaker:us-east-2:111122223333:workforce/example-workforce, o
nome da força de trabalho éexample-workforce.

Restrinja o acesso dos trabalhadores às tarefas aos endereços IP permitidos
Por padrão, uma força de trabalho não está restrita a endereços IP específicos. Você pode usar
oUpdateWorkforceoperação para exigir que os trabalhadores usem um intervalo específico de
endereços IP (CIDRs) para acessar tarefas. Se você especificar um ou mais CIDRs, os trabalhadores que
tentarem acessar tarefas usando qualquer endereço IP fora dos intervalos especificados serão negados
e receberão uma mensagem de erro HTTP 204 Sem Conteúdo no portal do trabalhador. É possível
especificar até dez valores de CIDR usandoUpdateWorkforce.
Depois de restringir sua força de trabalho a um ou mais CIDRs, a produção deUpdateWorkforcelista
todos os CIDRs permitidos. Você também pode usar oDescribeWorkforceoperação para visualizar
todos os CIDRs permitidos para uma força de trabalho.

Atualizar a configuração da força de trabalho do provedor de identidade OIDC
Talvez você queira atualizar uma força de trabalho criada usando seu próprio IdP do OIDC para especificar
um terminal de autorização, terminal de token ou emissor diferente. Você pode atualizar qualquer
parâmetro encontrado emOidcConfigusando oUpdateWorkforceOperação.

Important
Você só pode atualizar sua configuração de IdP do OIDC quando não há equipes de trabalho
associadas à sua força de trabalho. Você pode excluir uma equipe de trabalho privada usando
oDeleteWorkteamOperação.

Excluir uma força de trabalho privada
Só é possível ter uma força de trabalho privada em cadaAWSregião. Você pode querer excluir sua força de
trabalho privada em umAWSRegião quando:
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• Você quer criar uma força de trabalho usando um novo grupo de usuários do Amazon Cognito.
• Você já criou uma força de trabalho privada usando o Amazon Cognito e deseja criar uma força de
trabalho usando seu próprio provedor de identidade (IdP) OpenID Connect (OIDC).
Para excluir uma força de trabalho privada, use oDeleteWorkforceOperação da API. Se você tiver
alguma equipe de trabalho associada à sua força de trabalho, deverá excluir essas equipes de trabalho
antes de excluir sua força de trabalho. Você pode excluir uma equipe de trabalho privada usando
oDeleteWorkteamOperação.

Acompanhar o desempenho do operador
Amazônia SageMaker Ground Truth registra eventos de trabalhadores na Amazon CloudWatch, como
quando um trabalhador inicia ou envia uma tarefa. Usar a Amazon CloudWatch métricas para medir e
rastrear a produtividade em uma equipe ou para trabalhadores individuais.

Important
O rastreamento de eventos de trabalhadores não está disponível para os fluxos de trabalho de
revisão humana da Amazon Augmented AI.

Ativar rastreamento
Durante o processo de configuração de uma nova equipe de trabalho, as permissões para a Amazon
CloudWatch o registro de eventos do trabalhador é criado. Como esse recurso foi adicionado em agosto
de 2019, as equipes de trabalho criadas antes disso podem não ter as permissões corretas. Se todas as
suas equipes de trabalho foram criadas antes de agosto de 2019, crie uma nova equipe de trabalho. Ele
não precisa de nenhum membro e pode ser excluído após a criação, mas ao criá-lo, você estabelece as
permissões e as aplica a todas as suas equipes de trabalho, independentemente de quando elas foram
criadas.

Examinar logs
Depois que o rastreamento for ativado, a atividade dos operadores será registrada em log. Abra a
Amazônia CloudWatchconsole e escolhaLogsno painel de navegação. Você deve ver um grupo de logs
chamado/aws/sagemaker/ground truth/WorkerActivity.
Cada tarefa concluída é representada por uma entrada de log, que contém informações sobre o operador,
sua equipe, o trabalho, quando a tarefa foi aceita e quando ela foi enviada.

Example Entrada de log
{

"worker_id": "cd449a289e129409",
"cognito_user_pool_id": "us-east-2_IpicJXXXX",
"cognito_sub_id": "d6947aeb-0650-447a-ab5d-894db61017fd",
"task_accepted_time": "Wed Aug 14 16:00:59 UTC 2019",
"task_submitted_time": "Wed Aug 14 16:01:04 UTC 2019",
"task_returned_time": "",
"task_declined_time": "",
"workteam_arn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:############:workteam/private-crowd/Samplelabeling-team",
"labeling_job_arn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:############:labeling-job/metrics-demo",
"work_requester_account_id": "############",
"job_reference_code": "############",
"job_type": "Private",
"event_type": "TasksSubmitted",
"event_timestamp": "1565798464"
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}

Um ponto de dados útil em cada evento é o cognito_sub_id. Você pode fazer a correspondência com
um operador individual.
1.

Abra a Amazônia SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2.

Sob asGround Truthseção, escolhaForças de trabalho.

3.

Selecione Private (Privado).

4.

Escolha o nome de uma equipe na seção Private teams (Equipes privadas).

5.

Na seção Team summary (Resumo da equipe), selecione o grupo de usuários identificado em Amazon
Cognito user group (Grupo de usuários do Amazon Cognito). Isso o levará ao grupo no console do
Amazon Cognito.

6.

A página Group (Grupo) lista os usuários no grupo. Escolha o link de qualquer usuário na coluna
Username (Nome de usuário) para ver mais informações sobre o usuário, incluindo um sub ID (ID
secundário) exclusivo.

Para obter informações sobre todos os membros da equipe, use asListUsersação (exemplos) na API do
Amazon Cognito.

Usar métricas de log
Se você não quiser escrever seus próprios scripts para processar e visualizar as informações brutas do
registro, a Amazon CloudWatch as métricas fornecem informações sobre a atividade do trabalhador para
você.

Para visualizar métricas da
1.

Abra as CloudWatch Console dohttps://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.

2.

No painel de navegação, escolha Metrics (Métricas).

3.

Escolha oAWS/SageMaker/Workteamnomeie o espaço e depois explore ométricas
disponíveis (p. 3713). Por exemplo, selecionando oEquipe de trabalhoeForça de trabalhoAs métricas
permitem calcular o tempo médio por tarefa enviada para um trabalho de etiquetagem específico.

Para obter mais informações, consulte:Usar a Amazon CloudWatch Métricas.

Crie e gerencie tópicos do Amazon SNS para suas equipes de
trabalho
Use os procedimentos neste tópico quando quiser:
• Crie um tópico para o qual você deseja que uma equipe de trabalho existente se inscreva.
• Criar um tópico antes de criar uma equipe de trabalho.
• Crie ou modifique a equipe de trabalho com uma chamada de API e especifique um tópico nome de
recurso da Amazon (ARN).
Se você criar uma equipe de trabalho usando o console, o console fornecerá uma opção para criar um
novo tópico para a equipe, de modo que não precise executar essas etapas.

Important
O recurso Amazon SNS não é compatível com o Amazon A2I. Se você inscrever sua equipe
de trabalho em um tópico do Amazon SNS, os trabalhadores só receberão notificações sobre

738

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar uma força de trabalho privada

trabalhos de rotulagem da Ground Truth. Os trabalhadores não receberão notificações sobre
novas tarefas de revisão humana do Amazon A2I.

Criar tópico do Amazon SNS SNS SNS
As etapas para criar tópicos do Amazon SNS para notificações da equipe de trabalho são semelhantes
às etapas emConceitos básicosnaGuia do Amazon SNS SNS SNS, com uma adição significativa — você
deve adicionar uma política de acesso para que a Amazon SageMaker pode publicar mensagens no tópico
em seu nome.

Para adicionar a política ao criar o tópico
1.

Abra o console do Amazon SNS em https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home.

2.
3.

Em Create topic (Criar tópico), insira o nome do tópico e escolha Next steps (Próximas etapas).
Em Access policy (Política de acesso), selecione Advanced (Avançado).

4.

No JSON editor (Editor JSON), localize a propriedade Resource, que exibe o ARN do tópico.

5.

Copie o valor de ARN de Resource.

6.

Antes do colchete de fechamento final (]), adicione a política a seguir.
, {

"Sid": "AwsSagemaker_SnsAccessPolicy",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "sagemaker.amazonaws.com"
},
"Action": "sns:Publish",
"Resource": "arn:partition:sns:region:111122223333:MyTopic", # ARN of the topic
you copied in the previous step
"Condition": {
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:partition:sagemaker:region:111122223333:workteam/
*" # Workteam ARN
},
"StringEquals": {
"aws:SourceAccount": "111122223333" # SNS topic account
}
}
}

7.

Criar o tópico do .

Depois que você criar o tópico, ele será exibido na tela de resumo Topics (Tópicos). Para obter mais
informações sobre como criar tópicos do, consulte o tópicoCriando um tópiconaGuia do Amazon SNS SNS
SNS.

Gerenciar inscrições do operador
Se você inscrever uma equipe de trabalho em um tópico depois de já ter criado a equipe de trabalho, os
membros individuais da equipe que tiverem sido adicionados à equipe quando ela foi criada não serão
inscritos automaticamente no tópico. Para obter informações sobre como inscrever endereços de e-mail de
funcionários no tópico, consulteAssinar um endpoint em um tópico do Amazon SNS SNS SNSnaGuia do
Amazon SNS SNS SNS.
A única situação em que os trabalhadores são automaticamente inscritos no seu tópico é quando
você cria ou importa um grupo de usuários do Amazon Cognito no momento em que cria uma equipe
de trabalhoevocê configura a assinatura do tópico ao criar essa equipe de trabalho. Para obter mais
informações sobre como criar e gerenciar suas equipes de trabalho com Amazon Cognito, consulte o
Amazon CogniCrie equipes de trabalho (Amazon Cognito Console) (p. 724).
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Referência do Crowd HTML Elements
Crowd HTML Elements são componentes da web, um padrão da web que abstrai a marcação HTML, CSS
e JavaScript funcionalidade em uma tag HTML ou conjunto de tags. Amazônia SageMaker oferece aos
clientes a capacidade de criar seus próprios modelos de tarefas personalizados em HTML.
Como ponto de partida, você pode usar um modelo criado usando Crowd HTML Elements de um dos
seguintes GitHub repositórios:
• Exemplos de UIs de tarefas para Amazon SageMaker Ground Truth
• Mais de 60 exemplos de interfaces de usuário de tarefas para IA aumentada da Amazon (A2I)
Esses repositórios incluem modelos projetados para áudio, imagem, texto, vídeo e outros tipos de tarefas
de rotulagem e anotação de dados.
Para obter mais informações sobre como implementar modelos personalizados na Amazon SageMaker
Ground Truth, consulteCriar fluxos de trabalho de rotulagem personalizados (p. 514). Para saber mais
sobre modelos personalizados na Amazon Augmented AI, consulteCriar modelos personalizados de tarefa
do operador (p. 3489).

SageMaker Crowd HTML Elements
A seguir está uma lista de elementos HTML do Crowd que facilitam a criação de um modelo personalizado
e fornecem uma interface de usuário familiar para os trabalhadores. Esses elementos são suportados em
Ground Truth, Augmented AI e Mechanical Turk.
Tópicos
• crowd-alert (p. 741)
• crowd-badge (p. 742)
• crowd-button (p. 744)
• crowd-bounding-box (p. 745)
• crowd-card (p. 749)
• crowd-checkbox (p. 751)
• crowd-classifier (p. 754)
• crowd-classifier-multi-select (p. 755)
• crowd-entity-annotation (p. 757)
• crowd-fab (p. 761)
• crowd-form (p. 762)
• crowd-icon-button (p. 763)
• crowd-image-classifier (p. 765)
• crowd-image-classifier-multi-select (p. 768)
•
•
•
•

crowd-input (p. 770)
crowd-instance-segmentation (p. 773)
crowd-instructions (p. 776)
crowd-keypoint (p. 778)

•
•
•
•
•

crowd-line (p. 782)
crowd-modal (p. 785)
crowd-polygon (p. 786)
crowd-polyline (p. 791)
crowd-radio-button (p. 795)

740

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
SageMaker Crowd HTML Elements

• crowd-radio-group (p. 797)
•
•
•
•
•

crowd-semantic-segmentation (p. 799)
crowd-slider (p. 802)
crowd-tab (p. 804)
crowd-tabs (p. 806)
crowd-text-area (p. 808)

• crowd-toast (p. 810)
• crowd-toggle-button (p. 811)

crowd-alert
Uma mensagem que alerta o trabalhador para uma situação atual.
Veja um exemplo interativo de um modelo HTML que usa esse Elemento HTML de multidão noCodePen.
Veja a seguir um exemplo de um modelo do Liquid que usa o elemento <crowd-alert>. Copie o código
a seguir e salve-o em um arquivo com a extensão.html. Abra o arquivo em qualquer navegador para
visualizar e interagir com este modelo.
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<div id="errorBox"></div>
<crowd-keypoint
src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}"
labels="['Item A', 'Item B', 'Item C']"
header="Please locate the centers of each item."
name="annotatedResult">
<short-instructions>
Describe your task briefly here and give examples
</short-instructions>
<full-instructions>
Give additional instructions and good/bad examples here
</full-instructions>
</crowd-keypoint>
</crowd-form>
<script>
var num_obj = 1;
document.querySelector('crowd-form').onsubmit = function(e) {
const keypoints = document.querySelector('crowd-keypoint').value.keypoints ||
document.querySelector('crowd-keypoint')._submittableValue.keypoints;
const labels = keypoints.map(function(p) {
return p.label;
});
// 1. Make sure total number of keypoints is correct.
var original_num_labels = document.getElementsByTagName("crowd-keypoint")
[0].getAttribute("labels");
original_num_labels = original_num_labels.substring(2, original_num_labels.length 2).split("\",\"");
var goalNumKeypoints = num_obj*original_num_labels.length;
if (keypoints.length != goalNumKeypoints) {
e.preventDefault();
errorBox.innerHTML = '<crowd-alert type="error" dismissible>You must add all keypoint
annotations and use each label only once.</crowd-alert>';
errorBox.scrollIntoView();
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}

return;

// 2. Make sure all labels are unique.
labelCounts = {};
for (var i = 0; i < labels.length; i++) {
if (!labelCounts[labels[i]]) {
labelCounts[labels[i]] = 0;
}
labelCounts[labels[i]]++;
}
const goalNumSingleLabel = num_obj;
const numLabels = Object.keys(labelCounts).length;
Object.entries(labelCounts).forEach(entry => {
if (entry[1] != goalNumSingleLabel) {
e.preventDefault();
errorBox.innerHTML = '<crowd-alert type="error" dismissible>You must use each label
only once.</crowd-alert>';
errorBox.scrollIntoView();
}
})
};
</script>

Atributos.
Os seguintes atributos têm suporte por esse elemento.

dismissible
Uma operação booliana que, se presente, permite que a mensagem seja fechada pelo trabalhador.

type
Uma string que especifica o tipo de mensagem a ser exibida. Os valores possíveis são "info" (o padrão),
"success", "error" e "warning".

Hierarquia de elementos
Esse elemento possui os seguintes elementos pai e filho.
• Elementos pai: crowd-form (p. 762)
• Elementos filho: nenhum

Consulte também
Para mais informações, consulte:
• Usar a Amazon SageMaker Ground Truth para rotular dados (p. 369)
• Referência do Crowd HTML Elements (p. 740)

crowd-badge
Um ícone que flutua no canto superior direito de outro elemento ao qual está anexado.
Veja um exemplo interativo de um modelo HTML que usa esse Elemento HTML de multidão noCodePen.
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Veja a seguir um exemplo de um modelo que usa o elemento <crowd-badge>. Copie o código a seguir
e salve-o em um arquivo com a extensão.html. Abra o arquivo em qualquer navegador para visualizar e
interagir com este modelo.

<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-image-classifier
name="crowd-image-classifier"
src="https://unsplash.com/photos/NLUkAA-nDdE"
header="Choose the correct category for this image."
categories="['Person', 'Umbrella', 'Chair', 'Dolphin']"
>
<full-instructions header="Classification Instructions">
<p>Read the task carefully and inspect the image.</p>
<p>Choose the appropriate label that best suits the image.</p>
</full-instructions>
<short-instructions id="short-instructions">
<p>Read the task carefully and inspect the image.</p>
<p>Choose the appropriate label that best suits the image.</p>
<crowd-badge icon="star" for="short-instructions"/>
</short-instructions>
</crowd-image-classifier>
</crowd-form>

Atributos.
Os seguintes atributos têm suporte por esse elemento.

for
Uma string que especifica o ID do elemento ao qual o emblema está anexado.

icon
Uma string que especifica o ícone a ser exibido no emblema. A string deve ser o nome de um ícone do
código aberto iron-icons definido, que é pré-carregado, ou a URL para um ícone personalizado.
Este atributo substitui o atributo label.
Veja a seguir um exemplo da sintaxe que pode ser usada para adicionar um ícone de ferro a um elemento
HTML <crowd-badge>. Substitua icon-name pelo nome do ícone a ser usado nesse Conjunto de
ícones.
<crowd-badge icon="icon-name" for="short-instructions"/>

label
O texto a ser exibido no selo. São recomendados três caracteres ou menos, pois um texto muito grande
transbordará a área do selo. Um ícone pode ser exibido no lugar do texto, definindo o atributo icon.

Hierarquia de elementos
Esse elemento possui os seguintes elementos pai e filho.
• Elementos pai: crowd-form (p. 762)
• Elementos filho: nenhum
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Consulte também
Para mais informações, consulte:
• Usar a Amazon SageMaker Ground Truth para rotular dados (p. 369)
• Referência do Crowd HTML Elements (p. 740)

crowd-button
Um botão estilizado que representa alguma ação.
Veja um exemplo interativo de um modelo HTML que usa esse Elemento HTML de multidão noCodePen.
Veja a seguir um exemplo de um modelo que usa o elemento <crowd-button>. Copie o código a seguir
e salve-o em um arquivo com a extensão.html. Abra o arquivo em qualquer navegador para visualizar e
interagir com este modelo.

<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-image-classifier
name="crowd-image-classifier"
src="https://unsplash.com/photos/NLUkAA-nDdE"
header="Please select the correct category for this image"
categories="['Person', 'Umbrella', 'Chair', 'Dolphin']"
>
<full-instructions header="Classification Instructions">
<p>Read the task carefully and inspect the image.</p>
<p>Choose the appropriate label that best suits the image.</p>
</full-instructions>
<short-instructions>
<p>Read the task carefully and inspect the image.</p>
<p>Choose the appropriate label that best suits the image.</p>
<crowd-button>
<iron-icon icon="question-answer"/>
</crowd-button>
</short-instructions>
</crowd-image-classifier>
</crowd-form>

Atributos.
Os seguintes atributos têm suporte por esse elemento.

disabled
Uma opção booliana que, se presente, exibe o botão como desabilitado e evita cliques.

form-action
Uma opção que envia seu elemento pai crowd-form (p. 762), se definido como "submit", ou redefine seu
elemento pai <crowd-form>, se definido como "reset".

href
A URL para um recurso online. Use essa propriedade se você precisar de um link estilizado como um
botão.
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icon
Uma string que especifica o ícone a ser exibido ao lado do texto do botão. A string deve ser o nome de
um ícone do código aberto iron-icons definido, que é pré-carregado. Por exemplo, para inserir o iron-icon
pesquisa, use o seguinte:
<crowd-button>
<iron-icon icon="search"/>
</crowd-button>

O ícone é posicionado à esquerda ou à direita do texto, conforme especificado pelo atributo icon-align.
Para usar um ícone personalizado, consulte icon-url.

icon-align
A posição esquerda ou direita do ícone em relação ao texto do botão. O padrão é "left".

icon-url
Uma URL para uma imagem personalizada do ícone. Uma imagem personalizada pode ser usada no lugar
de um ícone padrão especificado pelo atributo icon.

carregar
Uma operação booliana que, se presente, exibe o botão como estando em um estado em carregamento.
Esse atributo terá precedência sobre o atributo disabled se os dois atributos estiverem presentes.

target
Quando você usa o atributo href para fazer o botão atuar como um link para uma URL específica, o
atributo target direcionará opcionalmente um quadro ou uma janela onde a URL vinculada deve ser
carregada.

variant
O estilo geral do botão. Use "primary" para botões primários, "normal" para botões secundários, "link" para
botões terciários ou "icon" para exibir apenas o ícone sem texto.

Hierarquia de elementos
Esse elemento possui os seguintes elementos pai e filho.
• Elementos pai: crowd-form (p. 762)
• Elementos filho: nenhum

Consulte também
Para mais informações, consulte:
• Usar a Amazon SageMaker Ground Truth para rotular dados (p. 369)
• Referência do Crowd HTML Elements (p. 740)

crowd-bounding-box
Um widget para desenhar retângulos em uma imagem e atribuir um rótulo à parte da imagem contida em
cada retângulo.

745

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
SageMaker Crowd HTML Elements

Veja um exemplo interativo de um modelo HTML que usa esse Elemento HTML de multidão noCodePen.
Veja a seguir um exemplo de um modelo do Liquid que usa o elemento <crowd-bounding-box>.
Copie o código a seguir e salve-o em um arquivo com a extensão.html. Abra o arquivo em qualquer
navegador para visualizar e interagir com este modelo. Para obter mais exemplos, consulte este repositório
do GitHub.
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-bounding-box
name="annotatedResult"
src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}"
header="Draw bounding boxes around all the cats and dogs in this image"
labels="['Cat', 'Dog']"
>
<full-instructions header="Bounding Box Instructions" >
<p>Use the bounding box tool to draw boxes around the requested target of interest:</
p>
<ol>
<li>Draw a rectangle using your mouse over each instance of the target.</li>
<li>Make sure the box does not cut into the target, leave a 2 - 3 pixel margin</li>
<li>
When targets are overlapping, draw a box around each object,
include all contiguous parts of the target in the box.
Do not include parts that are completely overlapped by another object.
</li>
<li>
Do not include parts of the target that cannot be seen,
even though you think you can interpolate the whole shape of the target.
</li>
<li>Avoid shadows, they're not considered as a part of the target.</li>
<li>If the target goes off the screen, label up to the edge of the image.</li>
</ol>
</full-instructions>
<short-instructions>
Draw boxes around the requested target of interest.
</short-instructions>
</crowd-bounding-box>
</crowd-form>

Atributos.
Os seguintes atributos têm suporte por esse elemento.

header
O texto a ser exibido acima da imagem. Isso é tipicamente uma pergunta ou uma instrução simples para o
trabalhador.

initial-value
Uma matriz de objetos JSON, cada um dos quais define uma caixa delimitadora quando o componente
é carregado. Cada objeto JSON na matriz contém as seguintes propriedades. As caixas delimitadoras
definidas por meio da propriedade initial-value podem ser ajustadas e se uma resposta do operador
foi ou não ajustada será rastreada por meio de um booliano initialValueModified na saída da
resposta do operador.
• altura— height A altura da caixa em pixels.
• etiqueta— O texto atribuído à caixa como parte da tarefa de rotulagem. Esse texto deve corresponder a
um dos rótulos definidos no atributo labels do elemento <crowd-bounding-box>.
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• esquerdo— Distância do canto superior esquerdo da caixa do lado esquerdo da imagem, medida em
pixels.
• topo— Distância do canto superior esquerdo da caixa a partir do topo da imagem, medida em pixels.
• width— width A largura da caixa em pixels.
É possível extrair o valor inicial da caixa delimitadora de um arquivo manifesto de uma tarefa anterior em
um modelo personalizado usando a linguagem de modelagem Liquid:
initial-value="[
{% for box in task.input.manifestLine.label-attribute-name-from-prior-job.annotations
%}
{% capture class_id %}{{ box.class_id }}{% endcapture %}
{% assign label = task.input.manifestLine.label-attribute-name-from-prior-jobmetadata.class-map[class_id] %}
{
label: {{label | to_json}},
left: {{box.left}},
top: {{box.top}},
width: {{box.width}},
height: {{box.height}},
},
{% endfor %}
]"

rótulos
Uma matriz de strings formatadas em JSON, cada uma das quais é um rótulo que um trabalhador pode
atribuir à parte da imagem delimitada por um retângulo. Limite: 10 rótulos.

name
O nome deste widget. É usada como uma chave para a entrada do widget na saída do formulário.

src
A URL da imagem na qual desenhar caixas delimitadoras.

Hierarquia de elementos
Esse elemento possui os seguintes elementos pai e filho.
• Elementos pai: crowd-form (p. 762)
• Elementos filho: full-instructions (p. 747), short-instructions (p. 747)

Regiões
As seguintes regiões são exigidas por esse elemento.

full-instructions
Instruções gerais sobre como desenhar caixas delimitadoras.

short-instructions
Instruções importantes específicas da tarefa exibidas em um local de destaque.

Resultado
A seguinte saída tem suporte por este elemento.
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boundingBoxes
Uma matriz de objetos JSON, cada qual especificando uma caixa delimitadora que foi criada pelo
trabalhador. Cada objeto JSON na matriz contém as seguintes propriedades.
• altura— height A altura da caixa em pixels.
• etiqueta— O texto atribuído à caixa como parte da tarefa de rotulagem. Esse texto deve corresponder a
um dos rótulos definidos no atributo labels do elemento <crowd-bounding-box>.
• esquerdo— Distância do canto superior esquerdo da caixa do lado esquerdo da imagem, medida em
pixels.
• topo— Distância do canto superior esquerdo da caixa a partir do topo da imagem, medida em pixels.
• width— width A largura da caixa em pixels.

inputImageProperties
Um objeto JSON que especifica as dimensões da imagem que está sendo anotada pelo trabalhador. Esse
objeto contém as seguintes propriedades.
• altura— height A altura, em pixels, da imagem.
• width— width A largura, em pixels, da imagem.

Example : Saídas do elemento de amostra
Veja a seguir exemplos de saídas de cenários de uso comum para esse elemento.
Rótulo único, caixa única/Rótulo múltiplo, caixa única
[

]

{

}

"annotatedResult": {
"boundingBoxes": [
{
"height": 401,
"label": "Dog",
"left": 243,
"top": 117,
"width": 187
}
],
"inputImageProperties": {
"height": 533,
"width": 800
}
}

Rótulo único, caixa múltipla
[

{

"annotatedResult": {
"boundingBoxes": [
{
"height": 401,
"label": "Dog",
"left": 243,
"top": 117,
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"width": 187
},
{
"height": 283,
"label": "Dog",
"left": 684,
"top": 120,
"width": 116
}

]

}

}

],
"inputImageProperties": {
"height": 533,
"width": 800
}

Rótulo múltiplo, caixa múltipla
[

]

{

}

"annotatedResult": {
"boundingBoxes": [
{
"height": 395,
"label": "Dog",
"left": 241,
"top": 125,
"width": 158
},
{
"height": 298,
"label": "Cat",
"left": 699,
"top": 116,
"width": 101
}
],
"inputImageProperties": {
"height": 533,
"width": 800
}
}

Você pode ter muitos rótulos disponíveis, mas apenas os que são usados aparecem na saída.

Consulte também
Para mais informações, consulte:
• Usar a Amazon SageMaker Ground Truth para rotular dados (p. 369)
• Referência do Crowd HTML Elements (p. 740)

crowd-card
Uma caixa com uma aparência elevada para exibir informações.
Veja um exemplo interativo de um modelo HTML que usa esse Elemento HTML de multidão noCodePen.
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Veja a seguir um exemplo de um modelo projetado para tarefas de análise de sentimento que usa o
elemento <crowd-card>. Copie o código a seguir e salve-o em um arquivo com a extensão.html. Abra
o arquivo em qualquer navegador para visualizar e interagir com este modelo.
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<style>
h3 {
margin-top: 0;
}
crowd-card {
width: 100%;
}
.card {
margin: 10px;
}
.left {
width: 70%;
margin-right: 10px;
display: inline-block;
height: 200px;
}
.right {
width: 20%;
height: 200px;
display: inline-block;
}
</style>
<crowd-form>
<short-instructions>
Your short instructions here.
</short-instructions>
<full-instructions>
Your full instructions here.
</full-instructions>
<div class="left">
<h3>What sentiment does this text convey?</h3>
<crowd-card>
<div class="card">
Nothing is great.
</div>
</crowd-card>
</div>
<div class="right">
<h3>Select an option</h3>
<select name="sentiment1" style="font-size: large" required>
<option value="">(Please select)</option>
<option>Negative</option>
<option>Neutral</option>
<option>Positive</option>
<option>Text is empty</option>
</select>
</div>
<div class="left">
<h3>What sentiment does this text convey?</h3>
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<crowd-card>
<div class="card">
Everything is great!
</div>
</crowd-card>
</div>
<div class="right">
<h3>Select an option</h3>
<select name="sentiment2" style="font-size: large" required>
<option value="">(Please select)</option>
<option>Negative</option>
<option>Neutral</option>
<option>Positive</option>
<option>Text is empty</option>
</select>
</div>
</crowd-form>

Atributos.
Os seguintes atributos têm suporte por esse elemento.

heading
O texto exibido na parte superior da caixa.

image
Uma URL para uma imagem a ser exibida dentro da caixa.

Hierarquia de elementos
Esse elemento possui os seguintes elementos pai e filho.
• Elementos pai: crowd-form (p. 762)
• Elementos filho: nenhum

Consulte também
Para mais informações, consulte:
• Usar a Amazon SageMaker Ground Truth para rotular dados (p. 369)
• Referência do Crowd HTML Elements (p. 740)

crowd-checkbox
Um componente da interface do usuário que pode ser marcado ou desmarcado, permitindo que um
usuário selecione várias opções de um conjunto.
Veja um exemplo interativo de um modelo HTML que usa esse Elemento HTML de multidão noCodePen.
Veja a seguir um exemplo de um modelo do Liquid que usa o elemento <crowd-checkbox>. Copie o
código a seguir e salve-o em um arquivo com a extensão.html. Abra o arquivo em qualquer navegador
para visualizar e interagir com este modelo.
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

751

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
SageMaker Crowd HTML Elements

<crowd-form>
<p>Find the official website for: <strong>{{ task.input.company }}</strong></p>
<p>Do not give Yelp pages, LinkedIn pages, etc.</p>
<p>Include the http:// prefix from the website</p>
<crowd-input name="website" placeholder="http://example.com"></crowd-input>
<crowd-checkbox name="website-found">Website Found</crowd-checkbox>
</crowd-form>

Atributos.
Os seguintes atributos têm suporte por esse elemento.

checked
Uma opção booliana que, se presente, exibe a caixa de seleção marcada.
Veja a seguir um exemplo da sintaxe usada para marcar uma caixa de seleção por padrão.
<crowd-checkbox name="checkedBox" value="checked" checked>This box is checked</crowdcheckbox>

disabled
Uma opção booliana que, se presente, exibe a caixa de seleção como desabilitada e impede sua
marcação.
Veja a seguir um exemplo da sintaxe usada para desabilitar uma caixa de seleção.
<crowd-checkbox name="disabledCheckBox" value="Disabled" disabled>Cannot be selected</
crowd-checkbox>

name
Uma string usada para identificar a resposta enviada pelo trabalhador. Esse valor corresponderá a uma
chave no objeto JSON que especifica a resposta.

obrigatório
Uma operação booliana que, se presente, exige que o trabalhador forneça uma entrada.
Veja a seguir um exemplo da sintaxe usada para exigir que uma caixa de seleção seja marcada.
<crowd-checkbox name="work_verified" required>Instructions were clear</crowd-checkbox>

value
Uma string usada como o nome do estado da caixa de seleção na saída. O padrão é "on" se não for
especificado.

Hierarquia de elementos
Esse elemento possui os seguintes elementos pai e filho.
• Elementos pai: crowd-form (p. 762)
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• Elementos filho: nenhum

Resultado
Fornece um objeto JSON. A string name é o nome do objeto e a string value é o nome da propriedade
para um valor booliano com base no estado da caixa de seleção; true se marcado, false se não marcado.

Example : Saídas do elemento de amostra
Usar o mesmo valor name para várias caixas.
<!-- INPUT -->
<div><crowd-checkbox name="image_attributes" value="blurry"> Blurry </crowd-checkbox></div>
<div><crowd-checkbox name="image_attributes" value="dim"> Too Dim </crowd-checkbox></div>
<div><crowd-checkbox name="image_attributes" value="exposed"> Too Bright </crowdcheckbox></div>

//Output with "blurry" and "dim" checked
[
{
"image_attributes": {
"blurry": true,
"dim": true,
"exposed": false
}
}
]

Observe que todos os três valores de cores são propriedades de um único objeto.
Usar diferentes valores name para cada caixa.
<!-- INPUT -->
<div><crowd-checkbox name="Stop" value="Red"> Red </crowd-checkbox></div>
<div><crowd-checkbox name="Slow" value="Yellow"> Yellow </crowd-checkbox></div>
<div><crowd-checkbox name="Go" value="Green"> Green </crowd-checkbox></div>

//Output with "Red" checked
[
{
"Go": {
"Green": false
},
"Slow": {
"Yellow": false
},
"Stop": {
"Red": true
}
}
]

Consulte também
Para mais informações, consulte:
• Usar a Amazon SageMaker Ground Truth para rotular dados (p. 369)
• Referência do Crowd HTML Elements (p. 740)
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crowd-classifier
Um widget para classificar o conteúdo sem imagem, como áudio, vídeo ou texto.
Veja um exemplo interativo de um modelo HTML que usa esse Elemento HTML de multidão noCodePen.
Veja a seguir um exemplo de um modelo de tarefa de operador HTML criado usando o crowdclassifier. Este exemplo usa a Linguagem de modelo Liquid para automatização:
• Categorias de rótulo no parâmetro categories
• Os objetos que estão sendo classificados no parâmetro classification-target.
Copie o código a seguir e salve-o em um arquivo com a extensão.html. Abra o arquivo em qualquer
navegador para visualizar e interagir com este modelo.
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-classifier
name="category"
categories="{{ task.input.labels | to_json | escape }}"
header="What type of a document is this?"
>
<classification-target>
<iframe style="width: 100%; height: 600px;" src="{{ task.input.taskObject
grant_read_access }}" type="application/pdf"></iframe>
</classification-target>

|

<full-instructions header="Document Classification Instructions">
<p>Read the task carefully and inspect the document.</p>
<p>Choose the appropriate label that best suits the document.</p>
</full-instructions>
<short-instructions>
Please choose the correct category for the document
</short-instructions>
</crowd-classifier>
</crowd-form>

Atributos.
Os seguintes atributos têm suporte por esse elemento.

categories
Uma matriz de strings formatadas em JSON, cada uma das quais é uma categoria que um trabalhador
pode atribuir ao texto. Você deve incluir "other" como categoria. Caso contrário, o trabalhador não poderá
fornecer uma resposta.

header
O texto a ser exibido acima da imagem. Isso é tipicamente uma pergunta ou uma instrução simples para o
trabalhador.

name
O nome deste widget. Ela é usada como uma chave para a entrada do widget na saída do formulário.

Hierarquia de elementos
Esse elemento possui os seguintes elementos pai e filho.
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• Elementos pai: crowd-form (p. 762)
• Elementos filho: classification-target (p. 755), full-instructions (p. 755), short-instructions (p. 755)

Regiões
As seguintes regiões têm suporte por esse elemento.

classification-target
O conteúdo a ser classificado pelo trabalhador. Isso pode ser texto simples ou HTML. Exemplos de como o
HTML pode ser usado incluem mas não estão limitados à incorporação de um player de vídeo ou áudio, à
incorporação de um PDF ou à realização de uma comparação de duas ou mais imagens.

full-instructions
Instruções gerais sobre como fazer a classificação do texto.

short-instructions
Instruções importantes específicas da tarefa exibidas em um local de destaque.

Resultado
A saída desse elemento é um objeto usando o valor especificado name como um nome de propriedade e
uma string de categories como o valor da propriedade.

Example : Saídas do elemento de amostra
Veja a seguir uma amostra da saída desse elemento.
[

]

{

}

"<name>": {
"label": "<value>"
}

Consulte também
Para mais informações, consulte:
• Usar a Amazon SageMaker Ground Truth para rotular dados (p. 369)
• Referência do Crowd HTML Elements (p. 740)

crowd-classifier-multi-select
Um widget para classificar várias formas de conteúdo como áudio, vídeo ou texto - em uma ou mais
categorias. O conteúdo a ser classificado é referenciado como um objeto.
Veja um exemplo interativo de um modelo HTML que usa esse Elemento HTML de multidão noCodePen.
Veja a seguir um exemplo de um modelo de tarefa de operador HTML criado usando esse elemento. Copie
o código a seguir e salve-o em um arquivo com a extensão.html. Abra o arquivo em qualquer navegador
para visualizar e interagir com este modelo.
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
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<crowd-form>
<crowd-classifier-multi-select
name="category"
categories="['Positive', 'Negative', 'Neutral']"
header="Select the relevant categories"
exclusion-category="{ text: 'None of the above' }"
>
<classification-target>
{{ task.input.taskObject }}
</classification-target>

p>
p>

<full-instructions header="Text Categorization Instructions">
<p><strong>Positive</strong> sentiment include: joy, excitement, delight</p>
<p><strong>Negative</strong> sentiment include: anger, sarcasm, anxiety</p>
<p><strong>Neutral</strong>: neither positive or negative, such as stating a fact</
<p><strong>N/A</strong>: when the text cannot be understood</p>
<p>When the sentiment is mixed, such as both joy and sadness, choose both labels.</
</full-instructions>

<short-instructions>
Choose all categories that are expressed by the text.
</short-instructions>
</crowd-classifier-multi-select>
</crowd-form>

Atributos.
Os seguintes atributos têm suporte do elemento crowd-classifier-multi-select. Cada atributo
aceita um valor ou valores de string.

categories
Obrigatório. Uma matriz de strings em formato JSON, cada uma das quais é uma categoria que um
operador pode atribuir ao objeto.

header
Obrigatório. O texto a ser exibido acima da imagem. Isso é tipicamente uma pergunta ou uma instrução
simples para os operadores.

name
Obrigatório. O nome deste widget. No formulário, ele é usado como uma chave para entrada do widget.

exclusion-category
Opcional. Uma string em formato JSON com o seguinte formato: "{ text: 'default-value' }".
Esse atributo define um valor padrão que os operadores podem escolher se nenhum dos rótulos se aplica
ao objeto mostrado na interface do usuário do operador.

Hierarquia de elementos
Esse elemento possui os seguintes elementos pai e filho.
• Elementos pai: crowd-form (p. 762)
• Elementos filho: classification-target (p. 755), full-instructions (p. 755), short-instructions (p. 755)

Regiões
Esse elemento usa as seguintes regiões.
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classification-target
O conteúdo a ser classificado pelo trabalhador. O conteúdo pode ser texto sem formatação ou um objeto
especificado no modelo usando HTML. Por exemplo, você pode usar elementos HTML para incluir um
player de vídeo ou de áudio, incorporar um arquivo PDF ou incluir uma comparação de duas ou mais
imagens.

full-instructions
Instruções gerais sobre como classificar texto.

short-instructions
Instruções importantes específicas da tarefa. Essas instruções são exibidas de forma proeminente.

Resultado
A saída desse elemento é um objeto usando o valor name especificado como um nome de propriedade e
uma string de categories como o valor da propriedade.

Example : Saídas do elemento de amostra
Veja a seguir uma amostra da saída desse elemento.
[

]

{

}

"<name>": {
labels: ["label_a", "label_b"]
}

Consulte também
Para obter mais informações, consulte as informações a seguir:
• Classificação de texto (com vários rótulos) (p. 402)
• Usar a Amazon SageMaker Ground Truth para rotular dados (p. 369)
• Referência do Crowd HTML Elements (p. 740)

crowd-entity-annotation
Um widget para rotular palavras, frases ou strings de caracteres em um texto mais longo. Os operadores
selecionam um rótulo e destacam o texto ao qual o rótulo se aplica.

Importante: Widget independente
Não use o elemento <crowd-entity-annotation> com o elemento <crowd-form>. Ele
contém sua própria lógica de envio de formulários e o botão Submit (Enviar).
Veja um exemplo interativo de um modelo HTML que usa esse Elemento HTML de multidão noCodePen.
Veja a seguir um exemplo de um modelo que usa o elemento <crowd-entity-annotation>. Copie o
código a seguir e salve-o em um arquivo com a extensão.html. Abra o arquivo em qualquer navegador
para visualizar e interagir com este modelo.
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
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<crowd-entity-annotation
name="crowd-entity-annotation"
header="Highlight parts of the text below"
labels="[{'label': 'person', 'shortDisplayName': 'per', 'fullDisplayName': 'Person'},
{'label': 'date', 'shortDisplayName': 'dat', 'fullDisplayName': 'Date'}, {'label':
'company', 'shortDisplayName': 'com', 'fullDisplayName': 'Company'}]"
text="Amazon SageMaker Ground Truth helps you build highly accurate training datasets for
machine learning quickly."
>
<full-instructions header="Named entity recognition instructions">
<ol>
<li><strong>Read</strong> the text carefully.</li>
<li><strong>Highlight</strong> words, phrases, or sections of the text.</li>
<li><strong>Choose</strong> the label that best matches what you have highlighted.</
li>
<li>To <strong>change</strong> a label, choose highlighted text and select a new
label.</li>
<li>To <strong>remove</strong> a label from highlighted text, choose the X next to
the abbreviated label name on the highlighted text.</li>
<li>You can select all of a previously highlighted text, but not a portion of it.</
li>
</ol>
</full-instructions>
<short-instructions>
Apply labels to words or phrases.
</short-instructions>
<div id="additionalQuestions" style="margin-top: 20px">
<h3>
What is the overall subject of this text?
</h3>
<crowd-radio-group>
<crowd-radio-button name="tech" value="tech">Technology</crowd-radio-button>
<crowd-radio-button name="politics" value="politics">Politics</crowd-radio-button>
</crowd-radio-group>
</div>
</crowd-entity-annotation>
<script>
document.addEventListener('all-crowd-elements-ready', () => {
document
.querySelector('crowd-entity-annotation')
.shadowRoot
.querySelector('crowd-form')
.form
.appendChild(additionalQuestions);
});
</script>

Atributos.
Os seguintes atributos têm suporte por esse elemento.

header
O texto a ser exibido acima da imagem. Isso é tipicamente uma pergunta ou uma instrução simples para o
trabalhador.

initial-value
Uma matriz de objetos no formato JSON, cada um dos quais define uma anotação a ser aplicada ao
texto na inicialização. Os objetos contêm um valor label que corresponde a um no atributo labels, um
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valor inteiro startOffset para o deslocamento unicode inicial do intervalo rotulado e um valor inteiro
endOffset para o deslocamento unicode final.

Example
[

]

{

label: 'person',
startOffset: 0,
endOffset: 16

},
...

rótulos
Uma matriz de objetos no formato JSON, cada um dos quais contendo:
• label(obrigatório): O nome usado para identificar entidades.
• fullDisplayName(opcional): Usado para a lista de rótulos no widget de tarefas. Se não for
especificado, será usado como padrão o valor do rótulo.
• shortDisplayName(opcional): Uma abreviação de 3 a 4 letras para exibir as entidades selecionadas
acima. Se não for especificado, será usado como padrão o valor do rótulo.

shortDisplayName é altamente recomendado
Os valores exibidos acima das seleções podem se sobrepor e criar dificuldade para
gerenciar entidades rotuladas no WorkSpace. É altamente recomendado fornecer um
shortDisplayName de 3 a 4 caracteres para cada rótulo a fim de evitar sobreposição e
manter o WorkSpace gerenciável para os operadores.

Example
[

]

{

}

label: 'person',
shortDisplayName: 'per',
fullDisplayName: 'person'

name
Serve como o nome do widget no DOM. Ele também é usado como o nome do atributo de rótulo na saída
do formulário e o manifesto de saída.

text
O texto a ser anotado. O sistema de modelos escapa aspas e strings HTML por padrão. Se o código já
tiver sido escapado ou parcialmente escapado, consulte Filtros de variáveis (p. 519) para obter mais
maneiras de controlar o escape.

Hierarquia de elementos
Esse elemento possui os seguintes elementos pai e filho.
• Elementos filho: full-instructions (p. 760), short-instructions (p. 760)
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Regiões
As seguintes regiões têm suporte por esse elemento.

full-instructions
Instruções gerais sobre como trabalhar com o widget.

short-instructions
Instruções importantes específicas da tarefa exibidas em um local de destaque.

Resultado
A seguinte saída tem suporte por este elemento.

entidades
Um objeto JSON que especifica o início, o fim e o rótulo de uma anotação. Esse objeto contém as
seguintes propriedades.
• etiqueta— o rótulo atribuído.
• startOffset— o deslocamento Unicode do início do texto selecionado.
• Endoffset— o deslocamento Unicode do primeiro caractere após a seleção.

Example : Saídas do elemento de amostra
Veja a seguir uma amostra da saída desse elemento.
{

}

"myAnnotatedResult": {
"entities": [
{
"endOffset": 54,
"label": "person",
"startOffset": 47
},
{
"endOffset": 97,
"label": "event",
"startOffset": 93
},
{
"endOffset": 219,
"label": "date",
"startOffset": 212
},
{
"endOffset": 271,
"label": "location",
"startOffset": 260
}
]
}

Consulte também
Para mais informações, consulte:

760

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
SageMaker Crowd HTML Elements

• Usar a Amazon SageMaker Ground Truth para rotular dados (p. 369)
• Referência do Crowd HTML Elements (p. 740)

crowd-fab
Um botão flutuante com uma imagem no centro.
Veja um exemplo interativo de um modelo HTML que usa esse Elemento HTML de multidão noCodePen.
Veja a seguir um exemplo de um modelo do Liquid projetado para classificação de imagens que usa
o elemento <crowd-fab>. Esse modelo usa JavaScript para permitir que os trabalhadores relatem
problemas com a interface do usuário do operador. Copie o código a seguir e salve-o em um arquivo com
a extensão.html. Abra o arquivo em qualquer navegador para visualizar e interagir com este modelo.
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-image-classifier
src="${image_url}"
categories="['Cat', 'Dog', 'Bird', 'None of the Above']"
header="Choose the correct category for the image"
name="category">
<short-instructions>
<p>Read the task carefully and inspect the image.</p>
<p>Choose the appropriate label that best suits the image.</p>
<p>If there is an issue with the image or tools, please select
<b>None of the Above</b>, describe the issue in the text box and click the
button below.</p>
<crowd-input label="Report an Issue" name="template-issues"></crowd-input>
<crowd-fab id="button1" icon="report-problem" title="Issue"/>
</short-instructions>
<full-instructions header="Classification Instructions">
<p>Read the task carefully and inspect the image.</p>
<p>Choose the appropriate label that best suits the image.
Use the <b>None of the Above</b> option if none of the other labels suit the
image.</p>
</full-instructions>
</crowd-image-classifier>
</crowd-form>
<script>
[
button1,
].forEach(function(button) {
button.addEventListener('click', function() {
document.querySelector('crowd-form').submit();
});
});
</script>

Atributos.
Os seguintes atributos têm suporte por esse elemento.

disabled
Uma operação booliana que, se presente, exibe o botão flutuante como desativado e evita cliques.
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icon
Uma string que especifica o ícone a ser exibido no centro do botão. A string deve ser o nome de um ícone
do código aberto iron-icons definido, que é pré-carregado, ou a URL para um ícone personalizado.
Veja a seguir um exemplo da sintaxe que pode ser usada para adicionar um ícone de ferro a um elemento
HTML <crowd-fab>. Substitua icon-name pelo nome do ícone a ser usado nesse Conjunto de ícones.
<crowd-fab "id="button1" icon="icon-name" title="Issue"/>

label
Uma string que consiste em um único caractere que pode ser usado em vez de um ícone. Emojis ou vários
caracteres podem fazer com que o botão mostre reticências.

title
Uma string que será exibida como uma dica de ferramenta quando o mouse passar sobre o botão.

Hierarquia de elementos
Esse elemento possui os seguintes elementos pai e filho.
• Elementos pai: crowd-form (p. 762)
• Elementos filho: nenhum

Consulte também
Para mais informações, consulte:
• Usar a Amazon SageMaker Ground Truth para rotular dados (p. 369)
• Referência do Crowd HTML Elements (p. 740)

crowd-form
O wrapper de formulário para todas as tarefas personalizadas. Define e implementa ações importantes
para o envio adequado de seus dados de formulário.
Se um crowd-button (p. 744) do tipo "submit" não estiver incluído no elemento <crowd-form>, ele será
automaticamente anexado ao elemento <crowd-form>.
Veja um exemplo interativo de um modelo HTML que usa esse Elemento HTML de multidão noCodePen.
Veja a seguir um exemplo de um modelo de classificação de imagem que usa o elemento <crowd-form>.
Copie o código a seguir e salve-o em um arquivo com a extensão.html. Abra o arquivo em qualquer
navegador para visualizar e interagir com este modelo.
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-image-classifier
src="${image_url}"
categories="['Cat', 'Dog', 'Bird', 'None of the Above']"
header="Choose the correct category for the image"
name="category">
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<short-instructions>
<p>Read the task carefully and inspect the image.</p>
<p>Choose the appropriate label that best suits the image.</p>
</short-instructions>
<full-instructions header="Classification Instructions">
<p>Read the task carefully and inspect the image.</p>
<p>Choose the appropriate label that best suits the image.
Use the <b>None of the Above</b> option if none of the other labels suit the
image.</p>
</full-instructions>
</crowd-image-classifier>
</crowd-form>

Hierarquia de elementos
Esse elemento possui os seguintes elementos pai e filho.
• Elementos pai: nenhum
• Elementos filho: Qualquer um dosModelo de interface (p. 740)elementos

Eventos de elemento
O elemento crowd-form estende o elemento HTML form padrão e herda seus eventos, como onclick
e onsubmit.

Consulte também
Para mais informações, consulte:
• Usar a Amazon SageMaker Ground Truth para rotular dados (p. 369)
• Referência do Crowd HTML Elements (p. 740)

crowd-icon-button
Um botão com uma imagem colocada no centro. Quando o usuário toca no botão, um efeito de ondulação
emana do centro do botão.
Veja um exemplo interativo de um modelo HTML que usa esse Elemento HTML de multidão noCodePen.
Veja a seguir um exemplo de um modelo do Liquid projetado para classificação de imagens que usa o
elemento <crowd-icon-button>. Esse modelo usa JavaScript para permitir que os trabalhadores
relatem problemas com a interface do usuário do operador. Copie o código a seguir e salve-o em um
arquivo com a extensão.html. Abra o arquivo em qualquer navegador para visualizar e interagir com este
modelo.
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-image-classifier
src="${image_url}"
categories="['Cat', 'Dog', 'Bird', 'None of the Above']"
header="Choose the correct category for the image"
name="category">
<short-instructions>
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<p>Read the task carefully and inspect the image.</p>
<p>Choose the appropriate label that best suits the image.</p>
<p>If there is an issue with the image or tools, please select
<b>None of the Above</b>, describe the issue in the text box and click the
button below.</p>
<crowd-input label="Report an Issue" name="template-issues"/></crowd-input>
<crowd-icon-button id="button1" icon="report-problem" title="Issue"/>
</short-instructions>
<full-instructions header="Classification Instructions">
<p>Read the task carefully and inspect the image.</p>
<p>Choose the appropriate label that best suits the image.
Use the <b>None of the Above</b> option if none of the other labels suit the
image.</p>
</full-instructions>
</crowd-image-classifier>
</crowd-form>
<script>
[
button1,
].forEach(function(button) {
button.addEventListener('click', function() {
document.querySelector('crowd-form').submit();
});
});
</script>

Atributos.
Os seguintes atributos têm suporte por esse elemento.

disabled
Uma opção booliana que, se presente, exibe o botão como desabilitado e evita cliques.

icon
Uma string que especifica o ícone a ser exibido no centro do botão. A string deve ser o nome de um ícone
do código aberto iron-icons definido, que é pré-carregado, ou a URL para um ícone personalizado.
Veja a seguir um exemplo da sintaxe que pode ser usada para adicionar um ícone de ferro a um elemento
HTML <crowd-icon-button>. Substitua icon-name pelo nome do ícone a ser usado nesse Conjunto
de ícones.
<crowd-icon-button id="button1" icon="icon-name" title="Issue"/>

Hierarquia de elementos
Esse elemento possui os seguintes elementos pai e filho.
• Elementos pai: crowd-form (p. 762)
• Elementos filho: nenhum

Consulte também
Para mais informações, consulte:
• Usar a Amazon SageMaker Ground Truth para rotular dados (p. 369)

764

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
SageMaker Crowd HTML Elements

• Referência do Crowd HTML Elements (p. 740)

crowd-image-classifier
Um widget para classificar uma imagem. Use um dos seguintes formatos de imagem compatíveis: APNG,
BMP, GIF, ICO, JPEG, PNG, SVG. As imagens não têm limite de tamanho.
Veja um exemplo interativo de um modelo HTML que usa esse Elemento HTML de multidão noCodePen.
Veja a seguir um exemplo de um modelo de classificação de imagem que usa o elemento <crowdimage-classifier>. Copie o código a seguir e salve-o em um arquivo com a extensão.html. Abra o
arquivo em qualquer navegador para visualizar e interagir com este modelo.
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-image-classifier
src="${image_url}"
categories="['Cat', 'Dog', 'Bird', 'None of the Above']"
header="Choose the correct category for the image"
name="category">
<short-instructions>
<p>Read the task carefully and inspect the image.</p>
<p>Choose the appropriate label that best suits the image.</p>
</short-instructions>
<full-instructions header="Classification Instructions">
<p>Read the task carefully and inspect the image.</p>
<p>Choose the appropriate label that best suits the image.
Use the <b>None of the Above</b> option if none of the other labels suit the
image.</p>
</full-instructions>
</crowd-image-classifier>
</crowd-form>

Atributos.
Os seguintes atributos são exigidos por esse elemento.

categories
Uma matriz de strings formatadas em JSON, cada uma das quais é uma categoria que um trabalhador
pode atribuir à imagem. Você deve incluir "other" como categoria, para que o trabalhador possa fornecer
uma resposta. É possível especificar até 10 categorias.

header
O texto a ser exibido acima da imagem. Isso é tipicamente uma pergunta ou uma instrução simples para o
trabalhador.

name
O nome deste widget. Ela é usada como uma chave para a entrada do widget na saída do formulário.

overlay
Informações a serem sobrepostas na imagem de origem. Isso é para fluxos de trabalho de verificação de
tarefas de caixa delimitadora, de segmentação semântica e de segmentação de instância.

765

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
SageMaker Crowd HTML Elements

É um objeto JSON contendo um objeto com o nome do tipo de tarefa em letras minúsculas e maiúsculas
como a chave. O valor dessa chave é um objeto que contém os rótulos e outras informações necessárias
da tarefa anterior.
Um exemplo de umcrowd-image-classifierA seguir, um elemento com atributos para verificar uma
tarefa de caixa delimitadora:
<crowd-image-classifier
name="boundingBoxClassification"
header="Rate the quality of the annotations based on the background section
in the instructions on the left hand side."
src="https://i.imgur.com/CIPKVJo.jpg"
categories="['good', 'bad', 'okay']"
overlay='{
"boundingBox": {
labels: ["bird", "cat"],
value: [
{
height: 284,
label: "bird",
left: 230,
top: 974,
width: 223
},
{
height: 69,
label: "bird",
left: 79,
top: 889,
width: 247
}
]
},
}'
> ... </crowd-image-classifier>

Uma tarefa de verificação de segmentação semântica usaria ooverlayValor da seguinte forma:
<crowd-image-classifier
name='crowd-image-classifier'
categories='["good", "bad"]'
src='URL of image to be classified'
header='Please classify'
overlay='{
"semanticSegmentation": {
"labels": ["Cat", "Dog", "Bird", "Cow"],
"labelMappings": {
"Bird": {
"color": "#ff7f0e"
},
"Cat": {
"color": "#2ca02c"
},
"Cow": {
"color": "#d62728"
},
"Dog": {
"color": "#2acf59"
}
},
"src": "URL of overlay image",
}
}'
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> ... </crowd-image-classifier>

Uma tarefa de segmentação de instância usaria ooverlayValor da seguinte forma:
<crowd-image-classifier
name='crowd-image-classifier'
categories='["good", "bad"]'
src='URL of image to be classified'
header='Please classify instances of each category'
overlay='{
"instanceSegmentation": {
"labels": ["Cat", "Dog", "Bird", "Cow"],
"instances": [
{
"color": "#2ca02c",
"label": "Cat"
},
{
"color": "#1f77b4",
"label": "Cat"
},
{
"color": "#d62728",
"label": "Dog"
}
],
"src": "URL of overlay image",
}
}'
> ... </crowd-image-classifier>

src
A URL da imagem a ser classificada.

Hierarquia de elementos
Esse elemento possui os seguintes elementos pai e filho.
• Elementos pai: crowd-form (p. 762)
• Elementos filho: full-instructions (p. 767), short-instructions (p. 767), worker-comment (p. 767)

Regiões
As regiões a seguir são exigidas por esse elemento.

full-instructions
Instruções gerais para o operador sobre como classificar uma imagem.

short-instructions
Instruções importantes específicas da tarefa exibidas em um local de destaque.

worker-comment
Use isso em fluxos de trabalho de verificação quando precisar que os operadores expliquem por que
fizeram a escolha que fizeram. Use o texto entre as tags de abertura e fechamento para fornecer
instruções aos operadores sobre quais informações devem ser incluídas no comentário.
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Ele usa os seguintes atributos:

header
Uma frase com uma call-to-action para deixar um comentário. Usado como texto do título para uma janela
modal em que o comentário é adicionado.
Opcional. O padrão é "Adicionar um comentário".

link-text
Este texto é exibido abaixo das categorias no widget. Quando clicado, ele abre uma janela modal em que o
operador poderá adicionar um comentário.
Opcional. O padrão é "Adicionar um comentário".

espaço reservado
Um exemplo de texto na área de texto do comentário que é substituído quando operador começa a digitar.
Isso não será exibido na saída se o operador deixar o campo em branco.
Opcional. O padrão é branco.

Resultado
A saída desse elemento é uma string que especifica um dos valores definidos no atributo categories do
elemento <crowd-image-classifier>.

Example : Saídas do elemento de amostra
Veja a seguir uma amostra da saída desse elemento.
[

{

"<name>": {
"label": "<value>"
"workerComment": "Comment - if no comment is provided, this field will not be
present"
}
}

]

Consulte também
Para mais informações, consulte:
• Usar a Amazon SageMaker Ground Truth para rotular dados (p. 369)
• Referência do Crowd HTML Elements (p. 740)

crowd-image-classifier-multi-select
Um widget para classificar uma imagem em uma ou mais categorias. Use um dos seguintes formatos de
imagem compatíveis: APNG, BMP, GIF, ICO, JPEG, PNG, SVG. As imagens não têm limite de tamanho.
Veja um exemplo interativo de um modelo HTML que usa esse Elemento HTML de multidão noCodePen.
Veja a seguir um exemplo de um modelo de tarefa de operador HTML criado usando esse elemento crowd.
Copie o código a seguir e salve-o em um arquivo com a extensão.html. Abra o arquivo em qualquer
navegador para visualizar e interagir com este modelo.
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<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-image-classifier-multi-select
name="animals"
categories="['Cat', 'Dog', 'Horse', 'Pig', 'Bird']"
src="https://images.unsplash.com/photo-1509205477838-a534e43a849f?
ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=1998&q=80"
header="Please identify the animals in this image"
exclusion-category="{ text: 'None of the above' }"
>
<full-instructions header="Classification Instructions">
<p>If more than one label applies to the image, select multiple labels.</p>
<p>If no labels apply, select <b>None of the above</b></p>
</full-instructions>
<short-instructions>
<p>Read the task carefully and inspect the image.</p>
<p>Choose the appropriate label(s) that best suit the image.</p>
</short-instructions>
</crowd-image-classifier-multi-select>
</crowd-form>

Atributos.
Os seguintes atributos têm suporte do elemento crowd-image-classifier-multi-select. Cada
atributo aceita um valor ou valores de string.

categories
Obrigatório. Uma matriz de strings em formato JSON, cada uma das quais é uma categoria que um
operador pode atribuir à imagem. Um operador deve escolher pelo menos uma categoria e pode escolher
todas as categorias.

header
Obrigatório. O texto a ser exibido acima da imagem. Isso é tipicamente uma pergunta ou uma instrução
simples para os operadores.

name
Obrigatório. O nome deste widget. No formulário, ele é usado como uma chave para entrada do widget.

src
Obrigatório. A URL da imagem a ser classificada.

exclusion-category
Opcional. Uma string em formato JSON com o seguinte formato: "{ text: 'default-value' }".
Esse atributo define um valor padrão que os operadores podem escolher se nenhum dos rótulos se aplicar
à imagem mostrada na interface do usuário do operador.

Hierarquia de elementos
Esse elemento possui os seguintes elementos pai e filho.
• Elementos pai: crowd-form (p. 762)
• Elementos filho: full-instructions (p. 767), short-instructions (p. 767), worker-comment (p. 767)
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Regiões
Esse elemento usa as seguintes regiões

full-instructions
Instruções gerais para o operador sobre como classificar uma imagem.

short-instructions
Instruções importantes específicas da tarefa. Essas instruções são exibidas de forma proeminente.

Resultado
A saída desse elemento é uma string que especifica um ou mais dos valores definidos no atributo
categories do elemento <crowd-image-classifier-multi-select>.

Example : Saídas do elemento de amostra
Veja a seguir uma amostra da saída desse elemento.
[

]

{

}

"<name>": {
labels: ["label_a", "label_b"]
}

Consulte também
Para obter mais informações, consulte as informações a seguir:
• Classificação de imagens (com vários rótulos) (p. 390)
• Usar a Amazon SageMaker Ground Truth para rotular dados (p. 369)
• Referência do Crowd HTML Elements (p. 740)

crowd-input
Uma caixa que aceita dados de entrada.

Não pode ser de fechamento automático
Ao contrário do elemento input no padrão HTML, esse elemento não pode ser auto-delimitado
com uma barra antes do parêntese de fechamento, por exemplo: <crowd-input ... />. Ele
deve ser acompanhado por um </crowd-input> para fechar o elemento.
Veja um exemplo interativo de um modelo HTML que usa esse Elemento HTML de multidão noCodePen.
Veja a seguir um exemplo de um modelo do Liquid que usa o elemento <crowd-input>. Copie o código
a seguir e salve-o em um arquivo com a extensão.html. Abra o arquivo em qualquer navegador para
visualizar e interagir com este modelo.
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
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<img style="max-width: 35vw; max-height: 50vh"
grant_read_access }}">
<crowd-input name="tag1" label="Word/phrase 1"
<crowd-input name="tag2" label="Word/phrase 2"
<crowd-input name="tag3" label="Word/phrase 3"

src="{{ task.input.taskObject |
required></crowd-input>
required></crowd-input>
required></crowd-input>

<short-instructions>
Your custom quick instructions and examples
</short-instructions>
<full-instructions>
Your custom detailed instracutions and more examples
</full-instructions>
</crowd-form>

Atributos.
Os seguintes atributos têm suporte por esse elemento.

allowed-pattern
Uma expressão regular usada com o atributo auto-validate para ignorar caracteres não correspondentes
como os tipos de trabalho.

auto-focus
Quando o valor é definido como true, o navegador coloca o foco dentro da área de entrada após o
carregamento. Dessa forma, o trabalhador pode começar a digitar sem precisar selecioná-lo primeiro.

auto-validate
Uma operação booliana que, se presente, ativa a validação de entrada. O comportamento do validador
pode ser modificado pelos error-message e allowed-pattern.

disabled
Uma operação booliana que, se presente, exibe a área de entrada como desabilitada.

error-message
O texto a ser exibido abaixo do campo de entrada, no lado esquerdo, se a validação falhar.

label
Uma string que é exibida dentro de um campo de texto.
Esse texto se encolhe e se eleva acima de um campo de texto quando o trabalhador começa a digitar no
campo ou quando o atributo value está definido.

max-length
Um número máximo de caracteres que a entrada aceitará. A entrada além desse limite é ignorada.

min-length
Um comprimento mínimo para a entrada no campo

name
Define o nome da entrada a ser usada no DOM e na saída do formulário.
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espaço reservado
Um valor de string que é usado como texto de espaço reservado, exibido até que o funcionário comece a
inserir dados na entrada. Ele não é usado como um valor padrão.

obrigatório
Uma operação booliana que, se presente, exige que o trabalhador forneça uma entrada.

type
Usa uma string para definir o comportamento do HTML5 input-type para a entrada. Exemplos incluem
file e date.

value
Uma predefinição que se tornará o padrão se o trabalhador não fornecer entrada. A predefinição aparece
em um campo de texto.

Hierarquia de elementos
Esse elemento possui os seguintes elementos pai e filho.
• Elementos pai: crowd-form (p. 762)
• Elementos filho: nenhum

Resultado
Fornece uma string name como o nome da propriedade e o texto que foi inserido no campo como seu
valor.

Example : Exemplo de saída JSON
Os valores para vários elementos são gerados no mesmo objeto, com seu valor de atributo name como
o nome da propriedade. Elementos sem entrada não aparecem na saída. Por exemplo, vamos usar três
entradas:
<crowd-input name="tag1" label="Word/phrase 1"></crowd-input>
<crowd-input name="tag2" label="Word/phrase 2"></crowd-input>
<crowd-input name="tag3" label="Word/phrase 3"></crowd-input>

Esta será a saída se apenas dois tiverem entrada:
[

]

{
}

"tag1": "blue",
"tag2": "red"

Isso significa que qualquer código criado para analisar esses resultados deve ser capaz de lidar com a
presença ou ausência de cada entrada nas respostas.

Consulte também
Para mais informações, consulte:
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• Usar a Amazon SageMaker Ground Truth para rotular dados (p. 369)
• Referência do Crowd HTML Elements (p. 740)

crowd-instance-segmentation
Um widget para identificar instâncias individuais de objetos específicos em uma imagem e criar uma
sobreposição colorida para cada instância rotulada.
Veja um exemplo interativo de um modelo HTML que usa esse Elemento HTML de multidão noCodePen.
Veja a seguir um exemplo de um modelo do Liquid que usa o<crowd-instance-segmentation>.
Copie o código a seguir e salve-o em um arquivo com a extensão.html. Abra o arquivo em qualquer
navegador para visualizar e interagir com este modelo.
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-instance-segmentation
name="annotatedResult"
src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}"
header="Please label each of the requested objects in this image"
labels="['Cat', 'Dog', 'Bird']"
>
<full-instructions header="Segmentation Instructions">
<ol>
<li><strong>Read</strong> the task carefully and inspect the image.</li>
<li><strong>Read</strong> the options and review the examples provided to
understand more about the labels.</li>
<li><strong>Choose</strong> the appropriate label that best suits the image.</li>
</ol>
</full-instructions>
<short-instructions>
<p>Use the tools to label all instances of the requested items in the image</p>
</short-instructions>
</crowd-instance-segmentation>
</crowd-form>

Use um modelo semelhante ao seguinte para permitir que os trabalhadores adicionem suas próprias
categorias (rótulos).
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-instance-segmentation
id="annotator"
name="myTexts"
src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}"
header="Click Instructions to add new labels."
labels="['placeholder']"
>
<short-instructions>
<h3>Add a label to describe each type of object in this image.</h3>
<h3>Cover each instance of each object with a segmentation mask.</h3>
<br>
<h3>
Add new label
</h3>
<crowd-input name="_customLabel" id="customLabel"></crowd-input>
<crowd-button id="addLabel">Add</crowd-button>
<br><br><br>
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<h3>
Manage labels
</h3>
<div id="labelsSection"></div>
</short-instructions>
<full-instructions>
Describe your task in more detail here.
</full-instructions>
</crowd-instance-segmentation>
</crowd-form>
<script>
document.addEventListener('all-crowd-elements-ready', function(event) {
document.querySelector('crowd-instance-segmentation').labels = [];
});
function populateLabelsSection() {
labelsSection.innerHTML = '';
annotator.labels.forEach(function(label) {
const labelContainer = document.createElement('div');
labelContainer.innerHTML = label + ' <a href="javascript:void(0)">(Delete)</a>';
labelContainer.querySelector('a').onclick = function() {
annotator.labels = annotator.labels.filter(function(l) {
return l !== label;
});
populateLabelsSection();
};
labelsSection.appendChild(labelContainer);
});
}
addLabel.onclick = function() {
annotator.labels = annotator.labels.concat([customLabel.value]);
customLabel.value = null;
populateLabelsSection();
};
</script>

Atributos.
Os seguintes atributos têm suporte por esse elemento.

header
O texto a ser exibido acima da imagem. Isso é tipicamente uma pergunta ou uma instrução simples para o
trabalhador.

rótulos
Uma matriz de strings formatadas em JSON, cada uma das quais é um rótulo que um operador pode
atribuir à instância de um objeto na imagem. Os operadores podem gerar diferentes cores de sobreposição
para cada instância relevante selecionando "adicionar instância" no rótulo da ferramenta.

name
O nome deste widget. É usado como uma chave para os dados de rotulagem na saída do formulário.

src
O URL da imagem que deve ser rotulada.
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initial-value
Um objeto JSON contendo os mapeamentos de cores de uma tarefa de segmentação de instância anterior
e um link para a saída da imagem de sobreposição pela tarefa anterior. Inclua isso quando quiser que um
operador humano verifique os resultados de uma tarefa de rotulagem anterior e ajuste-o, se necessário.
O atributo aparecerá da seguinte maneira:
initial-value="{
"instances": [
{
"color": "#2ca02c",
"label": "Cat"
},
{
"color": "#1f77b4",
"label": "Cat"
},
{
"color": "#d62728",
"label": "Dog"
}
],
"src": {{ "S3 file URL for image" | grant_read_access }}
}"

Hierarquia de elementos
Esse elemento possui os seguintes elementos pai e filho.
• Elementos pai: crowd-form (p. 762)
• Elementos filho: full-instructions (p. 775), short-instructions (p. 775)

Regiões
As seguintes regiões têm suporte por esse elemento.

full-instructions
Instruções gerais sobre como fazer a segmentação de imagens.

short-instructions
Instruções importantes específicas da tarefa exibidas em um local de destaque.

Resultado
A seguinte saída tem suporte por este elemento.

labeledImage
Um Objeto JSON contendo um PNG codificado em Base64 dos rótulos.

instâncias
Uma matriz JSON contendo objetos com os rótulos e as cores da instância.
• cor— O valor hexadecimal da cor RGB do rótulo nolabeledImagePNG.
• etiqueta— O rótulo dado às sobreposições que usam essa cor. Esse valor pode se repetir, pois as
diferentes instâncias do rótulo são identificadas por sua cor exclusiva.
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inputImageProperties
Um objeto JSON que especifica as dimensões da imagem que está sendo anotada pelo trabalhador. Esse
objeto contém as seguintes propriedades.
• altura— A altura, em pixels, da imagem.
• width— A largura, em pixels, da imagem.

Example : Saídas do elemento de amostra
Veja a seguir um exemplo da saída desse elemento.
[

]

{

}

"annotatedResult": {
"inputImageProperties": {
"height": 533,
"width": 800
},
"instances": [
{
"color": "#1f77b4",
"label": "<Label 1>":
},
{
"color": "#2ca02c",
"label": "<Label 1>":
},
{
"color": "#ff7f0e",
"label": "<Label 3>":
},
],
"labeledImage": {
"pngImageData": "<Base-64 Encoded Data>"
}
}

Consulte também
Para mais informações, consulte:
• Usar a Amazon SageMaker Ground Truth para rotular dados (p. 369)
• Referência do Crowd HTML Elements (p. 740)

crowd-instructions
Um elemento que exibe instruções em três páginas com guias, Resumo, Instruções detalhadas e
Exemplos, quando o trabalhador clica em um link ou botão.
Veja um exemplo interativo de um modelo HTML que usa esse Elemento HTML de multidão noCodePen.
Veja a seguir um exemplo de um modelo do Liquid que usou o elemento <crowd-instructions>. Copie
o código a seguir e salve-o em um arquivo com a extensão.html. Abra o arquivo em qualquer navegador
para visualizar e interagir com este modelo.
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
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<crowd-form>
<crowd-instructions link-text="View instructions" link-type="button">
<short-summary>
<p>Given an image, write three words or short phrases that summarize its contents.</
p>
</short-summary>
<detailed-instructions>
<p>Imagine that you are describing an image to a friend or tagging it for a news
website. Provide three specific words or short phrases that describe it.</p>
</detailed-instructions>
<positive-example>
<p><img src="https://s3.amazonaws.com/cv-demo-images/highway.jpg"/></p>
<p>
<ul>
<li>Highway</li>
<li>Cars</li>
<li>Gas station</li>
</ul>
</p>
</positive-example>
<negative-example>
<p><img src="https://s3.amazonaws.com/cv-demo-images/highway.jpg"/></p>
<p>
These are not specific enough:
<ol>
<li>Trees</li>
<li>Outside</li>
<li>Daytime</li>
</ol>
</p>
</negative-example>
</crowd-instructions>
<p><strong>Instructions: </strong>Given an image, write three words or short phrases
that summarize its contents.</p>
<p>If someone were to see these three words or phrases, they should understand the
subject and context of the image, as well as any important actions.</p>
<p>View the instructions for detailed instructions and examples.</p>
<p><img style="max-width: 100%; max-height: 100%" src="{{ task.input.taskObject |
grant_read_access }}"></p>
<crowd-input name="tag1" label="Word/phrase 1" required></crowd-input>
<crowd-input name="tag2" label="Word/phrase 2" required></crowd-input>
<crowd-input name="tag3" label="Word/phrase 3" required></crowd-input>
</crowd-form>

Atributos.
Os seguintes atributos têm suporte por esse elemento.

link-text
O texto a ser exibido para abrir as instruções. O padrão é Clique para obter instruções.

link-type
Uma string que especifica o tipo de trigger para as instruções. Os valores possíveis são "link" (padrão) e
"button".

Hierarquia de elementos
Esse elemento possui os seguintes elementos pai e filho.
• Elementos pai: crowd-form (p. 762)
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• Elementos filho: nenhum

Regiões
As seguintes regiões têm suporte por esse elemento.

detailed-instructions
Conteúdo que fornece instruções específicas para uma tarefa. Isso aparece na página da aba "Instruções
detalhadas".

negative-example
Conteúdo que fornece exemplos de conclusão de tarefa inadequada. Isso aparece na página da aba
"Exemplos". Mais de um exemplo pode ser fornecido dentro desse elemento.

positive-example
Conteúdo que fornece exemplos de conclusão de tarefa adequada. Isso aparece na página da aba
"Exemplos".

short-summary
Uma breve declaração que resume a tarefa a ser concluída. Isso aparece na página da aba "Resumo".
Mais de um exemplo pode ser fornecido dentro desse elemento.

Consulte também
Para mais informações, consulte:
• Usar a Amazon SageMaker Ground Truth para rotular dados (p. 369)
• Referência do Crowd HTML Elements (p. 740)

crowd-keypoint
Gera uma ferramenta para selecionar e anotar pontos-chave em uma imagem.
Veja um exemplo interativo de um modelo HTML que usa esse Elemento HTML de multidão noCodePen.
Veja a seguir um exemplo de um modelo do Liquid que usa o elemento <crowd-keypoint>. Copie o
código a seguir e salve-o em um arquivo com a extensão.html. Abra o arquivo em qualquer navegador
para visualizar e interagir com este modelo.
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<div id="errorBox"></div>
<crowd-keypoint
src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}"
labels="['Item A', 'Item B', 'Item C']"
header="Please locate the centers of each item."
name="annotatedResult">
<short-instructions>
Describe your task briefly here and give examples
</short-instructions>
<full-instructions>
Give additional instructions and good/bad examples here
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</full-instructions>
</crowd-keypoint>
</crowd-form>
<script>
var num_obj = 1;
document.querySelector('crowd-form').onsubmit = function(e) {
const keypoints = document.querySelector('crowd-keypoint').value.keypoints ||
document.querySelector('crowd-keypoint')._submittableValue.keypoints;
const labels = keypoints.map(function(p) {
return p.label;
});
// 1. Make sure total number of keypoints is correct.
var original_num_labels = document.getElementsByTagName("crowd-keypoint")
[0].getAttribute("labels");
original_num_labels = original_num_labels.substring(2, original_num_labels.length 2).split("\",\"");
var goalNumKeypoints = num_obj*original_num_labels.length;
if (keypoints.length != goalNumKeypoints) {
e.preventDefault();
errorBox.innerHTML = '<crowd-alert type="error" dismissible>You must add all keypoint
annotations and use each label only once.</crowd-alert>';
errorBox.scrollIntoView();
return;
}
// 2. Make sure all labels are unique.
labelCounts = {};
for (var i = 0; i < labels.length; i++) {
if (!labelCounts[labels[i]]) {
labelCounts[labels[i]] = 0;
}
labelCounts[labels[i]]++;
}
const goalNumSingleLabel = num_obj;
const numLabels = Object.keys(labelCounts).length;
Object.entries(labelCounts).forEach(entry => {
if (entry[1] != goalNumSingleLabel) {
e.preventDefault();
errorBox.innerHTML = '<crowd-alert type="error" dismissible>You must use each label
only once.</crowd-alert>';
errorBox.scrollIntoView();
}
})
};
</script>

Atributos.
Os seguintes atributos têm suporte por esse elemento.

header
O texto a ser exibido acima da imagem. Isso é tipicamente uma pergunta ou uma instrução simples para o
trabalhador.

initial-value
Uma matriz, no formato JSON, de pontos principais a serem aplicados à imagem no início. Por exemplo:
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initial-value="[
{
'label': 'Left Eye',
'x': 1022,
'y': 429
},
{
'label': 'Beak',
'x': 941,
'y': 403
}
]

Note
Observe que os valores de rótulo usados nesse atributo devem ter um valor correspondente no
atributo labels ou o ponto não será renderizado.

rótulos
Uma matriz, no formato JSON, de strings a serem usadas como rótulos de anotação de pontos principais.

name
Uma string usada para identificar a resposta enviada pelo operador. Esse valor corresponderá a uma
chave no objeto JSON que especifica a resposta.

src
O URI de origem da imagem a ser anotada.

Hierarquia de elementos
Esse elemento possui os seguintes elementos pai e filho.
• Elementos pai: crowd-form (p. 762)
• Elementos filho: full-instructions (p. 780), short-instructions (p. 780)

Regiões
As seguintes regiões são exigidas por esse elemento.

full-instructions
Instruções gerais sobre como anotar a imagem.

short-instructions
Instruções importantes específicas da tarefa exibidas em um local de destaque.

Resultado
A seguinte saída tem suporte por este elemento.

inputImageProperties
Um objeto JSON que especifica as dimensões da imagem que está sendo anotada pelo trabalhador. Esse
objeto contém as seguintes propriedades.
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• altura— A altura, em pixels, da imagem.
• width— A largura, em pixels, da imagem.

keypoints
Uma matriz de objetos JSON que contém as coordenadas e o rótulo de um ponto principal. Cada objeto
contém as seguintes propriedades:
• etiqueta— label O rótulo atribuído ao ponto principal.
• x— A coordenada X, em pixels, do ponto principal na imagem.
• y— A coordenada Y, em pixels, do ponto principal na imagem.

Note
As coordenadas X e Y consideram 0,0 como sendo o canto superior esquerdo da imagem.

Example : Saídas do elemento de amostra
Veja a seguir um exemplo de saída do uso desse elemento.
[

{

}

"crowdKeypoint": {
"inputImageProperties": {
"height": 1314,
"width": 962
},
"keypoints": [
{
"label": "dog",
"x": 155,
"y": 275
},
{
"label": "cat",
"x": 341,
"y": 447
},
{
"label": "cat",
"x": 491,
"y": 513
},
{
"label": "dog",
"x": 714,
"y": 578
},
{
"label": "cat",
"x": 712,
"y": 763
},
{
"label": "cat",
"x": 397,
"y": 814
}
]
}
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Você pode ter muitos rótulos disponíveis, mas apenas os que são usados aparecem na saída.

Consulte também
Para mais informações, consulte:
• Usar a Amazon SageMaker Ground Truth para rotular dados (p. 369)
• Referência do Crowd HTML Elements (p. 740)

crowd-line
Um widget para desenhar linhas em uma imagem. Cada linha está associada a um rótulo e os dados de
saída relatarão os pontos inicial e final de cada linha.
Veja um exemplo interativo de um modelo HTML que usa esse Elemento HTML de multidão noCodePen.
Veja a seguir um exemplo de um modelo do Liquid que usa o elemento <crowd-line>. Copie o código
a seguir e salve-o em um arquivo com a extensão.html. Abra o arquivo em qualquer navegador para
visualizar e interagir com este modelo. Para obter mais exemplos, consulte este repositório do GitHub.
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-line
name="crowdLine"
src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}"
header="Add header here to describe the task"
labels="['car','pedestrian','street car']"
>
<short-instructions>
<p>Read the task carefully and inspect the image.</p>
<p>Choose the appropriate label that best suits the image.</p>
<p>Draw a line on each objects that the label applies to.</p>
</short-instructions>
<full-instructions>
<p>Read the task carefully and inspect the image.</p>
<p>Choose the appropriate label that best suits the image.
<p>Draw a line along each object that the image applies to.
Make sure that the line does not extend beyond the boundaries
of the object.
</p>
<p>Each line is defined by a starting and ending point. Carefully
place the starting and ending points on the boundaries of the object.</p>
</full-instructions>
</crowd-line>
</crowd-form>

Atributos.
Os seguintes atributos têm suporte por esse elemento.

header
Opcional. O texto a ser exibido acima da imagem. Isso é tipicamente uma pergunta ou uma instrução
simples para o trabalhador.
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initial-value
Opcional. Uma matriz de objetos JSON, cada um dos quais define uma linha quando o componente é
carregado. Cada objeto JSON na matriz contém as seguintes propriedades:
• etiqueta— O texto atribuído à linha como parte da tarefa de rotulagem. Esse texto deve corresponder a
um dos rótulos definidos noetiquetasatributo do<crowd-line>elemento.
• vértices— oxeypixel corrdinates do ponto inicial e do ponto final da linha em relação ao canto superior
esquerdo da imagem.

initial-value="{
lines: [
{
label: 'sideline', // label of this line annotation
vertices:[
// an array of vertices which decide the position of the line
{
x: 84,
y: 110
},
{
x: 60,
y: 100
}
]
},
{
label: 'yardline',
vertices:[
{
x: 651,
y: 498
},
{
x: 862,
y: 869
}
]
}
]
}"

Linhas definidas através doinitial-valuepropriedade pode ser ajustada. Se uma resposta do
trabalhador foi ajustada ou não é rastreada por meio de uminitialValueModifiedbooleano na saída
da resposta do trabalhador.

rótulos
Obrigatório. Uma matriz de strings formatadas em JSON, cada uma das quais é um rótulo que um
trabalhador pode atribuir à linha.
Limite:10 etiquetas

cores de rótulo
Opcional. Uma matriz de strings. Cada string é um código hexadecimal (hexadecimal) para um rótulo.

name
Obrigatório. O nome deste widget. É usada como uma chave para a entrada do widget na saída do
formulário.
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src
Obrigatório. A URL da imagem na qual desenhar linhas.

Regiões
As seguintes regiões são exigidas por esse elemento.

full-instructions
Instruções gerais sobre como desenhar linhas.

short-instructions
Instruções importantes específicas da tarefa exibidas em um local de destaque.

Hierarquia de elementos
Esse elemento possui os seguintes elementos pai e filho.
• Elementos pai: crowd-form (p. 762)
• Elementos filho: short-instructions (p. 784), full-instructions (p. 784)

Resultado
inputImageProperties
Um objeto JSON que especifica as dimensões da imagem que está sendo anotada pelo trabalhador. Esse
objeto contém as seguintes propriedades.
• altura— A altura, em pixels, da imagem.
• width— A largura, em pixels, da imagem.

lines
Uma matriz JSON contendo objetos com os rótulos de linha e os vértices.
• etiqueta— O rótulo dado a uma linha.
• vértices — oxeypixel corrdinates do ponto inicial e do ponto final da linha em relação ao canto superior
esquerdo da imagem.

Example : Saídas do elemento de amostra
Veja a seguir um exemplo da saída desse elemento.
{

"crowdLine": { //This is the name you set for the crowd-line
"inputImageProperties": {
"height": 1254,
"width": 2048
},
"lines": [
{
"label": "yardline",
"vertices": [
{
"x": 58,
"y": 295
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},
{
"x": 1342,
"y": 398
}

}

}

]

]
},
{
"label": "sideline",
"vertices": [
{
"x": 472,
"y": 910
},
{
"x": 1480,
"y": 600
}
]
}

Consulte também
Para mais informações, consulte:
• Usar a Amazon SageMaker Ground Truth para rotular dados (p. 369)
• Referência do Crowd HTML Elements (p. 740)

crowd-modal
Uma pequena janela que aparece no visor quando é aberta.
Veja um exemplo interativo de um modelo HTML que usa esse Elemento HTML de multidão noCodePen.
Veja a seguir um exemplo da sintaxe que você pode usar com o elemento <crowd-modal>. Copie o
código a seguir e salve-o em um arquivo com a extensão.html. Abra o arquivo em qualquer navegador
para visualizar e interagir com este modelo.
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-modal
link-text = "See Examples"
link-type = "button">
Example Modal Text</crowd-modal>

Atributos.
Os seguintes atributos têm suporte por esse elemento.

link-text
O texto a ser exibido para abrir o modal. O padrão é "Clique para abrir o modal".

link-type
Uma string que especifica o tipo de trigger para o modal. Os valores possíveis são "link" (padrão) e
"button".
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Hierarquia de elementos
Esse elemento possui os seguintes elementos pai e filho.
• Elementos pai: crowd-form (p. 762)
• Elementos filho: nenhum

Consulte também
Para mais informações, consulte:
• Usar a Amazon SageMaker Ground Truth para rotular dados (p. 369)
• Referência do Crowd HTML Elements (p. 740)

crowd-polygon
Um widget para desenhar polígonos em uma imagem e atribuir um rótulo à parte da imagem contida em
cada polígono.
Veja um exemplo interativo de um modelo HTML que usa esse Elemento HTML de multidão noCodePen.
Veja a seguir um exemplo de um modelo do Liquid que usa o elemento <crowd-polygon>. Copie o
código a seguir e salve-o em um arquivo com a extensão.html. Abra o arquivo em qualquer navegador
para visualizar e interagir com este modelo.
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-polygon
name="annotatedResult"
src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}"
header="Draw a polygon around each of the requested target(s) of interest"
labels="['Cat', 'Dog', 'Bird']"
>
<full-instructions header="Polygon instructions">
<ul>
<li>Make the polygon tight around the object</li>
<li>You need to select a label before starting a polygon</li>
<li>You will need to select a label again after completing a polygon</li>
<li>To select a polygon, you can click on its borders</li>
<li>You can start drawing a polygon from inside another polygon</li>
<li>You can undo and redo while you're drawing a polygon to go back and forth
between points you've placed</li>
<li>You are prevented from drawing lines that overlap other lines from the same
polygon</li>
</ul>
</full-instructions>
<short-instructions>
<p>Draw a polygon around each of the requested target(s) of interest</p>
<p>Make the polygon tight around the object</p>
</short-instructions>
</crowd-polygon>
</crowd-form>

Atributos.
Os seguintes atributos têm suporte por esse elemento.
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header
O texto a ser exibido acima da imagem. Isso é tipicamente uma pergunta ou uma instrução simples para o
trabalhador.

rótulos
Uma matriz de strings formatadas em JSON, cada uma das quais é um rótulo que um trabalhador pode
atribuir à parte da imagem delimitada por um polígono.

name
O nome deste widget. É usada como uma chave para a entrada do widget na saída do formulário.

src
A URL da imagem na qual desenhar polígonos.

initial-value
Uma matriz de objetos JSON, cada um dos quais define um polígono a ser desenhado quando o
componente é carregado. Cada objeto JSON na matriz contém as seguintes propriedades.
• etiqueta— O texto atribuído ao polígono como parte da tarefa de rotulagem. Esse texto deve
corresponder a um dos rótulos definidos no atributo labels do elemento <crowd-polygon>.
• vértices— Uma matriz de objetos JSON. Cada objeto contém um valor de coordenadas x e y para um
ponto no polígono.

Example
Um atributo initial-value pode ter esta aparência.
initial-value =
'[
{
"label": "dog",
"vertices":
[
{
"x": 570,
"y": 239
},
...
{
"x": 759,
"y": 281
}
]
}
]'

Como isso estará dentro de um elemento HTML, a matriz JSON deve estar entre aspas simples ou duplas.
O exemplo acima usa aspas simples para encapsular o JSON e aspas duplas no próprio JSON. Se você
tiver que combinar aspas simples e duplas no JSON, substitua-as pelos códigos de entidade HTML
(&quot; para aspas duplas, &#39; para aspas simples) para que elas funcionem corretamente.

Hierarquia de elementos
Esse elemento possui os seguintes elementos pai e filho.
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• Elementos pai: crowd-form (p. 762)
• Elementos filho: full-instructions (p. 788), short-instructions (p. 788)

Regiões
As seguintes regiões são necessárias:

full-instructions
Instruções gerais sobre como desenhar polígonos.

short-instructions
Instruções importantes específicas da tarefa exibidas em um local de destaque.

Resultado
A seguinte saída tem suporte por este elemento.

polygons
Uma matriz de objetos JSON, cada um dos quais descreve um polígono que foi criado pelo operador.
Cada objeto JSON na matriz contém as seguintes propriedades.
• etiqueta— O texto atribuído ao polígono como parte da tarefa de rotulagem.
• vértices— Uma matriz de objetos JSON. Cada objeto contém um valor de coordenadas x e y para um
ponto no polígono. O canto superior esquerdo da imagem é 0,0.

inputImageProperties
Um objeto JSON que especifica as dimensões da imagem que está sendo anotada pelo trabalhador. Esse
objeto contém as seguintes propriedades.
• altura— A altura, em pixels, da imagem.
• width— A largura, em pixels, da imagem.

Example : Saídas do elemento de amostra
Veja a seguir exemplos de saídas de cenários de uso comum para esse elemento.
Rótulo único, polígono único
{

"annotatedResult":
{
"inputImageProperties": {
"height": 853,
"width": 1280
},
"polygons":
[
{
"label": "dog",
"vertices":
[
{
"x": 570,
"y": 239
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]

}

}

]

}

]

},
{
"x":
"y":
},
{
"x":
"y":
},
{
"x":
"y":
},
{
"x":
"y":
}

603,
513
823,
645
901,
417
759,
281

Rótulo único, polígonos múltiplos
[

{

"annotatedResult": {
"inputImageProperties": {
"height": 853,
"width": 1280
},
"polygons": [
{
"label": "dog",
"vertices": [
{
"x": 570,
"y": 239
},
{
"x": 603,
"y": 513
},
{
"x": 823,
"y": 645
},
{
"x": 901,
"y": 417
},
{
"x": 759,
"y": 281
}
]
},
{
"label": "dog",
"vertices": [
{
"x": 870,
"y": 278

789

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
SageMaker Crowd HTML Elements

]

}

}

]

}

]

},
{
"x":
"y":
},
{
"x":
"y":
},
{
"x":
"y":
},
{
"x":
"y":
},
{
"x":
"y":
},
{
"x":
"y":
},
{
"x":
"y":
}

908,
446
1009,
602
1116,
519
1174,
498
1227,
479
1179,
405
1179,
337

Rótulos múltiplos, polígonos múltiplos
[

{

"annotatedResult": {
"inputImageProperties": {
"height": 853,
"width": 1280
},
"polygons": [
{
"label": "dog",
"vertices": [
{
"x": 570,
"y": 239
},
{
"x": 603,
"y": 513
},
{
"x": 823,
"y": 645
},
{
"x": 901,
"y": 417
},
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]

}

}

]

"x": 759,
"y": 281

}
]
},
{
"label": "cat",
"vertices": [
{
"x": 870,
"y": 278
},
{
"x": 908,
"y": 446
},
{
"x": 1009,
"y": 602
},
{
"x": 1116,
"y": 519
},
{
"x": 1174,
"y": 498
},
{
"x": 1227,
"y": 479
},
{
"x": 1179,
"y": 405
},
{
"x": 1179,
"y": 337
}
]
}

Você pode ter muitos rótulos disponíveis, mas apenas os que são usados aparecem na saída.

Consulte também
Para mais informações, consulte:
• Usar a Amazon SageMaker Ground Truth para rotular dados (p. 369)
• Referência do Crowd HTML Elements (p. 740)

crowd-polyline
Um widget para desenhar polilinhas ou linhas em uma imagem. Cada polilinha está associada a um rótulo
e pode incluir dois ou mais vértices. Uma polilinha pode se cruzar e seus pontos inicial e final podem ser
colocados em qualquer lugar da imagem.
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Veja um exemplo interativo de um modelo HTML que usa esse Elemento HTML de multidão noCodePen.
Veja a seguir um exemplo de um modelo do Liquid que usa o elemento <crowd-polyline>. Copie o
código a seguir e salve-o em um arquivo com a extensão.html. Abra o arquivo em qualquer navegador
para visualizar e interagir com este modelo. Para obter mais exemplos, consulte este repositório do
GitHub.
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-polyline
name="crowdPolyline"
src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}"
header="Add header here to describe the task"
labels="['car','pedestrian','street car']"
>
<full-instructions>
<p>Read the task carefully and inspect the image.</p>
<p>Choose the appropriate label that best suits the image.</p>
<p>Draw a polyline around the boundaries of all objects
that the label applies to.</p>
<p>Use the <b>Enter</b> key to complete a polyline.</p>
<p>Make sure that the polyline fits tightly around the boundary
of the object.</p>
</full-instructions>
<short-instructions>
<p>Read the task carefully and inspect the image.</p>
<p>Review the tool guide to learn how to use the polyline tool.</p>
<p>Choose the appropriate label that best suits the image.</p>
<p>To draw a polyline, select a label that applies to an object of interest
and add a single point to the photo by clicking on that point. Continue to
draw the polyline around the object by adding additional points
around the object boundary.</p>
<p>After you place the final point on the polyline, press <b>Enter</b> on your
keyboard to complete the polyline.</p>
</short-instructions>
</crowd-polyline>
</crowd-form>

Atributos.
Os seguintes atributos têm suporte por esse elemento.

header
Opcional. O texto a ser exibido acima da imagem. Isso é tipicamente uma pergunta ou uma instrução
simples para o trabalhador.

initial-value
Opcional. Uma matriz de objetos JSON, cada um dos quais define uma polilinha quando o componente é
carregado. Cada objeto JSON na matriz contém as seguintes propriedades:
• etiqueta— O texto atribuído à polilinha como parte da tarefa de rotulagem. Esse texto deve corresponder
a um dos rótulos definidos noetiquetasatributo do<crowd-polyline>Elemental.
• vértices— oxeypixel corrdinates dos vértices de uma polilinha em relação ao canto superior esquerdo da
imagem.

initial-value= "{
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polylines: [
{
label: 'sideline', // label of this line annotation
vertices:[
// an array of vertices which decide the position of the line
{
x: 84,
y: 110
},
{
x: 60,
y: 100
}
]
},
{
label: 'yardline',
vertices:[
{
x: 651,
y: 498
},
{
x: 862,
y: 869
},
{
x: 1000,
y: 869
}
]
}

}"

]

Polilinhas definidas através doinitial-valuepropriedade pode ser ajustada. Se uma resposta do
trabalhador foi ajustada ou não é rastreada por meio de uminitialValueModifiedbooleano na saída
da resposta do trabalhador.

rótulos
Obrigatório. Uma matriz de strings formatadas em JSON, cada uma das quais é um rótulo que um
trabalhador pode atribuir à linha.
Limite:10 rótulos

cores de rótulo
Opcional. Uma matriz de strings. Cada string é um código hexadecimal (hexadecimal) para um rótulo.

name
Obrigatório. O nome deste widget. É usada como uma chave para a entrada do widget na saída do
formulário.

src
Obrigatório. A URL da imagem na qual desenhar polilinhas.

Regiões
As seguintes regiões são exigidas por esse elemento.
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full-instructions
Instruções gerais sobre como desenhar polilinhas.

short-instructions
Instruções importantes específicas da tarefa exibidas em um local de destaque.

Hierarquia de elementos
Esse elemento possui os seguintes elementos pai e filho.
• Elementos pai: crowd-form (p. 762)
• Elementos filho: short-instructions (p. 794), full-instructions (p. 794)

Resultado
inputImageProperties
Um objeto JSON que especifica as dimensões da imagem que está sendo anotada pelo trabalhador. Esse
objeto contém as seguintes propriedades.
• altura— A altura, em pixels, da imagem.
• width— A largura, em pixels, da imagem.

polilinhas
Uma matriz JSON contendo objetos com rótulos e vértices das polilinhas.
• etiqueta— O rótulo dado a uma linha.
• vértices — oxeypixel corrdinates dos vértices de uma polilinha em relação ao canto superior esquerdo
da imagem.

Example : Saídas do elemento de amostra
Veja a seguir um exemplo da saída desse elemento.
{

"crowdPolyline": { //This is the name you set for the crowd-polyline
"inputImageProperties": {
"height": 1254,
"width": 2048
},
"polylines": [
{
"label": "sideline",
"vertices": [
{
"x": 651,
"y": 498
},
{
"x": 862,
"y": 869
},
{
"x": 1449,
"y": 611
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}

}

]

}
]
},
{
"label": "yardline",
"vertices": [
{
"x": 1148,
"y": 322
},
{
"x": 1705,
"y": 474
},
,
{
"x": 1755,
"y": 474
}
]
}

Consulte também
Para mais informações, consulte:
• Usar a Amazon SageMaker Ground Truth para rotular dados (p. 369)
• Referência do Crowd HTML Elements (p. 740)

crowd-radio-button
Um botão que pode ser marcado ou desmarcado. Quando os botões de opção estão dentro de um grupo
de opção, exatamente um deles no grupo pode ser marcado a qualquer momento. Veja a seguir um
exemplo de como configurar um elemento crowd-radio-button dentro de um elemento crowdradio-group.
Veja um exemplo interativo de um modelo HTML que usa esse Elemento HTML de multidão noCodePen.
Veja a seguir um exemplo da sintaxe que você pode usar com o elemento <crowd-radio-button>.
Copie o código a seguir e salve-o em um arquivo com a extensão.html. Abra o arquivo em qualquer
navegador para visualizar e interagir com este modelo.
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-radio-group>
<crowd-radio-button name="tech" value="tech">Technology</crowd-radio-button>
<crowd-radio-button name="politics" value="politics">Politics</crowd-radio-button>
</crowd-radio-group>
</crowd-form>

O exemplo anterior pode ser visto em um modelo de tarefa de operador personalizado neste exemplo do
GitHub: modelo personalizado de trabalho de rotulagem de reconhecimento de entidade.
Os botões de opção do Elemento HTML da multidão não suportam a tag HTML,required. Para tornar
necessária uma seleção de botão de opção, use<input type="radio">elementos para criar botões
de opção e adicionar orequiredtag. Onameatributo para todos<input>elementos que pertencem ao
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mesmo grupo de botões de opção devem ser os mesmos. Por exemplo, o modelo a seguir exige que o
usuário selecione um botão de opção naanimal-typegrupo antes de enviar.
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<p>Select an animal type:</p>
<img src="https://images.unsplash.com/photo-1537151608828-ea2b11777ee8?
ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=1539&q=80" style="height:
500; width: 400;"/>
<br><br>
<div>
<input type="radio" id="cat" name="animal-type" value="cat" required>
<label for="cat">Cat</label>
</div>
<div>
<input type="radio" id="dog" name="animal-type" value="dog">
<label for="dog">Dog</label>
</div>
<div>
<input type="radio" id="unknown" name="animal-type" value="unknown">
<label for="unknown">Unknown</label>
</div>
<full-instructions header="Classification Instructions">
<p>Read the task carefully and inspect the image.</p>
<p>Choose the appropriate label that best suits the image.</p>
</full-instructions>
<short-instructions>
<p>Read the task carefully and inspect the image.</p>
<p>Choose the appropriate label that best suits the image.</p>
</short-instructions>
</crowd-form>

Atributos.
Os seguintes atributos têm suporte por esse elemento.

checked
Uma operação booliana que, se presente, exibe o botão de opção como marcado.

disabled
Uma operação booliana que, se presente, exibe o botão como desabilitado e impede que ele seja
marcado.

name
Uma string usada para identificar a resposta enviada pelo trabalhador. Esse valor corresponderá a uma
chave no objeto JSON que especifica a resposta.

Note
Se você usar os botões fora de um elemento crowd-radio-group (p. 797), mas com a mesma
string name e diferentes strings value, o objeto name na saída conterá um valor booliano para
cada string value. Para garantir que apenas um botão em um grupo de botões seja selecionado,
torne-os filhos de um elemento crowd-radio-group (p. 797) e use diferentes valores de nome.

value
Um nome de propriedade para o valor booleano do elemento. Se não for especificado, ele usará "on" como
padrão, por exemplo, { "<name>": { "<value>": <true or false> } }.
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Hierarquia de elementos
Esse elemento possui os seguintes elementos pai e filho.
• Elementos pai: crowd-radio-group (p. 797)
• Elementos filho: nenhum

Resultado
Gera um objeto com o seguinte padrão: { "<name>": { "<value>": <true or false> } }. Se
você usar os botões fora de umcrowd-radio-group (p. 797)elemento, mas com o mesmonamestring e
diferentevaluestrings, o objeto name conterá um valor booleano para cadavaluestring. Para garantir
que apenas um em um grupo de botões seja selecionado, torne-os filhos de um elemento crowd-radiogroup (p. 797) e use diferentes valores de nome.

Example Exemplo de saída desse elemento
[

]

{

}

"btn1": {
"yes": true
},
"btn2": {
"no": false
}

Consulte também
Para mais informações, consulte:
• Usar a Amazon SageMaker Ground Truth para rotular dados (p. 369)
• Referência do Crowd HTML Elements (p. 740)

crowd-radio-group
Um grupo de botões de opções. Apenas um botão de opção no grupo pode ser selecionado. A escolha de
um botão de opção apaga qualquer botão de opção escolhido anteriormente no mesmo grupo. Para obter
um exemplo de um modelo de interface do usuário personalizado que usa o elemento crowd-radiogroup, consulte este modelo personalizado de trabalho de rotulagem de reconhecimento de entidade.
Veja um exemplo interativo de um modelo HTML que usa esse Elemento HTML de multidão noCodePen.
Veja a seguir um exemplo da sintaxe que você pode usar com o elemento <crowd-radio-group>.
Copie o código a seguir e salve-o em um arquivo com a extensão.html. Abra o arquivo em qualquer
navegador para visualizar e interagir com este modelo.

<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<style>
body {
padding-left: 20px;
margin-bottom: 20px;
}

797

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
SageMaker Crowd HTML Elements
#outer-container {
display: flex;
justify-content: space-around;
max-width: 900px;
margin-left: 100px;
}
.left-container {
margin-right: auto;
padding-right: 50px;
}
.right-container {
margin-left: auto;
padding-left: 50px;
}
#vertical-separator {
border: solid 1px #d5dbdb;
}
</style>
<crowd-form>
<div>
<h1>Instructions</h1>
Lorem ipsum...
</div>
<div>
<h2>Background</h2>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.</p>
</div>
<div id="outer-container">
<span class="left-container">
<h2>Option 1</h2>
<p>Nulla facilisi morbi tempus iaculis urna. Orci dapibus ultrices in iaculis nunc sed
augue lacus.</p>
</span>
<span id="vertical-separator"></span>
<span class="right-container">
<h2>Option 2</h2>
<p>Ultrices vitae auctor eu augue ut. Pellentesque massa placerat duis ultricies lacus
sed turpis tincidunt id.</p>
</span>
</div>
<div>
<h2>Question</h2>
<p>Which do you agree with?</p>
<crowd-radio-group>
<crowd-radio-button name="option1" value="Option 1">Option 1</crowd-radio-button>
<crowd-radio-button name="option2" value="Option 2">Option 2</crowd-radio-button>
</crowd-radio-group>
<p>Why did you choose this answer?</p>
<crowd-text-area name="explanation" placeholder="Explain how you reached your
conclusion..."></crowd-text-area>
</div>
</crowd-form>

Atributos.
Nenhum atributo especial é compatível com esse elemento.

Hierarquia de elementos
Esse elemento possui os seguintes elementos pai e filho.
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• Elementos pai: crowd-form (p. 762)
• Elementos filho: crowd-radio-button (p. 795)

Resultado
Gera uma matriz de objetos representando os elementos crowd-radio-button (p. 795) dentro dela.

Example Amostra de saída do elemento
[

]

{

}

"btn1": {
"yes": true
},
"btn2": {
"no": false
}

Consulte também
Para mais informações, consulte:
• Usar a Amazon SageMaker Ground Truth para rotular dados (p. 369)
• Referência do Crowd HTML Elements (p. 740)

crowd-semantic-segmentation
Um widget para segmentar uma imagem e atribuir um rótulo a cada segmento de imagem.
Veja um exemplo interativo de um modelo HTML que usa esse Elemento HTML de multidão noCodePen.
Veja a seguir um exemplo de um modelo do Liquid que usa o elemento <crowd-semanticsegmentation>. Copie o código a seguir e salve-o em um arquivo com a extensão.html. Abra o arquivo
em qualquer navegador para visualizar e interagir com este modelo.
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-semantic-segmentation
name="annotatedResult"
src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}"
header="Please label each of the requested objects in this image"
labels="['Cat', 'Dog', 'Bird']"
>
<full-instructions header="Segmentation Instructions">
<ol>
<li><strong>Read</strong> the task carefully and inspect the image.</li>
<li><strong>Read</strong> the options and review the examples provided to
understand more about the labels.</li>
<li><strong>Choose</strong> the appropriate label that best suits the image.</li>
</ol>
</full-instructions>
<short-instructions>
<p>Use the tools to label the requested items in the image</p>
</short-instructions>
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</crowd-semantic-segmentation>
</crowd-form>

Atributos.
Os seguintes atributos têm suporte por esse elemento.

header
O texto a ser exibido acima da imagem. Isso é tipicamente uma pergunta ou uma instrução simples para o
trabalhador.

initial-value
Um objeto JSON contendo os mapeamentos de cores de uma tarefa de segmentação semântica anterior
e um link para a saída da imagem de sobreposição pela tarefa anterior. Inclua isso quando quiser que um
operador humano verifique os resultados de uma tarefa de rotulagem anterior e ajuste-o, se necessário.
O atributo seria semelhante ao seguinte:
initial-value='{
"labelMappings": {
"Bird": {
"color": "#ff7f0e"
},
"Cat": {
"color": "#2ca02c"
},
"Cow": {
"color": "#d62728"
},
"Dog": {
"color": "#1f77b4"
}
},
"src": {{ "S3 file URL for image" | grant_read_access }}
}'

Ao usar Ground Truthtipos de tarefas integradascomConsolidação de anotações(onde mais de um
operador rotula uma única imagem), os mapeamentos de rótulos são incluídos em registros de saída
individuais do operador, no entanto, o resultado geral é representado como ointernal-color-mapnos
resultados consolidados.
É possível converter o internal-color-map para label-mappings em um modelo personalizado
usando a linguagem de modelagem Liquid:
initial-value="{
'src' : '{{ task.input.manifestLine.label-attribute-name-from-prior-job|
grant_read_access }}',
'labelMappings': {
{% for box in task.input.manifestLine.label-attribute-name-from-prior-jobmetadata.internal-color-map %}
{% if box[1]['class-name'] != 'BACKGROUND' %}
{{ box[1]['class-name'] | to_json }}: {
'color': {{ box[1]['hex-color'] | to_json }}
},
{% endif %}
{% endfor %}
}
}"
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rótulos
Uma matriz de strings formatadas em JSON, cada uma das quais é um rótulo que um trabalhador pode
atribuir a um segmento da imagem.

name
O nome deste widget. Ela é usada como uma chave para a entrada do widget na saída do formulário.

src
A URL da imagem que deve ser segmentada.

Hierarquia de elementos
Esse elemento possui os seguintes elementos pai e filho.
• Elementos pai: crowd-form (p. 762)
• Elementos filho: full-instructions (p. 801), short-instructions (p. 801)

Regiões
As seguintes regiões têm suporte por esse elemento.

full-instructions
Instruções gerais sobre como fazer a segmentação de imagens.

short-instructions
Instruções importantes específicas da tarefa exibidas em um local de destaque.

Resultado
A seguinte saída tem suporte por este elemento.

labeledImage
Um Objeto JSON contendo um PNG codificado em Base64 dos rótulos.

labelMappings
Um Objeto JSON contendo objetos com nomes com os rótulos de segmentação.
• cor— O valor hexadecimal da cor RGB do rótulo nolabeledImagePNG.

initialValueModified
Um booliano representando se os valores iniciais foram modificados. Isso será incluído somente quando a
saída for de uma tarefa de ajuste.

inputImageProperties
Um objeto JSON que especifica as dimensões da imagem que está sendo anotada pelo trabalhador. Esse
objeto contém as seguintes propriedades.
• altura— height A altura, em pixels, da imagem.
• width— A largura, em pixels, da imagem.
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Example : Saídas do elemento de amostra
Veja a seguir uma amostra da saída desse elemento.
[

]

{

}

"annotatedResult": {
"inputImageProperties": {
"height": 533,
"width": 800
},
"labelMappings": {
"<Label 2>": {
"color": "#ff7f0e"
},
"<label 3>": {
"color": "#2ca02c"
},
"<label 1>": {
"color": "#1f77b4"
}
},
"labeledImage": {
"pngImageData": "<Base-64 Encoded Data>"
}
}

Consulte também
Para mais informações, consulte:
• Usar a Amazon SageMaker Ground Truth para rotular dados (p. 369)
• Referência do Crowd HTML Elements (p. 740)

crowd-slider
Uma barra com um botão deslizante que permite que um trabalhador selecione um valor de um intervalo
de valores movendo o botão. O controle deslizante faz dele uma ótima opção para configurações que
refletem níveis de intensidade, como volume, brilho ou saturação de cores.
Veja um exemplo interativo de um modelo HTML que usa esse Elemento HTML de multidão noCodePen.
Veja a seguir um exemplo de um modelo de pesquisa que usa o elemento <crowd-slider>. Copie o
código a seguir e salve-o em um arquivo com a extensão.html. Abra o arquivo em qualquer navegador
para visualizar e interagir com este modelo.
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-instructions link-text="View instructions" link-type="button">
<short-summary>
<p>Provide a brief instruction here</p>
</short-summary>
<detailed-instructions>
<h3>Provide more detailed instructions here</h3>
<p>Include additional information</p>
</detailed-instructions>
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<positive-example>
<p>Provide an example of a good answer here</p>
<p>Explain why it's a good answer</p>
</positive-example>
<negative-example>
<p>Provide an example of a bad answer here</p>
<p>Explain why it's a bad answer</p>
</negative-example>
</crowd-instructions>
<div>
<p>What is your favorite color for a bird?</p>
<crowd-input name="favoriteColor" placeholder="example: pink" required></crowd-input>
</div>
<div>
<p>Check this box if you like birds</p>
<crowd-checkbox name="likeBirds" checked="true" required></crowd-checkbox>
</div>
<div>
<p>On a scale of 1-10, how much do you like birds?</p>
<crowd-slider name="howMuch" min="1" max="10" step="1" pin="true" required></crowdslider>
</div>
<div>
<p>Write a short essay describing your favorite bird</p>
<crowd-text-area name="essay" rows="4" placeholder="Lorem ipsum..." required></crowdtext-area>
</div>
</crowd-form>

Atributos.
Os seguintes atributos têm suporte por esse elemento.

disabled
Uma operação booliana que, se presente, exibe o controle deslizante como desabilitado.

editable
Uma operação booliana que, se presente, exibe um botão para cima/para baixo que pode ser escolhida
para selecionar o valor.
Selecionar o valor com o botão para cima/para baixo é uma alternativa para selecionar o valor movendo o
botão no controle deslizante. O botão no controle deslizante se moverá sincronicamente com as opções de
botão para cima/para baixo.

max
Um número que especifica o valor máximo no controle deslizante.

min
Um número que especifica o valor mínimo no controle deslizante.

name
Uma string usada para identificar a resposta enviada pelo trabalhador. Esse valor corresponderá a uma
chave no objeto JSON que especifica a resposta.
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pin
Uma operação booliana que, se presente, exibe o valor atual acima do botão à medida que o botão é
movido.

obrigatório
Uma operação booliana que, se presente, exige que o trabalhador forneça uma entrada.

secondary-progress
Quando usado com um atributo CSS crowd-slider-secondary-color, a barra de andamento é
colorida para o ponto representado pelo secondary-progress. Por exemplo, se isso representasse o
progresso em um streaming de vídeo, o value representaria onde o visualizador estava na linha de tempo
do vídeo. O valor secondary-progress representaria o ponto na linha do tempo em que o buffer do
vídeo foi iniciado.

etapa
Um número que especifica a diferença entre valores selecionáveis no controle deslizante.

value
Uma predefinição que se tornará o padrão se o trabalhador não fornecer entrada.

Hierarquia de elementos
Esse elemento possui os seguintes elementos pai e filho.
• Elementos pai: crowd-form (p. 762)
• Elementos filho: nenhum

Consulte também
Para mais informações, consulte:
• Usar a Amazon SageMaker Ground Truth para rotular dados (p. 369)
• Referência do Crowd HTML Elements (p. 740)

crowd-tab
Um componente estilizado para se parecer com uma aba com informações abaixo.
Veja um exemplo interativo de um modelo HTML que usa esse Elemento HTML de multidão noCodePen.
Veja a seguir um exemplo de um modelo que usa o elemento <crowd-tab>. Copie o código a seguir e
salve-o em um arquivo com a extensão.html. Abra o arquivo em qualquer navegador para visualizar e
interagir com este modelo.
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-tabs>
<crowd-tab header="Tab 1">
<h2>Image</h2>
<img
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src="https://images.unsplash.com/photo-1478382188900-5bb598fe27d3?
ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=1351&q=80"
style="max-width: 40%"
>
<h2>Text</h2>
<p>
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
</p>
<p>
Sed risus ultricies tristique nulla aliquet enim tortor at auctor. Tempus egestas sed
sed risus.
</p>
</crowd-tab>
<crowd-tab header="Tab 2">
<h2>Description</h2>
<p>
Sed risus ultricies tristique nulla aliquet enim tortor at auctor. Tempus egestas sed
sed risus.
</p>
</crowd-tab>
<crowd-tab header="Tab 3">
<div style="width: 40%; display: inline-block">
<img
src="https://images.unsplash.com/photo-1472747459646-91fd6f13995f?
ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=1350&q=80"
style="max-width: 80%"
>
<crowd-input label="Input inside tab" name="inputInsideTab"></crowd-input>
<input type="checkbox" name="checkbox" value="foo">Foo
<input type="checkbox" name="checkbox" value="bar">Bar
<crowd-button>Some button</crowd-button>
</div>
<div style="width: 40%; display: inline-block; vertical-align: top">
Lorem ipsum dolor sit amet, lorem a wisi nibh, in pulvinar, consequat praesent
vestibulum tellus ante felis auctor, vitae lobortis dictumst mauris.
Pellentesque nulla ipsum ante quisque quam augue.
Class lacus id euismod, blandit tempor mauris quisque tortor mauris, urna gravida
nullam pede libero, ut suscipit orci faucibus lacus varius ornare, pellentesque ipsum.
At etiam suspendisse est elementum luctus netus, vel sem nulla sodales, potenti
magna enim ipsum diam tortor rutrum,
quam donec massa elit ac, nam adipiscing sed at leo ipsum consectetuer. Ac turpis
amet wisi, porttitor sint lacus ante, turpis accusantium, ac maecenas deleniti,
nisl leo sem integer ac dignissim. Lobortis etiam luctus lectus odio auctor. Justo
vitae, felis integer id, bibendum accumsan turpis eu est mus eros, ante id eros.
</div>
</crowd-tab>
</crowd-tabs>
<crowd-input label="Input outside tabs" name="inputOutsideTab"></crowd-input>
<short-instructions>
<p>Sed risus ultricies tristique nulla aliquet enim tortor at auctor. Tempus egestas
sed sed risus.</p>
</short-instructions>
<full-instructions header="Classification Instructions">
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.</p>
<p> Tempus egestas sed sed risus.</p>
</full-instructions>
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</crowd-form>

Atributos.
Os seguintes atributos têm suporte por esse elemento.

header
O texto que aparece na aba. Isso geralmente é um nome descritivo curto, indicando as informações
contidas abaixo da aba.

Hierarquia de elementos
Esse elemento possui os seguintes elementos pai e filho.
• Elementos pai: crowd-tabs (p. 806)
• Elementos filho: nenhum

Consulte também
Para mais informações, consulte:
• Usar a Amazon SageMaker Ground Truth para rotular dados (p. 369)
• Referência do Crowd HTML Elements (p. 740)

crowd-tabs
Um contêiner para informações com abas.
Veja um exemplo interativo de um modelo HTML que usa esse Elemento HTML de multidão noCodePen.
Veja a seguir um exemplo de um modelo que usa o elemento <crowd-tabs>. Copie o código a seguir e
salve-o em um arquivo com a extensão.html. Abra o arquivo em qualquer navegador para visualizar e
interagir com este modelo.
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-tabs>
<crowd-tab header="Tab 1">
<h2>Image</h2>
<img
src="https://images.unsplash.com/photo-1478382188900-5bb598fe27d3?
ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=1351&q=80"
style="max-width: 40%"
>
<h2>Text</h2>
<p>
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
</p>
<p>
Sed risus ultricies tristique nulla aliquet enim tortor at auctor. Tempus egestas sed
sed risus.
</p>
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</crowd-tab>
<crowd-tab header="Tab 2">
<h2>Description</h2>
<p>
Sed risus ultricies tristique nulla aliquet enim tortor at auctor. Tempus egestas sed
sed risus.
</p>
</crowd-tab>
<crowd-tab header="Tab 3">
<div style="width: 40%; display: inline-block">
<img
src="https://images.unsplash.com/photo-1472747459646-91fd6f13995f?
ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=1350&q=80"
style="max-width: 80%"
>
<crowd-input label="Input inside tab" name="inputInsideTab"></crowd-input>
<input type="checkbox" name="checkbox" value="foo">Foo
<input type="checkbox" name="checkbox" value="bar">Bar
<crowd-button>Some button</crowd-button>
</div>
<div style="width: 40%; display: inline-block; vertical-align: top">
Lorem ipsum dolor sit amet, lorem a wisi nibh, in pulvinar, consequat praesent
vestibulum tellus ante felis auctor, vitae lobortis dictumst mauris.
Pellentesque nulla ipsum ante quisque quam augue.
Class lacus id euismod, blandit tempor mauris quisque tortor mauris, urna gravida
nullam pede libero, ut suscipit orci faucibus lacus varius ornare, pellentesque ipsum.
At etiam suspendisse est elementum luctus netus, vel sem nulla sodales, potenti
magna enim ipsum diam tortor rutrum,
quam donec massa elit ac, nam adipiscing sed at leo ipsum consectetuer. Ac turpis
amet wisi, porttitor sint lacus ante, turpis accusantium, ac maecenas deleniti,
nisl leo sem integer ac dignissim. Lobortis etiam luctus lectus odio auctor. Justo
vitae, felis integer id, bibendum accumsan turpis eu est mus eros, ante id eros.
</div>
</crowd-tab>
</crowd-tabs>
<crowd-input label="Input outside tabs" name="inputOutsideTab"></crowd-input>
<short-instructions>
<p>Sed risus ultricies tristique nulla aliquet enim tortor at auctor. Tempus egestas
sed sed risus.</p>
</short-instructions>
<full-instructions header="Classification Instructions">
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.</p>
<p> Tempus egestas sed sed risus.</p>
</full-instructions>
</crowd-form>

Atributos.
Esse elemento não possui atributos.

Hierarquia de elementos
Esse elemento possui os seguintes elementos pai e filho.
• Elementos pai: crowd-form (p. 762)
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• Elementos filho: crowd-tab (p. 804)

Consulte também
Para mais informações, consulte:
• Usar a Amazon SageMaker Ground Truth para rotular dados (p. 369)
• Referência do Crowd HTML Elements (p. 740)

crowd-text-area
Um campo para entrada de texto.
Veja um exemplo interativo de um modelo HTML que usa esse Elemento HTML de multidão noCodePen.
Veja a seguir um exemplo de um modelo do Liquid projetado para transcrever clipes de áudio que usam o
elemento <crowd-text-area>. Copie o código a seguir e salve-o em um arquivo com a extensão.html.
Abra o arquivo em qualquer navegador para visualizar e interagir com este modelo.
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<audio controls>
<source src="{{ task.input.taskObject | grant_read_access }}" type="audio/mpeg">
Your browser does not support the audio element.
</audio>
<h3>Instructions</h3>
<p>Transcribe the audio</p>
<p>Ignore "umms", "hmms", "uhs" and other non-textual phrases</p>
<crowd-text-area name="transcription" rows="4"></crowd-text-area>
</crowd-form>

Atributos
Os seguintes atributos têm suporte por esse elemento.

allowed-pattern
Uma expressão regular usada com o atributo auto-validate para ignorar caracteres não correspondentes
como os tipos de trabalho.

auto-focus
Uma operação booliana que, se presente, colocará o cursor nesse elemento em carga para que os
usuários possam começar imediatamente a digitar sem precisar clicar dentro do elemento.

auto-validate
Uma operação booliana que, se presente, ativa a validação de entrada. O comportamento do validador
pode ser modificado pelos error-message e allowed-pattern.

char-counter
Uma operação booliana que, se presente, colocará um pequeno campo de texto abaixo do canto inferior
direito do elemento, exibindo o número de caracteres dentro desse elemento.

disabled
Uma operação booliana que, se presente, exibe a área de entrada como desabilitada.
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error-message
O texto a ser exibido abaixo do campo de entrada, no lado esquerdo, se a validação falhar.

label
Uma string que é exibida dentro de um campo de texto.
Esse texto se encolhe e se eleva acima de um campo de texto quando o trabalhador começa a digitar no
campo ou quando o atributo value está definido.

max-length
Um inteiro que especifica o número máximo de caracteres permitidos pelo elemento. Caracteres digitados
ou colados além do máximo serão ignorados.

max-rows
Um inteiro que especifica o número máximo de linhas de texto permitidas dentro de crowd-text-area.
Normalmente, o elemento se expande para acomodar novas linhas. Se isso for definido, depois que o
número de linhas exceder esse limite, o conteúdo rolará para cima fora da vista, e um controle da barra de
rolagem será exibido.

name
Uma string usada para representar os dados do elemento na saída.

espaço reservado
Uma string apresentada ao usuário como texto de espaço reservado. Ela desaparece depois que o usuário
coloca algo na área de entrada.

rows
Um inteiro que especifica a altura do elemento em linhas de texto.

value
Uma predefinição que se tornará o padrão se o trabalhador não fornecer entrada. A predefinição aparece
em um campo de texto.

Hierarquia de elementos
Esse elemento possui os seguintes elementos pai e filho.
• Elementos pai: crowd-form (p. 762)
• Elementos filho: nenhum

Resultado
Esse elemento produz o name como um nome de propriedade e o conteúdo do texto do elemento como o
valor. Os retornos de carro no texto são representados como \n.

Example Exemplo de saída desse elemento
[
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{
]

}

"textInput1": "This is the text; the text that\nmakes the crowd go wild."

Consulte também
Para mais informações, consulte:
• Usar a Amazon SageMaker Ground Truth para rotular dados (p. 369)
• Referência do Crowd HTML Elements (p. 740)

crowd-toast
Uma notificação sutil que aparece temporariamente na tela. Apenas um crowd-toast é visível.
Veja um exemplo interativo de um modelo HTML que usa esse Elemento HTML de multidão noCodePen.
Veja a seguir um exemplo de um modelo do Liquid que usa o elemento <crowd-toast>. Copie o código
a seguir e salve-o em um arquivo com a extensão.html. Abra o arquivo em qualquer navegador para
visualizar e interagir com este modelo.

<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<p>Find the official website for: <strong>{{ task.input.company }}</strong></p>
<p>Do not give Yelp pages, LinkedIn pages, etc.</p>
<p>Include the http:// prefix from the website</p>
<crowd-input name="website" placeholder="http://example.com"></crowd-input>
<crowd-toast duration="10000" opened>
This is a message that you want users to see when opening the template. This message
will disappear in 10 seconds.
</crowd-toast>
</crowd-form>

Atributos.
Os seguintes atributos têm suporte por esse elemento.

duration
Um número que especifica a duração, em milissegundos, da exibição da notificação na tela.

text
O texto a ser exibido na notificação.

Hierarquia de elementos
Esse elemento possui os seguintes elementos pai e filho.
• Elementos pai: crowd-form (p. 762)
• Elementos filho: nenhum
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Consulte também
Para mais informações, consulte:
• Usar a Amazon SageMaker Ground Truth para rotular dados (p. 369)
• Referência do Crowd HTML Elements (p. 740)

crowd-toggle-button
Um botão que atua como um interruptor ON/OFF, alternando um estado.
Veja um exemplo interativo de um modelo HTML que usa esse Elemento HTML de multidão noCodePen.
O exemplo a seguir mostra diferentes maneiras de usar o elemento HTML <crowd-toggle-button>.
Copie o código a seguir e salve-o em um arquivo com a extensão.html. Abra o arquivo em qualquer
navegador para visualizar e interagir com este modelo.
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<!--Toggle button without value-->
<crowd-toggle-button name="toggleButtonWithoutValue"></crowd-toggle-button>
<!--Toggle button with value-->
<crowd-toggle-button name="toggleButtonWithValue" value="someValue"></crowd-togglebutton>
<!--Toggle button disabled-->
<crowd-toggle-button name="toggleButtonDisabled" disabled></crowd-toggle-button>
<!--Toggle button marked invalid-->
<crowd-toggle-button name="toggleButtonInvalid" invalid></crowd-toggle-button>
<!--Toggle button marked required-->
<crowd-toggle-button name="toggleButtonRequired" required></crowd-toggle-button>
</crowd-form>

Atributos.
Os seguintes atributos têm suporte por esse elemento.

checked
Uma operação booliana que, se presente, exibe o botão comutado para a posição ON.

disabled
Uma operação booliana que, se presente, exibe o botão como desabilitado e impede a alternância.

invalid
Quando em uma posição desativada, um botão usando esse atributo será exibido em uma cor de alerta. O
padrão é vermelho, mas pode ser alterado no CSS. Quando ativado, o botão será exibido na mesma cor
dos outros botões na posição ativado.

name
Uma string usada para identificar a resposta enviada pelo trabalhador. Esse valor corresponde a uma
chave no objeto JSON que especifica a resposta.
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obrigatório
Uma operação booliana que, se presente, exige que o trabalhador forneça uma entrada.

value
Um valor usado na saída como o nome da propriedade para o estado booliano do elemento. O padrão é
"on" se não for fornecido.

Hierarquia de elementos
Esse elemento possui os seguintes elementos pai e filho.
• Elementos pai: crowd-form (p. 762)
• Elementos filho: nenhum

Resultado
Esse elemento produz o name como o nome de um objeto, contendo o value como um nome de
propriedade e o estado do elemento como valor booliano para a propriedade. Se nenhum valor para o
elemento for especificado, o nome da propriedade será padronizado como "on".

Example Exemplo de saída desse elemento
[

]

{

}

"theToggler": {
"on": true
}

Consulte também
Para mais informações, consulte:
• Usar a Amazon SageMaker Ground Truth para rotular dados (p. 369)
• Referência do Crowd HTML Elements (p. 740)

Elementos HTML Augmented AI Crowd
Os seguintes elementos HTML do Crowd estão disponíveis apenas para tarefas de fluxo de trabalho
humano da Amazon Augmented AI.
Tópicos
• crowd-textract-analysis document- (p. 812)
• crowd-rekognition-detect-moderation-labels (p. 816)

crowd-textract-analysis documentUm widget para ativar a revisão humana de um resultado de análise de documentos do Amazon Textract.

Atributos.
Os seguintes atributos têm suporte por esse elemento.
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header
Esse é o texto que é exibido como o cabeçalho.

src
Esse é um link para a imagem a ser analisada pelo operador.

initialValue
Isso define valores iniciais para atributos encontrados na interface do usuário do operador.
Veja a seguir um exemplo de uma entrada de initialValue:
[

]

{

},

"blockType": "KEY_VALUE_SET",
"confidence": 38.43309020996094,
"geometry": {
"boundingBox": {
"width": 0.32613086700439453,
"weight": 0.0942094624042511,
"left": 0.4833833575248718,
"top": 0.5227988958358765
},
"polygon": [
{"x": 0.123, "y": 0.345}, ...
]
}
"id": "8c97b240-0969-4678-834a-646c95da9cf4",
"relationships": [
{
"type": "CHILD",
"ids": [
"7ee7b7da-ee1b-428d-a567-55a3e3affa56",
"4d6da730-ba43-467c-a9a5-c6137ba0c472"
]
},
{
"type": "VALUE",
"ids": [
"6ee7b7da-ee1b-428d-a567-55a3e3affa54"
]
}
],
"entityTypes": [
"KEY"
],
"text": "Foo bar"

blockTypes
Isso determina o tipo de análise que os operadores podem fazer. No momento, somente KEY_VALUE_SET
é compatível.

keys
Isso especifica novas chaves e o valor de texto associado que o operador pode adicionar. Os valores de
entrada para keys podem incluir os seguintes elementos:
• importantFormKey aceita strings, e é usado para especificar uma única chave.
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• importantFormKeyAliases pode ser usado para especificar aliases que são alternativas aceitáveis
para as chaves fornecidas. Use esse elemento para identificar ortografias alternativas ou apresentações
das chaves. Esse parâmetro aceita uma lista de uma ou mais strings.
Veja a seguir um exemplo de uma entrada para keys.
[

{

importantFormKey: 'Address',
importantFormKeyAliases: [
'address',
'Addr.',
'Add.',
]

},
{

]

}

importantFormKey: 'Last name',
importantFormKeyAliases: ['Surname']

no-key-edit
Isso impede que os operadores editem as chaves de anotações transmitidas por initialValue. Isso
impede que os operadores editem as chaves que foram detectadas nos documentos. Isso é obrigatório.

no-geometry-edit
Isso impede que os operadores editem os polígonos de anotações transmitidas pelo initialValue. Por
exemplo, isso impediria que o operador editasse a caixa delimitadora em torno de determinada chave. Isso
é obrigatório.

Hierarquia de elementos
Esse elemento possui os seguintes elementos pai e filho.
• Elementos pai — crowd-form
• Elementos filho —full-instructions (p. 814),short-instructions (p. 814)

Regiões
As seguintes regiões têm suporte por esse elemento. É possível usar código HTML e CSS personalizado
nessas regiões para formatar as instruções para os operadores. Por exemplo, use a seção shortinstructions para fornecer exemplos bons e ruins de como concluir uma tarefa.

full-instructions
Instruções gerais sobre como trabalhar com o widget.

short-instructions
Instruções importantes específicas da tarefa exibidas em um local de destaque.

Exemplo de um modelo do operador usando o elemento de público
Um exemplo de um modelo do operador usando esse elemento de público seria semelhante ao seguinte.
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
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{% capture s3_uri %}http://s3.amazonaws.com/
{{ task.input.aiServiceRequest.document.s3Object.bucket }}/
{{ task.input.aiServiceRequest.document.s3Object.name }}{% endcapture %}
<crowd-form>
<crowd-textract-analyze-document
src="{{ s3_uri | grant_read_access }}"
initial-value="{{ task.input.selectedAiServiceResponse.blocks }}"
header="Review the key-value pairs listed on the right and correct them if they don't
match the following document."
no-key-edit
no-geometry-edit
keys="{{ task.input.humanLoopContext.importantFormKeys }}"
block-types="['KEY_VALUE_SET']"
>
<short-instructions header="Instructions">
<style>
.instructions {
white-space: pre-wrap;
}
.instructionsImage {
display: inline-block;
max-width: 100%;
}
</style>
<p class='instructions'>Click on a key-value block to highlight the corresponding
key-value pair in the document.
If it is a valid key-value pair, review the content for the value. If the content is
incorrect, correct it.
The text of the value is incorrect, correct it.
<img class='instructionsImage' src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/correctvalue-text.png" />
A wrong value is identified, correct it.
<img class='instructionsImage' src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/correctvalue.png" />
If it is not a valid key-value relationship, choose No.
<img class='instructionsImage' src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/not-a-keyvalue-pair.png" />
If you can’t find the key in the document, choose Key not found.
<img class='instructionsImage' src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/key-is-notfound.png" />
If the content of a field is empty, choose Value is blank.
<img class='instructionsImage' src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/value-isblank.png" />
<b>Examples</b>
Key and value are often displayed next or below to each other.
Key and value displayed in one line.
<img class='instructionsImage' src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/sample-keyvalue-pair-1.png" />
Key and value displayed in two lines.
<img class='instructionsImage' src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/sample-keyvalue-pair-2.png" />
If the content of the value has multiple lines, enter all the text without line break.
Include all value text even if it extends beyond the highlight box.
<img class='instructionsImage' src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/multiplelines.png" /></p>
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</short-instructions>
<full-instructions header="Instructions"></full-instructions>
</crowd-textract-analyze-document>
</crowd-form>

Resultado
Veja a seguir uma amostra da saída desse elemento. Você pode encontrar uma explicação detalhada
dessa saída no Amazon TextractAnalyzeDocumentDocumentação da API.
{

"AWS/Textract/AnalyzeDocument/Forms/V1": {
blocks: [
{
"blockType": "KEY_VALUE_SET",
"id": "8c97b240-0969-4678-834a-646c95da9cf4",
"relationships": [
{
"type": "CHILD",
"ids": ["7ee7b7da-ee1b-428d-a567-55a3e3affa56", "4d6da730-ba43-467c-a9a5c6137ba0c472"]
},
{
"type": "VALUE",
"ids": ["6ee7b7da-ee1b-428d-a567-55a3e3affa54"]
}
],
"entityTypes": ["KEY"],
"text": "Foo bar baz"
}
]
}
}

crowd-rekognition-detect-moderation-labels
Um widget para ativar a revisão humana de um resultado de moderação de imagem do Amazon
Rekognition do.

Atributos.
Os seguintes atributos têm suporte por esse elemento.

header
Esse é o texto que é exibido como o cabeçalho.

src
Esse é um link para a imagem a ser analisada pelo operador.

categories
Isso oferece suporte a categories como uma matriz de strings ou uma matriz de objetos onde cada
objeto tem um campo name.
Se as categorias entrarem como objetos, o seguinte se aplica:
• As categorias exibidas são o valor do campo name.
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• A resposta retornada contém os objetos completos de todas as categorias selecionadas.
Se as categorias entrarem como strings, o seguinte se aplica:
• A resposta retornada é uma matriz de todas as strings que foram selecionadas.

exclusion-category
Ao definir este atributo, você cria um botão abaixo das categorias na interface do usuário.
• Quando um usuário seleciona o botão, todas as categorias são desmarcadas e desativadas.
• Selecionar o botão novamente ativa as categorias para que os usuários possam escolhê-las.
• Se você enviar depois de selecionar o botão, ele retornará uma matriz vazia.

Hierarquia de elementos
Esse elemento possui os seguintes elementos pai e filho.
• Elementos pai — crowd-form
• Elementos filho —full-instructions (p. 817),short-instructions (p. 817)

AWSRegiões de
As regiões da AWS a seguir são compatíveis com esse elemento. É possível usar código HTML e CSS
personalizado nessas regiões para formatar as instruções aos operadores. Por exemplo, use a seção
short-instructions para fornecer exemplos bons e ruins de como concluir uma tarefa.

full-instructions
Instruções gerais sobre como trabalhar com o widget.

short-instructions
Instruções importantes específicas da tarefa exibidas em um local de destaque.

Exemplo de modelo do operador com o elemento de público
Um exemplo de um modelo do operador usando o elemento de público seria semelhante ao seguinte.
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
{% capture s3_uri %}http://s3.amazonaws.com/
{{ task.input.aiServiceRequest.image.s3Object.bucket }}/
{{ task.input.aiServiceRequest.image.s3Object.name }}{% endcapture %}
<crowd-form>
<crowd-rekognition-detect-moderation-labels
categories='[
{% for label in task.input.selectedAiServiceResponse.moderationLabels %}
{
name: "{{ label.name }}",
parentName: "{{ label.parentName }}",
},
{% endfor %}
]'
src="{{ s3_uri | grant_read_access }}"
header="Review the image and choose all applicable categories."
>
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<short-instructions header="Instructions">
<style>
.instructions {
white-space: pre-wrap;
}
</style>
<p class='instructions'>Review the image and choose all applicable categories.
If no categories apply, choose None.
<b>Nudity</b>
Visuals depicting nude male or female person or persons
<b>Graphic Male Nudity</b>
Visuals depicting full frontal male nudity, often close ups
<b>Graphic Female Nudity</b>
Visuals depicting full frontal female nudity, often close ups
<b>Sexual Activity</b>
Visuals depicting various types of explicit sexual activities and pornography
<b>Illustrated Nudity or Sexual Activity</b>
Visuals depicting animated or drawn sexual activity, nudity or pornography
<b>Adult Toys</b>
Visuals depicting adult toys, often in a marketing context
<b>Female Swimwear or Underwear</b>
Visuals depicting female person wearing only swimwear or underwear
<b>Male Swimwear Or Underwear</b>
Visuals depicting male person wearing only swimwear or underwear
<b>Partial Nudity</b>
Visuals depicting covered up nudity, for example using hands or pose
<b>Revealing Clothes</b>
Visuals depicting revealing clothes and poses, such as deep cut dresses
<b>Graphic Violence or Gore</b>
Visuals depicting prominent blood or bloody injuries
<b>Physical Violence</b>
Visuals depicting violent physical assault, such as kicking or punching
<b>Weapon Violence</b>
Visuals depicting violence using weapons like firearms or blades, such as shooting
<b>Weapons</b>
Visuals depicting weapons like firearms and blades
<b>Self Injury</b>
Visuals depicting self-inflicted cutting on the body, typically in distinctive patterns
using sharp objects
<b>Emaciated Bodies</b>
Visuals depicting extremely malnourished human bodies
<b>Corpses</b>
Visuals depicting human dead bodies
<b>Hanging</b>
Visuals depicting death by hanging</p>
</short-instructions>
<full-instructions header="Instructions"></full-instructions>
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</crowd-rekognition-detect-moderation-labels>
</crowd-form>

Resultado
Veja a seguir uma amostra da saída desse elemento. Para obter detalhes sobre essa saída, consulte
Amazon RekognitionDetectModerationLabelsDocumentação da API.
{

}

"AWS/Rekognition/DetectModerationLabels/Image/V3": {
"ModerationLabels": [
{ name: 'Gore', parentName: 'Violence' },
{ name: 'Corpses', parentName: 'Violence' },
]
}
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Preparar e analisar conjuntos de
dados
Importe, prepare, transforme, visualize e analise dados com a Amazon SageMaker Processador de
dados. Você pode integrar o Data Wrangler aos seus fluxos de trabalho de aprendizado de máquina
para simplificar e agilizar o pré-processamento de dados e a engenharia de recursos usando pouca ou
nenhuma codificação. Você também pode adicionar seus próprios scripts e transformações em Python
para personalizar seu fluxo de trabalho de preparação de dados.
Importar dados do Amazon S3, Amazon Redshift,Amazon Athenae use o Data Wrangler para criar fluxos
de trabalho sofisticados de preparação de dados de aprendizado de máquina com transformações e
análises de dados integradas e personalizadas, incluindo vazamento de alvos de recursos e modelagem
rápida.
Depois de definir um fluxo de trabalho de preparação de dados, oufluxo de dados, você pode integrá-lo
com SageMaker Processamento, SageMaker Pipelines e SageMaker Feature Store, simplifique a tarefa de
processar, compartilhar e armazenar dados de treinamento de ML. Você também pode exportar seu fluxo
de dados para um script python e criar um pipeline personalizado de preparação de dados de ML.
Para obter mais informações, consulte Prepare dados de ML com a Amazon SageMaker Logs de
dados (p. 838).
Tópicos
• Detecte o viés de dados de (p. 820)
• Prepare dados de ML com a Amazon SageMaker Logs de dados (p. 838)
• Prepare dados em grande escala com notebooks de estúdio (p. 1006)

Detecte o viés de dados de
Preconceito algorítmico, discriminação, justiça e tópicos relacionados foram estudados em várias
disciplinas como direito, política e ciência da computação. Um sistema de computador pode ser
considerado tendencioso se discriminar determinados indivíduos ou grupos de indivíduos. Os modelos
de aprendizado de máquina que alimentam esses aplicativos aprendem com os dados e esses dados
podem refletir disparidades ou outros vieses inerentes. Por exemplo, os dados de treinamento podem não
ter representação suficiente de vários grupos demográficos ou conter rótulos tendenciosos. Os modelos
de aprendizado de máquina treinados em conjuntos de dados que exibem esses preconceitos podem
acabar aprendendo e, em seguida, reproduzi-los ou até mesmo agravá-los em suas previsões. O campo
do aprendizado de máquina oferece uma oportunidade de lidar com os preconceitos detectando-os e
medindo-os em cada estágio do ciclo de vida do ML. Você pode usar a Amazon SageMaker Esclareça
para determinar se os dados usados para modelos de treinamento codificam algum viés
O viés pode ser medido antes e depois do treinamento e monitorado em relação às linhas de base após
a implantação de modelos nos endpoints para inferência. As métricas de viés de pré-treinamento são
projetadas para detectar e medir o viés nos dados brutos antes que eles sejam usados para treinar um
modelo. As métricas usadas são independentes do modelo porque não dependem de nenhuma saída do
modelo. No entanto, existem diferentes conceitos de justiça que exigem medidas distintas de parcialidade.
Amazônia SageMaker O Clarify fornece métricas de viés para quantificar vários critérios de justiça.
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Para obter mais informações sobre métricas de preconceito, consulteSaiba como a Amazon SageMaker O
Clarify ajuda a detectar preconceitoseMedidas justas para Machine Learning em finanças.

Amazônia SageMaker Esclareça os termos de
preconceito e justiça
SageMaker A Clarify usa a seguinte terminologia para discutir preconceitos e justiça.
Recurso
Uma propriedade mensurável individual ou característica de um fenômeno que está sendo observado,
contida em uma coluna para dados tabulares.
Rótulo
Recurso que é o objetivo do treinamento de um modelo de Machine Learning. Referido comoRótulo
observadoouresultado observado.
Rótulo previsto
O rótulo conforme previsto pelo modelo. Também conhecido comoresultado previsto.
Amostra
Uma entidade observada descrita por valores de recurso e valor de rótulo, contida em uma linha para
dados tabulares.
Conjunto de dados
Uma coleção de amostras.
Desvio
Um desequilíbrio nos dados de treinamento ou no comportamento de previsão do modelo em
diferentes grupos, como idade ou faixa de renda. Os vieses podem resultar dos dados ou algoritmos
usados para treinar seu modelo. Por exemplo, se um modelo de ML for treinado principalmente
com dados de indivíduos de meia-idade, ele pode ser menos preciso ao fazer previsões envolvendo
pessoas mais jovens e mais velhas.
Métricas de vi
Uma função que retorna valores numéricos indicando o nível de um potencial viés.
Relatório de viés
Uma coleção de métricas de viés para um determinado conjunto de dados ou uma combinação de um
conjunto de dados e um modelo.
Valores positivos do rótulo
Valores do rótulo que são favoráveis a um grupo demográfico observado em uma amostra. Em outras
palavras, designa uma amostra como tendo umresultado positivo.
Valores negativos do rótulo
Marque valores que são desfavoráveis a um grupo demográfico observado em uma amostra. Em
outras palavras, designa uma amostra como tendo umresultado negativo.
Variável de grupo
Coluna categórica do conjunto de dados usada para formar subgrupos para a medição da Disparidade
Demográfica Condicional (CDD). Necessário somente para essa métrica em relação ao paradoxo de
Simpson.
Faceta
Uma coluna ou recurso que contém os atributos em relação aos quais o vício é medido.
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Valor da faceta
Os valores característicos de atributos que podem favorecer ou desfavorecer.
Probabilidade prevista
A probabilidade, conforme previsto pelo modelo, de uma amostra ter um resultado positivo ou
negativo.

Blocos de anotações de amostra
Amazônia SageMaker A Clarify fornece o seguinte caderno de amostra para detecção de viés:
• Explicabilidade e detecção de viés com a Amazon SageMaker Esclarecer— Uso SageMaker Esclareça
para criar um trabalho de processamento para detectar vieses e explicar as previsões do modelo com
atribuições de recursos.
Este notebook foi verificado para funcionar na Amazon SageMaker Somente estúdio. Se você precisar
de instruções sobre como abrir um notebook na Amazon SageMaker StudioCrie ou abra uma Amazon
SageMaker Caderno Studio (p. 139). Se você for solicitado a escolher um kernel, escolhaPython 3 (Ciência
de dados).
Tópicos
• Avaliar a tendência de pré-treinamento (p. 822)
• Gere relatórios de preconceito nos dados de pré-treinamento em SageMaker Estúdio (p. 833)

Avaliar a tendência de pré-treinamento
Medir o viés em modelos de ML é o primeiro passo para mitigar o viés. Cada medida de viés corresponde
a uma noção diferente de justiça. Até mesmo considerar conceitos simples de justiça leva a muitas
medidas diferentes aplicáveis em vários contextos. Por exemplo, considere a justiça em relação à idade e,
para simplificar, que a meia-idade e o resto das faixas etárias são os dois dados demográficos relevantes,
chamados defacetas. No caso de um modelo de ML para empréstimos, podemos querer que empréstimos
para pequenas empresas sejam emitidos em números iguais de ambos os dados demográficos. Ou,
ao processar candidatos a emprego, podemos querer ver um número igual de membros de cada grupo
demográfico contratados. No entanto, essa abordagem pode presumir que números iguais de ambas as
faixas etárias se aplicam a esses empregos, portanto, podemos condicionar o número que se candidatam.
Além disso, podemos considerar não se números iguais se aplicam, mas se temos um número igual de
candidatos qualificados. Ou podemos considerar que a justiça é uma taxa de aceitação igual de candidatos
qualificados em ambos os grupos etários, ou uma taxa de rejeição igual de candidatos, ou ambos. Você
pode usar conjuntos de dados com diferentes proporções de dados sobre os atributos de interesse.
Esse desequilíbrio pode confundir a medida de viés que você escolher. Os modelos podem ser mais
precisos na classificação de uma faceta do que na outra. Portanto, você precisa escolher métricas de viés
conceitualmente apropriadas para a aplicação e a situação.
Usamos a seguinte notação para discutir as métricas de viés. O modelo conceitual descrito aqui é para
classificação binária, onde os eventos são rotulados como tendo apenas dois resultados possíveis em
seu espaço amostral, chamados de positivos (com valor 1) e negativos (com valor 0). Essa estrutura
geralmente é extensível à classificação multicategorial de forma direta ou a casos que envolvem resultados
contínuos de valor, quando necessário. No caso de classificação binária, rótulos positivos e negativos
são atribuídos aos resultados registrados em um conjunto de dados brutos para uma faceta favoritaumae
por uma faceta desfavorecidad. Esses rótulos y são chamados deRótulo observadopara distingui-los
doRótulos previstosy' que são atribuídos por um modelo de aprendizado de máquina durante os estágios
de treinamento ou inferências do ciclo de vida de ML. Esses rótulos são usados para definir distribuições
de probabilidade P.a(y) e Pd(y) para seus respectivos resultados facetários.
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• Rótulos:
• y representa os n rótulos observados para resultados de eventos em um conjunto de dados de
treinamento.
• y' representa os rótulos previstos para os n rótulos observados no conjunto de dados por um modelo
treinado.
• resultados:
• Um resultado positivo (com valor 1) para uma amostra, como a aceitação da inscrição.
(1)

• N é o número de rótulos observados para resultados positivos (aceitações).
(1)

• n é o número de rótulos previstos para resultados positivos (aceitações).
• Um resultado negativo (com valor 0) para uma amostra, como a rejeição de um aplicativo.
(0)

• N é o número de rótulos observados para resultados negativos (rejeições).
(0)

• n é o número de rótulos previstos para resultados negativos (rejeições).
• valores de faceta:
• carauma— O valor da característica que define um grupo demográfico que o preconceito favorece.
(1)

(0)

• Naé o número de rótulos observados para o valor da faceta preferida: na= Na + Na a soma dos
rótulos positivos e negativos observados para a faceta de valoruma.
(1)

(0)

• naé o número de rótulos previstos para o valor da faceta preferida: n'a= na + na a soma dos
rótulos de resultados previstos positivos e negativos para o valor facetáriouma. Note que n'a= Na.
• carad— O valor da característica que define um grupo demográfico que o preconceito desfavorece.
(1)

(0)

• Ndé o número de rótulos observados para o valor da faceta desfavorecida: nd= Nd + Nd a soma
dos rótulos positivos e negativos observados para o valor da facetad.
(1)

(0)

• ndé o número de rótulos previstos para o valor da faceta desfavorecida: n'd= nd + nd a soma dos
rótulos previstos positivos e negativos para o valor da facetad. Note que n'd= nd.
• distribuições de probabilidade para resultados dos resultados dos dados facetados rotulados:
• P DAa(y) é a distribuição de probabilidade dos rótulos observados para a facetauma. Para dados
binários rotulados, essa distribuição é dada pela razão do número de amostras na facetaumarotulados
1
(1)
com resultados positivos em relação ao número total, Pa(y ) = na /na, e a razão entre o número de
0
(0)
amostras com resultados negativos e o número total, Pa(y ) = na /na.
• P DAd(y) é a distribuição de probabilidade dos rótulos observados para a facetad. Para dados binários
rotulados, essa distribuição é dada pelo número de amostras na facetadrotulados com resultados
1
(1)
positivos em relação ao número total, Pd(y ) = nd /nd, e a razão entre o número de amostras com
0
(0)
resultados negativos e o número total, Pd(y ) = nd /nd.
Modelos treinados em dados influenciados por disparidades demográficas podem aprendê-las e até
mesmo exacerbá-las. Para identificar o viés nos dados antes de gastar recursos para treinar modelos
neles, SageMaker O Clarify fornece métricas de viés de dados que você pode calcular em conjuntos de
dados brutos antes do treinamento. Todas as métricas de pré-treinamento são independentes do modelo
porque não dependem dos resultados do modelo e, portanto, são válidas para qualquer modelo. A primeira
métrica de viés examina o desequilíbrio de facetas, mas não os resultados. Ela determina até que ponto
a quantidade de dados de treinamento é representativa em diferentes facetas, conforme desejado para
a aplicação. As métricas de viés restantes comparam a distribuição dos rótulos de resultados de várias
maneiras para facetas.umaednos dados. As métricas que ultrapassam os valores negativos podem
detectar um viés negativo. A tabela a seguir contém uma folha de dicas para orientação rápida e links para
as métricas de viés de pré-treinamento.

Métricas de viés de préMétricas de vi

Descrição

Pergunta de exemplo

Como interpretar
valores métricos

Desequilíbrio de classe
(CI) (p. 827)

Mede o desequilíbrio
no número de membros

Poderia haver
preconceitos baseados

Intervalo normalizado:
[-1, +1]
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Métricas de vi

Descrição

Pergunta de exemplo

Como interpretar
valores métricos

entre diferentes valores
de faceta.

na idade devido à falta
de dados suficientes
para a demografia fora
de uma faceta de meiaidade?

Interpretação:
• Valores positivos
indicam a
facetaumatem
mais amostras de
treinamento no
conjunto de dados.
• Valores próximos
de zero indicam que
as facetas estão
balanceadas no
número de amostras
de treinamento no
conjunto de dados.
• Valores negativos
indicam a facetadtem
mais amostras de
treinamento no
conjunto de dados.

Diferença nas
proporções de rótulos
(DPL) (p. 828)

Mede o desequilíbrio
de resultados positivos
entre diferentes valores
facetários.

Poderia haver vieses
com base na idade nas
previsões de ML devido
à rotulagem tendenciosa
dos valores das facetas
nos dados?

Gama para rótulos
facetários binários
e multicategoriais
normalizados: [-1, +1]
Intervalo para etiquetas
contínuas: (-∞, +∞)
Interpretação:
• Valores positivos
indicam
facetaumatem uma
proporção maior de
resultados positivos.
• Valores próximos
de zero indicam
uma proporção mais
igual de resultados
positivos entre
facetas.
• Valores negativos
indicam facetadtem
uma proporção
maior de resultados
positivos.
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Métricas de vi

Descrição

Pergunta de exemplo

Como interpretar
valores métricos

Divergência de
Kullback-Leibler
(KL) (p. 829)

Mede o quanto as
distribuições de
resultados de diferentes
facetas divergem entre
si entropicamente.

Quão diferentes são
as distribuições dos
resultados do pedido
de empréstimo para
diferentes grupos
demográficos?

Intervalo para binário,
multicategoria, contínuo:
[0, +∞)
Interpretação:
• Valores próximos
de zero indicam
que os rótulos estão
distribuídos de forma
semelhante
• Valores positivos
indicam que as
distribuições de
rótulos divergem,
quanto mais positivas,
maior a divergência.

Divergência JensenShannon (JS) (p. 829)

Mede o quanto as
distribuições de
resultados de diferentes
facetas divergem entre
si entropicamente.

Quão diferentes são
as distribuições dos
resultados do pedido
de empréstimo para
diferentes grupos
demográficos?

Intervalo para binário,
multicategoria, contínuo:
[0, +∞)
Interpretação:
• Valores próximos
de zero indicam
que os rótulos estão
distribuídos de forma
semelhante
• Valores positivos
indicam que as
distribuições de
rótulos divergem,
quanto mais positivas,
maior a divergência.

Lp-norma (LP) (p. 829)

Mede a diferença
da norma p entre
distribuições
demográficas distintas
dos resultados
associados a diferentes
facetas em um conjunto
de dados.

Quão diferentes são
as distribuições dos
resultados do pedido
de empréstimo para
diferentes grupos
demográficos?

Intervalo para binário,
multicategoria, contínuo:
[0, +∞)
Interpretação:
• Valores próximos
de zero indicam
que os rótulos estão
distribuídos de forma
semelhante
• Valores positivos
indicam que as
distribuições de
rótulos divergem,
quanto mais positivas,
maior a divergência.
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Métricas de vi

Descrição

Pergunta de exemplo

Como interpretar
valores métricos

Distância de variação
total (TVD) (p. 830)

Mede a metade do
L1-diferença normal
entre distribuições
demográficas distintas
dos resultados
associados a diferentes
facetas em um conjunto
de dados.

Quão diferentes são
as distribuições dos
resultados do pedido
de empréstimo para
diferentes grupos
demográficos?

Intervalo para
resultados binários,
multicategoriais e
contínuos: [0, +∞)

Mede a máxima
divergência entre
resultados em
distribuições para
diferentes facetas em
um conjunto de dados.

Quais resultados
de inscrição para
faculdades manifestam
as maiores disparidades
por grupo demográfico?

Faixa de valores de KS
para resultados binários,
multicategoriais e
contínuos: [0, +1]

Kolmogorov-Smirnov
(KS) (p. 831)

• Valores próximos
de zero indicam
que os rótulos estão
distribuídos de forma
semelhante
• Valores positivos
indicam que as
distribuições de
rótulos divergem,
quanto mais positivas,
maior a divergência.

• Valores próximos
de zero indicam
que os rótulos
foram distribuídos
uniformemente entre
as facetas em todas
as categorias de
resultados.
• Valores próximos
a um indicam que
os rótulos de uma
categoria estavam
todos em uma faceta,
portanto, muito
desequilibrados.
• Valores intermitentes
indicam graus
relativos de
desequilíbrio máximo
do rótulo.
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Métricas de vi

Descrição

Pergunta de exemplo

Como interpretar
valores métricos

Disparidade
demográfica condicional
(CDD) (p. 831)

Mede a disparidade
de resultados entre
diferentes facetas como
um todo, mas também
por subgrupos.

Alguns grupos têm uma
proporção maior de
rejeições por resultados
de admissão em
faculdades do que
sua proporção de
aceitações?

Intervalo de CDD: [-1,
+1]
• Valores positivos
indicam um resultado
em que a facetadé
rejeitado mais do que
aceito.
• Quase zero
indica que não
há disparidade
demográfica em
média.
• Valores negativos
indicam um resultado
em que a facetaumaé
rejeitado mais do que
aceito.

Para obter mais informações sobre métricas de preconceito, consulteMedidas justas para Machine
Learning em finanças.
Tópicos
• Desequilíbrio de classe (CI) (p. 827)
• Diferença nas proporções de rótulos (DPL) (p. 828)
• Divergência de Kullback-Leibler (KL) (p. 829)
• Divergência Jensen-Shannon (JS) (p. 829)
• Lp-norma (LP) (p. 829)
• Distância de variação total (TVD) (p. 830)
• Kolmogorov-Smirnov (KS) (p. 831)
• Disparidade demográfica condicional (CDD) (p. 831)

Desequilíbrio de classe (CI)
O viés de desequilíbrio de classe (CI) ocorre quando um valor de facetadtem menos amostras de
treinamento quando comparado com outra facetaumano conjunto de dados. Isso ocorre porque os
modelos se ajustam preferencialmente às facetas maiores em detrimento das facetas menores e, portanto,
podem resultar em um maior erro de treinamento para a faceta.d. Os modelos também correm maior risco
de sobreajustar os conjuntos de dados menores, o que pode causar um erro de teste maior para a facetad.
Considere o exemplo em que um modelo de aprendizado de máquina é treinado principalmente com
dados de indivíduos de meia-idade (faceta a); ele pode ser menos preciso ao fazer previsões envolvendo
pessoas mais jovens e mais velhas (faceta d).
A fórmula para a medida de desequilíbrio facetário (normalizada):
IC = (n)a- Nd)/(n)a+ nd)
Onde naé o número de membros da facetaumaedo número da facetad. Seus valores variam ao longo do
intervalo [-1, 1].
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• Valores positivos de CI indicam a facetaumatem mais amostras de treinamento no conjunto de dados e
um valor de 1 indica que os dados contêm apenas membros da facetauma.
• Valores de IC próximos de zero indicam uma distribuição mais igualitária dos membros entre as
facetas e um valor de zero indica uma partição perfeitamente igual entre as facetas e representa uma
distribuição equilibrada das amostras nos dados de treinamento.
• Valores negativos de CI indicam a facetadtem mais amostras de treinamento no conjunto de dados e um
valor de -1 indica que os dados contêm apenas membros da facetad.
• Os valores de CI próximos a qualquer um dos valores extremos de -1 ou 1 são muito desequilibrados e
correm um risco substancial de fazer previsões tendenciosas.
Se for descoberto que existe um desequilíbrio significativo entre as facetas, convém reequilibrar a amostra
antes de continuar a treinar modelos nela.

Diferença nas proporções de rótulos (DPL)
A diferença nas proporções de rótulos (DPL) compara a proporção de resultados observados com rótulos
positivos para facetadcom a proporção de resultados observados com rótulos positivos de facetaumaem
um conjunto de dados de treinamento. Por exemplo, você pode usá-lo para comparar a proporção de
indivíduos de meia idade (facetauma) e outras faixas etárias (facetad) aprovado para empréstimos
financeiros. Os modelos de aprendizado de máquina tentam imitar as decisões de dados de treinamento
da forma mais próxima possível. Portanto, um modelo de aprendizado de máquina treinado em um
conjunto de dados com um alto DPL provavelmente refletirá o mesmo desequilíbrio em suas previsões
future.
A fórmula para a diferença nas proporções dos rótulos é a seguinte:
DPL = (q)a- umd)
Onde:
1)

• P:a1 na /naé a proporção da facetaumaque têm um valor de rótulo observado de 1. Por exemplo,
a proporção de um grupo demográfico de meia-idade que é aprovado para empréstimos. Aqui
1)
na representa o número de membros da facetaumaque obtêm um resultado positivo e nao é o número
de membros da facetauma.
1)
• P:d1 nd /ndé a proporção da facetadque têm um valor de rótulo observado de 1. Por exemplo, a
proporção de pessoas fora do grupo demográfico de meia-idade que são aprovadas para empréstimos.
1)
Aqui nd representa o número de membros da facetadque obtêm um resultado positivo e ndo é o número
de membros da facetad.
Se o DPL estiver próximo o suficiente de 0, então dizemos queparidade demográficafoi alcançado.
Para rótulos facetários binários e multicategoriais, os valores de DPL variam ao longo do intervalo (-1, 1).
Para rótulos contínuos, definimos um limite para reduzir os rótulos para binários.
• Valores positivos de DPL indicam essa facetaumaé tem uma proporção maior de resultados positivos
quando comparado com a facetad.
• Valores de DPL próximos de zero indicam uma proporção mais igual de resultados positivos entre
facetas e um valor de zero indica paridade demográfica perfeita.
• Valores negativos de DPL indicam essa facetadtem uma proporção maior de resultados positivos
quando comparado com a facetauma.
Se uma alta magnitude de DPL é problemática ou não varia de uma situação para outra. Em um caso
problemático, uma DPL de alta magnitude pode ser um sinal de problemas subjacentes nos dados. Por
exemplo, um conjunto de dados com alto DPL pode refletir preconceitos ou preconceitos históricos contra
grupos demográficos baseados em idade que seriam indesejáveis para um modelo aprender.
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Divergência de Kullback-Leibler (KL)
A divergência de Kullback-Leibler (KL) mede o quanto a distribuição observada do rótulo da facetauma,
Pa(y), diverge da distribuição da facetad, Pd(y). Também é conhecida como a entropia relativa de Pa(y) em
relação a Pd(y) e quantifica a quantidade de informações perdidas ao passar de Pa(y) a Pd(y).
A fórmula para a divergência de Kullback-Leibler é a seguinte:
L (Pa| Pd) = ovascularizaçãoyP DAa(y)*registro [Pa(y) /Pd(y)]
É a expectativa da diferença logarítmica entre as probabilidades Pa(y) e Pd(y), onde a expectativa
é ponderada pelas probabilidades Pa(y). Essa não é uma distância real entre as distribuições, pois
é assimétrica e não satisfaz a desigualdade do triângulo. A implementação usa logaritmos naturais,
fornecendo KL em unidades de nats. O uso de bases logarítmicas diferentes fornece resultados
proporcionais, mas em unidades diferentes. Por exemplo, usar a base 2 fornece KL em unidades de bits.
Por exemplo, suponha que um grupo de candidatos a empréstimos tenha uma taxa de aprovação de 30%
(faceta)d) e que a taxa de aprovação para outros candidatos (facetauma) é 80%. A fórmula de KullbackLeibler fornece a divergência de distribuição de rótulos de facetaumadodcomo segue:
KL = 0,8*ln (0,8/0,3) + 0,2*ln (0,2/0,7) = 0,53
Há dois termos na fórmula aqui porque os rótulos são binários neste exemplo. Essa medida pode ser
aplicada a vários rótulos, além dos binários. Por exemplo, em um cenário de admissão em faculdades,
suponha que um candidato possa receber um dos três rótulos de categoria: yi= {y0, y1, y2} = {rejeitado, na
lista de espera, aceito}.
A faixa de valores da métrica KL para resultados binários, multicategoriais e contínuos é [0, +∞).
• Valores próximos de zero significam que os resultados estão distribuídos de forma semelhante para as
diferentes facetas.
• Valores positivos significam que as distribuições de rótulos divergem, quanto mais positivas, maior a
divergência.

Divergência Jensen-Shannon (JS)
A divergência Jensen-Shannon (JS) mede o quanto as distribuições de rótulos de diferentes facetas
divergem entre si entropicamente. É baseado na divergência de Kullback-Leibler, mas é simétrico.
A fórmula para a divergência Jensen-Shannon é a seguinte:
JS = ½*[ML] (P)a| P) + L (Pd| P)
Onde P = ½ (Pa+ 0d), a distribuição média de rótulos entre facetasumaed.
A faixa de valores JS para resultados binários, multicategoriais e contínuos é [0, ln (2)).
• Valores próximos de zero significam que os rótulos estão distribuídos de forma
• Valores positivos significam que as distribuições de rótulos divergem, quanto mais positivas, maior a
divergência.
Essa métrica indica se há uma grande divergência em um dos rótulos entre as facetas.

Lp-norma (LP)
O Lp-norm (LP) mede a distância da norma p entre as distribuições de facetas dos rótulos observados em
um conjunto de dados de treinamento. Essa métrica não é negativa e, portanto, não pode detectar o viés
reverso.
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A fórmula para o Lp-norm é a seguinte:
p da 1/p

Lp(Pa,,d) = (∞y||Pa- - Pd||

)

Onde a distância da norma p entre os pontos x e y é definida da seguinte forma:
p da

Lp(x, y) = (|x1-y1|

p da

+ |x2-y2|

p da 1/p

+... +|xn-yn|

)

A norma 2 é a norma euclidiana. Suponha que você tenha uma distribuição de resultados com
três categorias, por exemplo, yi= {y0, y1, y2} = {aceito, na lista de espera, rejeitado} em um cenário
multicategorial de admissão em faculdades. Você pega a soma dos quadrados das diferenças entre as
contagens de resultados para facetasumaed. A distância euclidiana resultante é calculada da seguinte
forma:
(0)

(0) 2

1)

1) 2

(2)

(2) 2 1/2

L2(Pa, Pd) = [(n)a - Nd ) + (a - Nd ) + (a - - - Nd ) ]
Onde:
((i)

(0)

• Na seu número de resultados da i-ésima categoria em facetauma: por exemplo na é o número da
facetaumaaceitações.
((i)

(2)

• Nd seu número de resultados da i-ésima categoria em facetad: por exemplo nd é o número da
facetadrejeições.
A faixa de valores de LP para resultados binários, multicategoriais e contínuos é [0, √2), onde:
• Valores próximos de zero significam que os rótulos estão distribuídos de forma
• Valores positivos significam que as distribuições de rótulos divergem, quanto mais positivas, maior a
divergência.

Distância de variação total (TVD)
A métrica de polarização de dados de distância de variação total (TVD) é metade do L1-norma. O
TVD é a maior diferença possível entre as distribuições de probabilidade para resultados de rótulos de
facetasumaed. O L1-norm é a distância de Hamming, uma métrica usada para comparar duas cadeias
de dados binários determinando o número mínimo de substituições necessárias para transformar uma
string em outra. Se as sequências forem cópias umas das outras, isso determinará o número de erros
que ocorreram durante a cópia. No contexto de detecção de viés, o TVD quantifica quantos resultados na
facetaumateria que ser alterado para corresponder aos resultados na facetad.
A fórmula para a distância de variação total é a seguinte:
TVD = ½*L1(Pa,,d)
Por exemplo, suponha que você tenha uma distribuição de resultados com três categorias, yi= {y0,,,,1,,,,2}
= {aceito, na lista de espera, rejeitado}, em um cenário multicategorial de admissão em faculdades. Você
considera as diferenças entre as contagens de facetasumaedpara cada resultado para calcular TVD. O
resultado é o seguinte:
(0)

(0)

(1)

(1)

(2)

(2)

L1(Pa,,d) = |na - - - Nd | + |na - - - Nd | + |na - - - Nd |
Onde:
((i)

(0)

• Na seu número de resultados da i-ésima categoria em facetauma: por exemplo na é o número da
facetaumaaceitações.
((i)

(2)

• Nd é o número dos resultados da i-ésima categoria na faceta d: por exemplo nd é o número da
facetadrejeições.
A faixa de valores de TVD para resultados binários, multicategoriais e contínuos é [0, 1), onde:
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• Valores próximos de zero significam que os rótulos estão distribuídos de forma
• Valores positivos significam que as distribuições de rótulos divergem, quanto mais positivas, maior a
divergência.

Kolmogorov-Smirnov (KS)
A métrica de polarização de Kolmogorov-Smirnov (KS) é igual à máxima divergência entre rótulos nas
distribuições de facetasumaedde um conjunto de dados. O teste KS de duas amostras implementado pelo
SageMaker O Clarify complementa as outras medidas de desequilíbrio de rótulos ao encontrar o rótulo
mais desequilibrado.
A fórmula para a métrica de Kolmogorov-Smirnov é a seguinte:
KS = máximo (|P)a(y) - Pd(y) |)
Por exemplo, suponha um grupo de candidatos (faceta)uma) para a faculdade são rejeitados, na lista de
espera ou aceitos em 40%, 40%, 20%, respectivamente, e essas taxas para outros candidatos (facetad)
são 20%, 10%, 70%. Então, o valor da métrica de polarização de Kolmogorov-Smirnov é o seguinte:
KS = máximo (|0,4-0,2|, |0,4-0,1|, |0,2-0,7|) = 0,5
Isso nos diz que a divergência máxima entre as distribuições de facetas é 0,5 e ocorre nas taxas de
aceitação. Há três termos na equação porque os rótulos são multiclasse de cardinalidade três.
A faixa de valores de LP para resultados binários, multicategoriais e contínuos é [0, +1], onde:
• Valores próximos de zero indicam que os rótulos foram distribuídos uniformemente entre as facetas
em todas as categorias de resultados. Por exemplo, ambas as facetas que solicitaram um empréstimo
obtiveram 50% das aceitações e 50% das rejeições.
• Valores próximos a um indicam que os rótulos de um resultado estavam todos em uma faceta. Por
exemplo, facetaumaobteve 100% das aceitações e facetasdNão
• Valores intermitentes indicam graus relativos de desequilíbrio máximo do rótulo.

Disparidade demográfica condicional (CDD)
A métrica de disparidade demográfica (DD) determina se uma faceta tem uma proporção maior dos
resultados rejeitados no conjunto de dados do que dos resultados aceitos. No caso binário em que há
duas facetas, homens e mulheres, por exemplo, que constituem o conjunto de dados, a desfavorecida é
rotulada como facetade o favorito é rotulado como facetauma. Por exemplo, no caso de admissões em
faculdades, se as candidatas representassem 46% das candidatas rejeitadas e representassem apenas
32% das candidatas aceitas, dizemos que hádisparidade demográficaporque a taxa na qual as mulheres
foram rejeitadas excede a taxa na qual elas são aceitas. As candidatas são rotuladas como facetadnesse
caso. Se os candidatos do sexo masculino representassem 54% dos candidatos rejeitados e 68% dos
candidatos aceitos, então não há uma disparidade demográfica para essa faceta, pois a taxa de rejeição é
menor que a taxa de aceitação. Candidatos masculinos são rotulados como facetaumanesse caso.
A fórmula da disparidade demográfica para a faceta menos favorecidadé o seguinte:
(0)

(0)

(1)

(1)

R

0

UMA

ADICIONARd= Nd /n - - - Nd /n = Pd (y ) - Pd

1

(y )

Onde:
(0)

(0)

(0)

• N = Na + Nd é o número total de resultados rejeitados no conjunto de dados para a faceta
preferidaumae faceta desfavorecidad.
(1)
(1)
(1)
• N = Na + Nd é o número total de resultados aceitos no conjunto de dados para a faceta
preferidaumae faceta desfavorecidad.
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0

• P DAd (y ) é a proporção de resultados rejeitados (com valor 0) na facetad.
UMA

• P DAd

1

(y ) é a proporção de resultados aceitos (valor 1) na facetad.

Para o exemplo de admissão na faculdade, a disparidade demográfica para mulheres é DDd= 0,46 - 0,32 =
0,14. Para homens DDa= 0,54 - 0,68 = - 0,14.
Uma métrica de disparidade demográfica condicional (CDD) que condiciona o DD em atributos que
definem um estrato de subgrupos no conjunto de dados é necessária para descartar o paradoxo de
Simpson. O reagrupamento pode fornecer informações sobre a causa das aparentes disparidades
demográficas nas facetas menos favorecidas. O caso clássico surgiu no caso de admissões em Berkeley,
em que os homens eram aceitos em uma taxa geral mais alta do que as mulheres. As estatísticas
para este caso foram usadas nos cálculos de exemplo de DD. No entanto, quando os subgrupos
departamentais foram examinados, as mulheres demonstraram ter taxas de admissão mais altas do que os
homens quando condicionadas pelo departamento. A explicação foi que as mulheres se inscreveram em
departamentos com taxas de aceitação mais baixas do que os homens. O exame das taxas de aceitação
subagrupadas revelou que as mulheres eram realmente aceitas em uma taxa mais alta do que os homens
nos departamentos com taxas de aceitação mais baixas.
A métrica CDD fornece uma única medida para todas as disparidades encontradas nos subgrupos
definidos por um atributo de um conjunto de dados, calculando a média delas. É definido como a média
ponderada das disparidades demográficas (DD)i) para cada um dos subgrupos, com cada disparidade de
subgrupo ponderada em proporção ao número de observações em contém. A fórmula para a disparidade
demográfica condicional é a seguinte:
CDD = (1/n)*4iNi *ADICIONARi
Onde:
• 4iNi= n é o número total de observações e nié o número de observações para cada subgrupo.
(0)

(0)

(1)

(1)

R

0

UMA

• ADICIONARi= Ni /n - - - Ni /n = Pi (y ) - Pi
subgrupo.

1

(y ) é a disparidade demográfica para o i-ésimo

A disparidade demográfica de um subgrupo (DD)i) são a diferença entre a proporção de resultados
rejeitados e a proporção de resultados aceitos para cada subgrupo.
A faixa de valores de DD para resultados binários do conjunto de dados completo DDdou para seus
subgrupos condicionalizados DDié [-1, +1].
• +1: quando não há rejeições na facetaumaou subgrupo e sem aceitações na facetadou subgrupo
• Valores positivos indicam que há uma disparidade demográfica como facetadou o subgrupo tem uma
proporção maior dos resultados rejeitados no conjunto de dados do que dos resultados aceitos. Quanto
maior o valor, menos favorece a faceta e maior a disparidade.
• Valores negativos indicam que não há uma disparidade demográfica como facetadou o subgrupo tem
uma proporção maior dos resultados aceitos no conjunto de dados do que dos resultados rejeitados.
Quanto menor o valor, mais favorecida é a faceta.
• -1: quando não há rejeições na facetadou subgrupo e sem aceitações na facetaumaou subgrupo
Se você não condicionar nada, o CDD será zero se e somente se o DPL for zero.
Essa métrica é útil para explorar os conceitos de discriminação direta e indireta e de justificativa objetiva
na legislação e jurisprudência de não discriminação da UE e do Reino Unido. Para obter informações
adicionais, consultePor que a justiça não pode ser automatizada. Este paper também contém os dados
relevantes e a análise do caso de admissão em Berkeley, que mostra como a condicionalização dos
subgrupos de taxas de admissão departamental ilustra o paradoxo de Simpson.
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Gere relatórios de preconceito nos dados de prétreinamento em SageMaker Estúdio
SageMaker O Clarify está integrado com a Amazon SageMaker Data Wrangler, que pode ajudar você
a identificar preconceitos durante a preparação de dados sem precisar escrever seu próprio código.
O Data Wrangler fornece um end-to-end solução para importar, preparar, transformar, caracterizar e
analisar dados com a Amazon SageMaker Studio Para obter uma visão geral do fluxo de trabalho de
preparação de dados do Data Wrangler, consultePrepare dados de ML com a Amazon SageMaker Logs
de dados (p. 838). Você especifica atributos de interesse, como sexo ou idade, e SageMaker O Clarify
executa um conjunto de algoritmos para detectar a presença de viés nesses atributos. Depois que o
algoritmo for executado, SageMaker O Clarify fornece um relatório visual com uma descrição das fontes
e da gravidade do possível viés para que você possa planejar medidas para mitigar. Por exemplo, em um
conjunto de dados financeiros que contém alguns exemplos de empréstimos comerciais para uma faixa
etária em comparação com outras, SageMaker sinaliza o desequilíbrio para que você possa evitar um
modelo que desfavoreça essa faixa etária.

Para analisar e relatar o viés de dados
Para começar a usar o Data Wrangler, consulteComece a usar o Data Wrangler (p. 839).
1.

Open Amazon SageMaker Studio e escolhaCriar fluxo de dadosdoImporte e prepare seus dadosTile.

2.

DoImportar dadosaba, escolhaAmazon S3e, em seguida, especifique sua fonte de dados naFontes de
dados/fonte do S3Página.
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3.

Depois de importar seus dados, escolha o sinal de mais naFluxo de dadospágina e, em seguida,
escolhaAdicionar análise.

4.

Sobre oCriar análisepágina, vá para aConfigurepainel e, em seguida, escolhaRelatório de
viésdoGráficoPrevisualização
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5.

Configure o relatório de viés fornecendo oName (Nome), a coluna a ser predita e se é um valor ou
limite, a coluna para analisar o viés (a faceta) e se é um valor ou limite.

6.

Continue configurando o relatório de viés escolhendo as métricas de polarização.
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7.

EscolhaVerifique a existência de preconceitopara gerar e visualizar o relatório de parcialidade. Role
para baixo para ver todos os relatórios.

8.

Escolha o cursor à direita da descrição da métrica de polarização para ver a documentação que pode
ajudá-lo a interpretar a importância dos valores métricos.
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9.

Para ver um resumo da tabela dos valores da métrica de polarização, escolha a tabela. Você pode
salvar o relatório para exportação escolhendoCriarno canto inferior direito da página.

10. Na página em que seus relatórios de polarização de dados estão armazenados, escolha aExportguia
para baixar os relatórios.
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Prepare dados de ML com a Amazon SageMaker
Logs de dados
Amazônia SageMaker O Data Wrangler (Data Wrangler) é um recurso da Amazon SageMaker Estúdio
que fornece uma end-to-end solução para importar, preparar, transformar, caracterizar e analisar dados.
Você pode integrar um fluxo de preparação de dados do Data Wrangler aos seus fluxos de trabalho de
aprendizado de máquina (ML) para simplificar e agilizar o pré-processamento de dados e a engenharia
de recursos usando pouca ou nenhuma codificação. Você também pode adicionar seus próprios scripts e
transformações do Python para personalizar fluxos de trabalho.
O Data Wrangler fornece as seguintes funcionalidades principais para ajudá-lo a analisar e preparar dados
para aplicativos de aprendizado de máquina.
• Importar— Connect e importe dados do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3),Amazon
Athena(Athena), Amazon Redshift, Snowflake e Databricks.
• Fluxo de dados— Crie um fluxo de dados para definir uma série de etapas de preparação de dados
de ML. Você pode usar um fluxo para combinar conjuntos de dados de diferentes fontes de dados,
identificar o número e os tipos de transformações que você deseja aplicar aos conjuntos de dados e
definir um fluxo de trabalho de preparação de dados que possa ser integrado a um pipeline de ML.
• Transformação— Limpe e transforme seu conjunto de dados usando o padrãotransforma-secomo
ferramentas de formatação de dados numéricos, vetoriais e de sequências de caracteres. Destaque
seus dados usando transformações como incorporação de texto e data/hora e codificação categórica.
• Gere insights de dados— Verifique automaticamente a qualidade dos dados e detecte anormalidades
em seus dados com o Data Wrangler Data Insights and Quality Report.
• Analisam— Analise os recursos do seu conjunto de dados em qualquer ponto do fluxo. O Data Wrangler
inclui ferramentas integradas de visualização de dados, como gráficos de dispersão e histogramas, bem
como ferramentas de análise de dados, como análise de vazamento de alvos e modelagem rápida para
entender a correlação de recursos.
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• Export— Exporte seu fluxo de trabalho de preparação de dados para um local diferente. A seguir estão
exemplos de localizações:
• Bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
• Amazônia SageMaker Pipelines de criação de modelos — Uso SageMaker Pipelines para automatizar
a implantação do modelo. Você pode exportar os dados que você transformou diretamente para os
pipelines.
• Amazônia SageMaker Feature Store — Armazene os recursos e seus dados em uma loja
centralizada.
• Script Python — Armazene os dados e suas transformações em um script Python para seus fluxos de
trabalho personalizados.
Para começar a usar o Data Wrangler, consulteComece a usar o Data Wrangler (p. 839).

Important
O Data Wrangler não é mais compatível com o Jupyter Lab Versão 1 (JL1). Para acessar os
recursos e atualizações mais recentes, atualize para a versão 3 do Jupyter Lab. Para obter mais
informações sobre a atualização, consulte Visualizar e atualizar a JupyterLab versão de um
aplicativo do console (p. 131).
Tópicos
• Comece a usar o Data Wrangler (p. 839)
• Importar (p. 850)
• Crie e use um fluxo do Data Wrangler (p. 887)
• Obtenha informações sobre dados e qualidade de dados (p. 899)
• Treine automaticamente modelos em seu fluxo de dados (p. 911)
• Dados de transformação (p. 913)
• Analisar e visualizar (p. 955)
• Reutilizando fluxos de dados para diferentes conjuntos de dados (p. 964)
• Export (p. 971)
• Segurança e permissões (p. 987)
• Notas de versão (p. 996)
• Solução de problemas (p. 1000)
• Aumentar o limite de instâncias do Amazon EC2 (p. 1003)
• Atualizar o Data Wrangler (p. 843)
• Encerramento do Data Wrangler (p. 1005)

Comece a usar o Data Wrangler
Amazônia SageMaker O Data Wrangler é um recurso da Amazon SageMaker Studio. Use esta seção para
saber como acessar e começar a usar o Data Wrangler. Faça o seguinte:
1.

Conclua cada etapa emPré-requisitos (p. 839).

2.

Siga o procedimento emAcessar Data Wrangler (p. 840)para começar a usar o Data Wrangler.

Pré-requisitos
Para usar o Data Wrangler, é necessário preencher os seguintes pré-requisitos.
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1.

Para usar o Data Wrangler, é necessário acessar uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Para obter mais informações sobre as instâncias do Amazon EC2 que você pode usar,
consulteInstâncias (p. 887). Para saber como visualizar suas cotas e, se necessário, solicitar um
aumento de cota, consulteAWScotas de serviço.

2.

Configure as permissões necessárias descritas emSegurança e permissões (p. 987).

Para usar o Data Wrangler, você precisa de uma instância ativa do Studio. Para saber como executar
uma nova instância, consulteIntegração na Amazon SageMaker Domínio (p. 37). Quando sua instância do
Studio éPronto, use as instruções emAcessar Data Wrangler (p. 840).

Acessar Data Wrangler
O procedimento a seguir pressupõe que você tenha concluído oPré-requisitos (p. 839).

Para acessar o Data Wrangler no Studio:
1.

Ao lado do usuário que você quiser usar para iniciar o Studio, selecioneOpen Studio.

2.

Quando o Studio abrir, selecione o+assinar noNovo fluxo de dadosCartão abaixo doTarefas e
componentes de ML. Isso cria um novo diretório no Studio com um arquivo .flow interno, que contém
seu fluxo de dados. O arquivo .flow é aberto automaticamente no Studio.

Também é possível criar um novo fluxo selecionandoArquivo, entãoNovoe escolhendoFluxo do Data
Wranglerna barra de navegação superior.
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3.

(Opcional) Renomeie o novo diretório e o arquivo .flow.

4.

Ao criar um novo arquivo .flow no Studio, você pode ver um carrossel que o apresenta ao Data
Wrangler.
Isso pode levar alguns minutos.

Essa mensagem persiste enquanto oKernelGatewayaplicativo em seuDetalhes do usuáriopágina
épendentes. Para ver o status desse aplicativo, na SageMaker console noAmazônia SageMaker
Estúdiopágina, selecione o nome do usuário que você está usando para acessar o Studio. Sobre
oDetalhes do usuáriopágina, você vê umaKernelGatewayaplicação sob oAplicativos. Espere até que
o status do aplicativo sejaProntopara começar a usar o Data Wrangler. Isso pode levar cerca de 5
minutos na primeira vez que você inicia o Data Wrangler.
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5.

Para começar, escolha uma fonte de dados e use-a para importar um conjunto de dados.
ConsulteImportar (p. 850)para saber mais.
Quando você importa um conjunto de dados, ele aparece no seu fluxo de dados. Para saber mais,
consulte Crie e use um fluxo do Data Wrangler (p. 887).

6.

Depois de importar um conjunto de dados, o Data Wrangler deduz automaticamente o tipo de dados
em cada coluna. Escolha+ao lado doTipos de dadospasso e selecioneEditar tipos de dados.

Important
Depois de adicionar transformações aoTipos de dadosetapa, você não pode atualizar os tipos
de coluna em massa usandoTipos de atualização.
7.

Use o fluxo de dados para adicionar transformações e análises. Para saber mais, consulteDados de
transformação (p. 913)eAnalisar e visualizar (p. 955).

8.

Para exportar um fluxo de dados completo, escolhaExporte escolha uma opção de exportação. Para
saber mais, consulte Export (p. 971).

9.

Por fim, escolha oComponentes e registrosícone e selecioneGerenciamento de dadosna lista
suspensa para ver todos os arquivos .flow que você criou. Você pode usar esse menu para localizar e
se mover entre fluxos de dados.
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Depois de iniciar o Data Wrangler, você pode usar a seção a seguir para explicar como usar o Data
Wrangler para criar um fluxo de preparação de dados de ML.

Atualizar Data Wrangler
Recomendamos que você atualize periodicamente o aplicativo Data Wrangler Studio para acessar os
recursos e atualizações mais recentes. O nome do aplicativo Data Wrangler começa comsagemaker-datawrang. Para saber como atualizar um aplicativo do Studio, consulteDesligue e atualize os aplicativos do
Studio (p. 188).

Demonstração Passo a passo do conjunto de dados Data
Wrangler Titanic
As seções a seguir fornecem instruções detalhadas para ajudar você a começar a usar o Data Wrangler.
O passo a passo pressupõe que você já executou as etapas emAcessar Data Wrangler (p. 840)e abra
um novo arquivo de fluxo de dados que você pretende usar para a demonstração. Talvez você queira
renomear esse arquivo .flow para algo semelhante atitanic-demo.flow.
Este passo a passo usa oConjunto de dados do Titanic. É uma versão modificada doConjunto de dados
do Titanicque você pode importar para seu fluxo do Data Wrangler com mais facilidade. Este conjunto de
dados contém o status de sobrevivência, idade, sexo e classe (que serve como um indicador da situação
econômica) dos passageiros a bordo da viagem inaugural doRMS Titanicem 1912.
Neste tutorial, você realizará as seguintes etapas.
1. Faça um dos seguintes procedimentos:
• Abra seu fluxo do Data Wrangler e escolhaUsar amostra de conjunto de dados.
• Fazer upload doConjunto de dados do Titanicpara o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e
depois importe esse conjunto de dados para o Data Wrangler.
2. Analise esse conjunto de dados usando as análises do Data Wrangler.
3. Defina um fluxo de dados usando as transformações de dados do Data Wrangler.
4. Exporte seu fluxo para um Jupyter Notebook que você possa usar para criar uma tarefa do Data
Wrangler.
5. Processe seus dados e inicie um SageMaker trabalho de treinamento para treinar um classificador
binário XGBoost.

Faça upload do conjunto de dados para o S3 e importe
Para começar, é possível usar um dos seguintes métodos para importar o conjunto de dados do Titanic
para o Data Wrangler:
• Importando o conjunto de dados diretamente do fluxo do Data Wrangler
• Fazer upload do conjunto de dados para o Amazon S3 e importá-lo para o Data Wrangler
Para importar o conjunto de dados diretamente no Data Wrangler, abra o fluxo e escolhaUsar amostra de
conjunto de dados.
Carregar o conjunto de dados para o Amazon S3 e importá-lo para o Data Wrangler está mais próximo da
experiência que você tem ao importar seus próprios dados. As informações a seguir explicam como fazer
upload do conjunto de dados e importá-lo.
Antes de começar a importar os dados para o Data Wrangler, baixe oConjunto de dados do Titanice
carregue-o em um bucket do Amazon S3 (Amazon S3) noAWSRegião da na qual você deseja concluir esta
demonstração.
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Se você for um novo usuário do Amazon S3, poderá fazer isso arrastando e soltando no console do
Amazon S3. Para saber como, consulteUpload de arquivos e pastas usando arrastar e soltarno Guia do
usuário do Amazon Simple Storage Service.

Important
Fazer upload do conjunto de dados em um bucket do S3 no mesmoAWSRegião que você deseja
usar para concluir esta demonstração.
Quando seu conjunto de dados tiver sido carregado com sucesso para o Amazon S3, você poderá importálo para o Data Wrangler.

Importe o conjunto de dados do Titanic para o Data Wrangler
1.

Selecione oImportarguia em seu arquivo de fluxo do Data Wrangler.

2.

SelectAmazon S3.

3.

Usar oImportar um conjunto de dados do S3tabela para encontrar o bucket ao qual você adicionou
o conjunto de dados Titanic. Escolha o arquivo CSV do conjunto de dados Titanic para abrir
oDetalhesvidraça.
DebaixoDetalhes, oTipo de arquivodeve ser CSV. EscolhaAdicionar cabeçalho à tabelapara
especificar que a primeira linha do conjunto de dados é um cabeçalho. Você também pode nomear o
conjunto de dados com algo mais amigável, comoTitanic-train.

4.

5.

SelectImportar conjunto de dados.

Quando seu conjunto de dados é importado para o Data Wrangler, ele aparece em seu fluxo de dados.
É possível visualizar o fluxo de dados a qualquer momento selecionando oFluxo de dadosGuia Guia de
Guia Você pode clicar duas vezes em um nó para entrar na visualização detalhada do nó, o que permite
adicionar transformações ou análises; caso contrário, você pode usar o ícone de adição para navegar
rapidamente. Na próxima seção, você usará esse fluxo de dados para adicionar etapas de análise e
transformação.

Fluxo de dados
Na seção de fluxo de dados, as únicas etapas do fluxo de dados são seu conjunto de dados importado
recentemente e umTipo de dadosdegrau. Depois de aplicar as transformações, você pode voltar a
essa guia para ver como é o fluxo de dados. Agora, adicione algumas transformações básicas sob
oPrepareeAnalisarGuia de Guia de Guia.
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Preparar e visualizar
O Data Wrangler tem transformações e visualizações integradas que você pode usar para analisar, limpar
e transformar seus dados.
ODadosa guia da visualização de detalhes do nó lista todas as transformações integradas no painel direito,
que também contém uma área na qual você pode adicionar transformações personalizadas. O caso de uso
a seguir mostra como usar essas transformações.
Para obter informações que possam ajudá-lo na exploração de dados e na engenharia de recursos, crie
um relatório de qualidade e insights dos dados. As informações do relatório podem ajudá-lo a limpar e
processar seus dados. Ele fornece informações como o número de valores faltantes e o número de valores
atípicos. Se você tiver problemas com seus dados, como vazamento ou desequilíbrio de metas, o relatório
de insights pode chamar sua atenção para esses problemas. Para obter mais informações sobre a criação
de um relatório, consulteObtenha informações sobre dados e qualidade de dados (p. 899).

Exploração de dados
Primeiro, crie uma tabela de resumo dos dados usando uma análise. Faça o seguinte:
1.

Escolha o+ao lado doTipo de dadosentre em seu fluxo de dados e selecioneAdicionar análise.

2.

NoAnáliseárea, selecioneResumo da tabelana lista suspensa.

3.

Dê ao resumo da tabela umName (Nome).

4.

Selectpréviapara visualizar a tabela que será criada.

5.

EscolhaCriarpara salvá-lo em seu fluxo de dados. Aparece emTodas as análises.

Usando as estatísticas que você vê, você pode fazer observações semelhantes às seguintes sobre esse
conjunto de dados:
• A tarifa média (média) é de cerca de $33, enquanto a máxima é superior a $500. Essa coluna
provavelmente tem valores atípicos.
• Este conjunto de dados?para indicar valores faltantes. Várias colunas têm valores
ausentes:cabine,embarcou, ehome.dest
• A categoria etária não tem mais de 250 valores.
EscolhaPreparepara voltar ao fluxo de dados. Em seguida, limpe seus dados usando os insights obtidos
com essas estatísticas.

Descarte não utilizadas
Usando a análise da seção anterior, limpe o conjunto de dados para prepará-lo para o treinamento. Para
adicionar uma nova transformação ao seu fluxo de dados, escolha+ao lado doTipo de dadosentre em seu
fluxo de dados e escolhaAdicionar transformação.
Primeiro, solte as colunas que não quiser usar no treinamento. Você pode usar:pandasbiblioteca de
análise de dados para fazer isso, ou você pode usar uma das transformações integradas.
Siga o procedimento abaixo para eliminar as colunas não usadas.
Para eliminar as colunas não usadas, faça o seguinte.
1.

Abra o fluxo do Data Wrangler.

2.

Há dois nós em seu fluxo do Data Wrangler. Para o nó à direita, escolha o+.

3.

EscolhaAdicionar transformação.

4.

EscolhaGerenciar colunas.
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5.

DebaixoTransformação, certifique-seDrop columnsé selecionado.

6.

DebaixoColunas a serem soltas, especifique os seguintes nomes de coluna:
• cabine
• bilhete
• name
• filhotes
• ressecam
• home.dest
• bote
• body

7.

Escolhaprévia.

8.

Escolha Add (Adicionar).

Para fazer isso usando pandas, siga estas etapas.
1.

NoTransformação personalizadaseção, selecionePython (Pandas)na lista suspensa.

2.

Insira o seguinte na caixa de código.
cols = ['name', 'ticket', 'cabin', 'sibsp', 'parch', 'home.dest','boat', 'body']
df = df.drop(cols, axis=1)

3.

Escolhapréviapara visualizar a alteração e, em seguida, escolherAdicionarpara adicionar a
transformação.

Para usar as transformações incorporadas, faça o seguinte:
1.

EscolhaGerenciar colunasdo painel direito.

2.

ParaViral de entrada, escolhacabinee escolhaprévia.

3.

Verificar se ocabinea coluna foi eliminada e, em seguida, escolhaAdicionar.

4.

Repita essas etapas para as seguintes colunas:bilhete,nome,filhotes,ressecam,home.dest,bote,
ecorpo.
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Limpar valores faltantes
Agora, limpe os valores faltantes. Você pode fazer isso com oProcessamento de valores não
encontradosgrupo de transformação.
Várias colunas têm valores ausentes. Das colunas restantes,idadeetarifacontêm valores faltantes.
Inspecione isso usando oTransformação personalizada.
Usar oPython (Pandas)opção, use o seguinte para analisar rapidamente o número de entradas em cada
coluna:
df.info()

Para eliminar linhas com valores ausentes naidadecategoria, faça o seguinte:
1.

EscolhaProcessamento de valores não encontrados.

2.

EscolhaDrop ausentepara oTransformador.

3.

EscolhaDrop Filaspara oDimensão.

4.

Escolhaidadepara oViral de entrada.

5.

Escolhapréviapara ver o novo quadro de dados e, em seguida, escolhaAdicionarpara adicionar a
transformação ao seu fluxo.

6.

Repita o mesmo processo paratarifa.

Você pode usar:df.info()naTransformação personalizadaseção para confirmar que todas as linhas
agora têm 1.045 valores.
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Pandas personalizados: Codificação
Experimente a codificação plana usando Pandas. A codificação de dados categóricos é o processo de criar
uma representação numérica para categorias. Por exemplo, se suas categorias foremDogeCat, você pode
codificar essas informações em dois vetores:[1,0]para representarDog, e[0,1]para representarCat.
1.

NoTransformação personalizadaseção, escolhaPython (Pandas)na lista suspensa.

2.

Insira o seguinte na caixa de código.
import pandas as pd
dummies = []
cols = ['pclass','sex','embarked']
for col in cols:
dummies.append(pd.get_dummies(df[col]))
encoded = pd.concat(dummies, axis=1)
df = pd.concat((df, encoded),axis=1)

3.

Escolhapréviapara visualizar a alteração. A versão codificada de cada coluna é adicionada ao
conjunto de dados.

4.

EscolhaAdicionarpara adicionar a transformação.

SQL personalizado: SELECIONAR colunas
Agora, selecione as colunas que você deseja manter usando o SQL. Para esta demonstração, selecione
as colunas listadas a seguirSELECTdeclaração. Porquesobreviveué sua coluna alvo para treinamento,
coloque essa coluna em primeiro lugar.
1.

NoTransformação personalizadaseção, selecioneSQLPySpark SQLna lista suspensa.

2.

Insira o seguinte na caixa de código.
SELECT survived, age, fare, 1, 2, 3, female, male, C, Q, S FROM df;

3.

Escolhapréviapara visualizar a alteração. As colunas listadas em seuSELECTdeclaração são as únicas
colunas restantes.

4.

EscolhaAdicionarpara adicionar a transformação.
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Exportar para um caderno Data Wrangler
Ao terminar de criar um fluxo de dados, você tem várias opções de exportação. A seção a seguir explica
como exportar para um caderno de tarefas do Data Wrangler. Um trabalho do Data Wrangler é usado para
processar seus dados usando as etapas definidas em seu fluxo de dados. Para saber mais sobre todas as
opções de exportação, consulteExport (p. 971).

Exportar para Data Wrangler Job Notebook
Quando você exporta seu fluxo de dados usando umTrabalho no Data Wrangler, o processo cria
automaticamente um Jupyter Notebook. Esse notebook é aberto automaticamente na sua instância do
Studio e está configurado para executar um SageMaker trabalho de processamento para executar seu
fluxo de dados do Data Wrangler, que é conhecido como trabalho do Data Wrangler.
1.
2.

Salve seu fluxo de dados. SelectArquivoe, em seguida, selecioneSalvar fluxo de dados do Wrangler.
Escolha oExportGuia Guia de Guia

3.

Selecione a última etapa do seu fluxo de dados.

4.
5.

EscolhaTrabalho de Data Wrangler. Isso abre um Jupyter Notebook.
Escolha qualquerPython 3 (Ciência de dados)Kernel para oKernel.

6.

Quando o kernel começar, execute as células no caderno atéComeçar SageMaker Job de treinamento
(opcional).

7.

Opcionalmente, você pode executar as células noComeçar SageMakerJob de treinamento
(opcional)se você quiser criar um SageMakertrabalho de treinamento para treinar um classificador
XGBoost. Você pode descobrir o custo de executar um SageMaker trabalho de treinamento
emAmazônia SageMaker Definição de preços.

8.

Como alternativa, você pode adicionar os blocos de código encontrados emClassifier de
treinamento (p. 849)no notebook e execute-os para usar oImpulso XGbiblioteca de código aberto
para treinar um classificador XGBoost.
Descomente e execute a célula emLimpezae execute-o para reverter o SageMaker SDK do Python
para sua versão original.

Você pode monitorar seu status de trabalho no Data Wrangler no SageMaker console noProcessarGuia
Guia de Guia Além disso, você pode monitorar seu trabalho no Data Wrangler usando a Amazon
CloudWatch. Para obter informações adicionais, consulteMonitorar a Amazon SageMaker Processamento
de trabalhos com CloudWatch Logs e métricas.
Se você iniciou um trabalho de treinamento, você pode monitorar seu status usando o SageMakerconsole
embaixo doEmpregos de treinamentonaSeção de treinamento.

Classifier de treinamento
Você pode treinar um classificador binário XGBoost usando um notebook Jupyter ou um Amazon
SageMaker Piloto automático. Você pode usar o Autopilot para treinar e ajustar automaticamente modelos
nos dados que você transformou diretamente do seu fluxo do Data Wrangler. Para obter informações sobre
o Autopilot, consulteTreine automaticamente modelos em seu fluxo de dados (p. 911).
No mesmo notebook que deu início ao trabalho do Data Wrangler, você pode extrair os dados e treinar um
classificador binário XGBoost usando os dados preparados com o mínimo de preparação de dados.
1.

Primeiro, atualize os módulos necessários usandopipe remova o arquivo _SUCCESS (este último
arquivo é problemático ao usarawswrangler).
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! pip install --upgrade awscli awswrangler boto sklearn
! aws s3 rm {output_path} --recursive --exclude "*" --include "*_SUCCESS*"

2.

Leia os dados do Amazon S3. Você pode usar:awswranglerpara ler recursivamente todos os
arquivos CSV no prefixo S3. Os dados são então divididos em recursos e rótulos. O rótulo é a primeira
coluna do dataframe.
import awswrangler as wr
df = wr.s3.read_csv(path=output_path, dataset=True)
X, y = df.iloc[:,:-1],df.iloc[:,-1]

•

Finalmente, crie DMatrices (a estrutura primitiva do XGBoost para dados) e faça a validação
cruzada usando a classificação binária do XGBoost.
import xgboost as xgb
dmatrix = xgb.DMatrix(data=X, label=y)
params = {"objective":"binary:logistic",'learning_rate': 0.1, 'max_depth': 5,
'alpha': 10}
xgb.cv(
dtrain=dmatrix,
params=params,
nfold=3,
num_boost_round=50,
early_stopping_rounds=10,
metrics="rmse",
as_pandas=True,
seed=123)

Encerre o Data Wrangler
Ao terminar de usar o Data Wrangler, recomendamos que você desligue a instância em que ele é
executado para evitar cobranças adicionais. Para saber como desligar o aplicativo Data Wrangler e a
instância associada, consulteEncerramento do Data Wrangler (p. 1005).

Importar
Você pode usar a Amazon SageMaker Data Wrangler para importar dados do seguinteorigens de dados:
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon Athena, Amazon Redshift e Snowflake. O conjunto
de dados que você importa pode incluir até 1000 colunas.
Tópicos
• Importar dados do Amazon S3 (p. 851)
•
•
•
•

Importar dados do Athena (p. 855)
Importar dados do Amazon Redshift (p. 858)
Importar dados do Databricks (JDBC) (p. 862)
Importar dados do Snowflake (p. 864)

• Armazenamento de dados importados (p. 886)
Algumas fontes de dados permitem que você adicione váriasconexões de dados:
• Você pode se conectar a vários clusters do Amazon Redshift. Cada cluster se torna uma fonte de dados.
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• Você pode consultar qualquer banco de dados do Athena em sua conta para importar dados desse
banco de dados.

Quando você importa um conjunto de dados de uma fonte de dados, ele aparece no seu fluxo de dados.
O Data Wrangler deduz automaticamente o tipo de dados de cada coluna em seu conjunto de dados. Para
modificar esses tipos, selecione oTipos de dadospasso e selecioneEditar tipos de dados.
Quando você importa dados do Athena ou do Amazon Redshift, os dados importados são
automaticamente armazenados no padrão SageMaker Bucket do S3 para oAWSRegião na qual você está
usando o Studio. Além disso, o Athena armazena os dados que você visualiza no Data Wrangler nesse
bucket. Para saber mais, consulte Armazenamento de dados importados (p. 886).

Important
O bucket padrão do Amazon S3 pode não ter as configurações de segurança menos
permissivas, como política de bucket e criptografia do lado do servidor (SSE). É altamente
recomendável:Adicione uma política de bucket para restringir o acesso aos conjuntos de dados
importados para o Data Wrangler.

Important
Além disso, se você usar a política gerenciada para SageMaker, é altamente recomendável que
você defina o escopo de acordo com a política mais restritiva que permite que você execute seu
caso de uso. Para obter mais informações, consulteConceder uma permissão de função do IAM
para usar o Data Wrangler (p. 989)

Importar dados do Amazon S3
Você pode usar o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) para armazenar e recuperar qualquer
quantidade de dados, a qualquer momento, em qualquer lugar da web. Você pode realizar essas tarefas
usando oAWS Management Console, que é uma interface web simples e intuitiva, e a API Amazon S3.
Se você armazenou seu conjunto de dados localmente, recomendamos que você o adicione a um bucket
do S3 para importação no Data Wrangler. Para saber como, consulteFazer upload de um objeto em um
bucketno Guia do usuário do Amazon Simple Storage Service.
O Data Wrangler usaSeleção do S3para permitir que você visualize seus arquivos do Amazon S3 no Data
Wrangler. Você incorre em cobranças padrão para cada visualização prévia de arquivo. Para saber mais
sobre preços, consulte oSolicitações e recuperações de dadosGuiaDefinição de preço do Amazon S3.

Important
Se você planeja exportar um fluxo de dados e iniciar um trabalho do Data Wrangler, ingira
dados em um SageMakerfeature store ou crie uma SageMaker pipeline, esteja ciente de que
essas integrações exigem que os dados de entrada do Amazon S3 estejam localizados no
mesmoAWSregião.

Important
Se estiver importando um arquivo CSV, verifique se ele cumpre os requisitos a seguir:
• Um registro no conjunto de dados não pode ser maior que uma linha.
• Uma barra invertida,\, é o único caractere de escape válido.
• Seu conjunto de dados deve usar um dos seguintes delimitadores:
• Vírgula —,
• Cólon —:
• Ponto e vírgula —;
• Tubo —|
• Guia —[TAB]
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Para economizar espaço, você pode importar arquivos CSV compactados.
O Data Wrangler oferece a capacidade de importar todo o conjunto de dados ou amostrar uma parte dele.
Para o Amazon S3, ele fornece as seguintes opções de amostragem:
• Nenhum — Importe todo o conjunto de dados.
• Primeiro K — Faça uma amostra das primeiras K linhas do conjunto de dados, onde K é um número
inteiro que você especifica.
• Aleatório — Obtém uma amostra aleatória de um tamanho especificado por você.
• Estratificado — Obtém uma amostra aleatória estratificada. Uma amostra estratificada preserva a
proporção de valores em uma coluna.
Depois de importar seus dados, você também pode usar o transformador de amostragem para coletar uma
ou mais amostras de todo o seu conjunto de dados. Para obter mais informações sobre o transformador de
amostragem, consulteAmostragem (p. 947).
Você pode importar um único arquivo ou vários arquivos como um conjunto de dados. Você pode usar a
operação de importação de vários arquivos quando tiver um conjunto de dados particionado em arquivos
separados. Ele pega todos os arquivos de um diretório Amazon S3 e os importa como um único conjunto
de dados. Para obter informações sobre os tipos de arquivos que você pode importar e como importá-los,
consulte as seções a seguir.
Single File Import
Você pode importar arquivos individuais nos seguintes formatos:
• Valores separados por vírgula (CSV)
• Parquet
• Notação de objeto Javascript (JSON)
• Colunar de linha otimizado (ORC)
Para arquivos formatados em JSON, o Data Wrangler é compatível com linhas JSON (.jsonl) e
documentos JSON (.json). Quando você visualiza seus dados, ele mostra automaticamente o
JSON em formato tabular. Para documentos JSON aninhados maiores que 5 MB, o Data Wrangler
mostra o esquema da estrutura e das matrizes como valores no conjunto de dados. Usar oAchate
estruturadoeMatriz de explosãooperadores para exibir os valores aninhados em formato tabular. Para
obter mais informações, consulte Cast dados JSON (p. 953) e Matriz de explode (p. 954).
Ao escolher um conjunto de dados, você pode renomeá-lo, especificar o tipo de arquivo e identificar a
primeira linha como um cabeçalho.
Você pode importar um conjunto de dados que você particionou em vários arquivos em um bucket do
Amazon S3 em uma única etapa de importação.

Para importar um conjunto de dados para o Data Wrangler a partir de um único arquivo que
você armazenou no Amazon S3:
1.
2.
3.

Se você não estiver atualmente noImportanceaba, escolhaImportance.
SobPreparação de dados, escolhaAmazon S3para ver oImportar fonte de dados do S3visualizar.
Na tabela de buckets S3 disponíveis, selecione um bucket e navegue até o conjunto de dados
que você deseja importar.

4.

Selecione o arquivo que você deseja importar. Se seu conjunto de dados não tiver uma
extensão .csv ou .parquet, selecione o tipo de dados naTipo de arquivolista suspensa.
Se o arquivo CSV tiver um cabeçalho, marque a caixa de seleção ao lado deAdicionar cabeçalho
à tabela.

5.
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6.

Usar opréviatabela para visualizar seu conjunto de dados. Essa tabela mostra até 100 linhas.

7.

NoDetalhespainel, verifique ou altere oName (Nome)eTipo de arquivopara seu conjunto de dados.
Se você adicionar umName (Nome)que contém espaços, esses espaços são substituídos por
sublinhados quando seu conjunto de dados é importado.

8.

Especifique a configuração de amostragem que gostaria de usar.

9.

EscolhaImportar conjunto de dados.

Multifile Import
A seguir estão os requisitos para importar vários arquivos:
• Os arquivos devem estar na mesma pasta do bucket do Amazon S3.
• Os arquivos devem compartilhar o mesmo cabeçalho ou não ter nenhum cabeçalho.
Cada arquivo deve estar em um dos seguintes formatos:
• CSV
• Parquet
• Colunar de linha otimizado (ORC)
• JSON
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Siga o procedimento a seguir para importar vários arquivos.

Para importar um conjunto de dados para o Data Wrangler a partir de vários arquivos que
você armazenou em um diretório do Amazon S3
1.

Se você não estiver atualmente noImportanceaba, escolhaImportance.

2.

SobPreparação de dados, escolhaAmazon S3para ver oImportar fonte de dados do S3visualizar.

3.

Na tabela de buckets S3 disponíveis, selecione o bucket que contém a pasta que você deseja
importar.

4.

Selecione a pasta que contém os arquivos que você deseja importar. Cada arquivo deve estar em
um dos formatos suportados. Seus arquivos devem ter o mesmo tipo de dado.

5.

Se sua pasta contiver arquivos CSV com cabeçalhos, marque a caixa de seleção ao lado deA
primeira linha é o cabeçalho.

6.

Se seus arquivos estiverem aninhados em outras pastas, marque a caixa de seleção ao lado
deIncluir diretórios aninhados.

7.

(Opcional) EscolhaAdicionar coluna de nome de arquivoadicione uma coluna ao conjunto de
dados que mostra o nome do arquivo para cada observação.

8.

(Opcional) Por padrão, o Data Wrangler não mostra uma pré-visualização de uma pasta. Você
pode ativar a pré-visualização escolhendo o azulPré-visualizar obotão. Uma pré-visualização
mostra as primeiras 10 linhas dos primeiros 10 arquivos na pasta. As imagens a seguir mostram
como ativar uma visualização de um conjunto de dados criado a partir de diretórios aninhados.
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9.

NoDetalhespainel, verifique ou altere oName (Nome)eTipo de arquivopara seu conjunto de dados.
Se você adicionar umName (Nome)que contém espaços, esses espaços são substituídos por
sublinhados quando seu conjunto de dados é importado.
10. Especifique a configuração de amostragem que gostaria de usar.
11. EscolhaImportar conjunto de dados.

Importar dados do Athena
Use o Amazon Athena para importar seus dados do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) para o
Data Wrangler. No Athena, você escreve consultas SQL padrão para selecionar os dados que você está
importando do Amazon S3. Para obter mais informações, consulteO que é Amazon Athena?
Você pode usar oAWS Management Consolepara configurar o Amazon Athena. É necessário criar pelo
menos um banco de dados no Athena para começar a executar consultas. Para obter mais informações
sobre os conceitos básicos do Athena, consulteConceitos básicos.
O Athena está diretamente integrado ao Data Wrangler. Você pode escrever consultas do Athena sem
precisar sair da interface do usuário do Data Wrangler.
Além de escrever consultas simples do Athena no Data Wrangler, você também pode usar:
• Grupos de trabalho do Athena para gerenciamento de resultados de consultas. Para obter mais
informações sobre grupos de trabalho, consulteGerenciar resultados da consulta (p. 857).
• Configurações de ciclo de vida para definir períodos de retenção de dados. Para obter mais informações
sobre retenção de dados, consulteDefinindo períodos de retenção de dados (p. 857).

Consulte o Athena no Data Wrangler
Note
O Data Wrangler não oferece suporte a consultas federadas.
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Se você usarAWS Lake Formationcom o Athena, certifique-se de que suas permissões IAM do Lake
Formation não substituam as permissões do IAM para o banco de dadossagemaker_data_wrangler.
O Data Wrangler oferece a capacidade de importar todo o conjunto de dados ou amostrar uma parte dele.
Para o Athena, ele fornece as seguintes opções de amostragem:
• Nenhum — Importe todo o conjunto de dados.
• Primeiro K — Faça uma amostra das primeiras K linhas do conjunto de dados, onde K é um número
inteiro que você especifica.
• Aleatório — Obtém uma amostra aleatória de um tamanho especificado por você.
• Estratificado — Obtém uma amostra aleatória estratificada. Uma amostra estratificada preserva a
proporção de valores em uma coluna.
O procedimento a seguir mostra como importar um conjunto de dados do Athena para o Data Wrangler.

Para importar um conjunto de dados do Athena para o Data Wrangler
1.

NoImportar dadostela, escolhaAmazon Athena.

2.

ParaCatálogo de dados, escolha um catálogo de dados.

3.

Usar oBanco de dadoslista suspensa para selecionar o banco de dados que você deseja consultar. Ao
selecionar um banco de dados, você pode visualizar todas as tabelas em seu banco de dados usando
oTabelaslistado emDetalhes.

4.

(Opcional) EscolhaConfiguração avançada.
a.

Escolha umWorkGroup.

b.

Se seu grupo de trabalho não impôs o local de saída do Amazon S3 ou se você não usa um
grupo de trabalho, especifique um valor paraLocalização dos resultados da consulta no Amazon
S3.

c.

(Opcional) ParaRetention period (Per, marque a caixa de seleção para definir um período de
retenção de dados e especificar o número de dias para armazenar os dados antes de serem
excluídos.

d.

(Opcional) Por padrão, o Data Wrangler salva a conexão. Você pode optar por desmarcar a caixa
de seleção e não salvar a conexão.

5.

ParaAmostras, escolha um método de amostragem. EscolhaNenhumpara desativar a amostragem.

6.

Insira sua consulta no editor de consultas e use oExecutarbotão para executar a consulta. Depois de
uma consulta bem-sucedida, você pode visualizar seu resultado no editor.

Note
Os dados do Salesforce usam otimestamptzTipo. Se você estiver consultando a coluna
de timestamp que importou do Salesforce para o Athena, transmita os dados na coluna para
otimestampTipo. A consulta a seguir converte a coluna de timestamp para o tipo correto.

# cast column timestamptz_col as timestamp type, and name it as timestamp_col
select cast(timestamptz_col as timestamp) as timestamp_col from table

7.

Para importar os resultados da sua consulta, selecioneImportance.

Depois de concluir o procedimento anterior, o conjunto de dados que você consultou e importou aparece
no fluxo do Data Wrangler.
Por padrão, o Data Wrangler salva as configurações de conexão como uma nova conexão. Quando você
importa seus dados, a consulta que você já especificou aparece como uma nova conexão. As conexões
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salvas armazenam informações sobre os grupos de trabalho do Athena e os buckets do Amazon S3 que
você está usando. Ao se conectar à fonte de dados novamente, você pode escolher a conexão salva.

Gerenciar resultados da consulta
O Data Wrangler oferece suporte ao uso de grupos de trabalho do Athena para gerenciar os resultados
da consulta em umAWSConta da. Você pode especificar um local de saída do Amazon S3 para cada
grupo de trabalho. Você também pode especificar se a saída da consulta pode ir para diferentes locais do
Amazon S3. Para obter mais informações, consulteUsando grupos de trabalho para controlar o acesso e
os custos das consultas.
Seu grupo de trabalho pode estar configurado para impor o local de saída da consulta do Amazon S3.
Você não pode alterar o local de saída dos resultados da consulta para esses grupos de trabalho.
Se você não usar um grupo de trabalho ou especificar um local de saída para suas consultas, o Data
Wrangler usará o bucket padrão do Amazon S3 no mesmoAWSRegião na qual sua instância do Studio
está localizada para armazenar os resultados da consulta do Athena. Ele cria tabelas temporárias nesse
banco de dados para mover a saída da consulta para esse bucket do Amazon S3. Ele exclui essas tabelas
depois que os dados são importados; no entanto, o banco de dados,sagemaker_data_wrangler,
persiste. Para saber mais, consulte Armazenamento de dados importados (p. 886).
Para usar os grupos de trabalho do Athena, configure a política do IAM que dá acesso aos grupos de
trabalho. Se você estiver usando umSageMaker-Execution-Role, recomendamos adicionar a política
à função. Para obter mais informações sobre políticas do IAM para grupos de trabalho, consultePolíticas
do IAM para acessar grupos de trabalho. Por exemplo, políticas de grupo de trabalho, consulteExemplo de
políticas de grupo de trabalho.

Definindo períodos de retenção de dados
O Data Wrangler define automaticamente um período de retenção de dados para os resultados da
consulta. Os resultados são excluídos após o período de retenção. Por exemplo, o período de retenção
padrão é de cinco dias. Os resultados da consulta são excluídos após cinco dias. Essa configuração foi
projetada para ajudar você a limpar os dados que você não está mais usando. A limpeza de seus dados
impede que usuários não autorizados obtenham acesso. Ele também ajuda a controlar os custos de
armazenamento de seus dados no Amazon S3.
Se você não definir um período de retenção, a configuração do ciclo de vida do Amazon S3 determinará
a duração em que os objetos serão armazenados. A política de retenção de dados que você especificou
para a configuração do ciclo de vida remove quaisquer resultados de consulta que sejam mais antigos do
que a configuração do ciclo de vida que você especificou. Para obter mais informações, consulteDefinir a
configuração do ciclo de vida em um bucket.
O Data Wrangler usa configurações de ciclo de vida do S3 para gerenciar a retenção e a expiração de
dados. Você deve dar sua Amazon SageMaker Permissões da função de execução do Studio IAM para
gerenciar as configurações do ciclo de vida do bucket. Siga o procedimento a seguir para conceder
permissões.
Para conceder permissões para gerenciar a configuração do ciclo de vida, faça o seguinte.
1.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do IAM em https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Escolha Roles.

3.

Na barra de pesquisa, especifique a Amazon SageMaker Função de execução do que a Amazon
SageMaker O Studio está usando.

4.

Escolha a função.

5.

Escolha Add permissions (Adicionar permissões).

6.

EscolhaCriar política em linha.
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7.

ParaServiço, EspecifiqueS3e escolha-o.

8.

Sob oLeiaseção, escolhaGetLifecycleConfiguration.

9.

Sob oGravaçãoseção, escolhaPutLifecycleConfiguration.

10. ParaRecursos, escolhaEspecificado.
11. ParaAções, selecione o ícone de seta ao lado deGerenciamento de permissões.
12. EscolhaPutResourcePolicy.
13. ParaRecursos, escolhaEspecificado.
14. Escolha a caixa de seleção ao lado deQualquer um nesta conta.
15. Escolha Review policy (Revisar política).
16. ParaName (Nome), especifique um nome.
17. Escolha Create policy (Criar política).

Importar dados do Amazon Redshift
O Amazon Redshift é um serviço de data warehouse em escala de petabytes totalmente gerenciado na
nuvem. A primeira etapa para criar um data warehouse é executar um conjunto de nós, chamado cluster
do Amazon Redshift. Depois de provisionar seu cluster, você pode carregar seu conjunto de dados e, em
seguida, realizar consultas de análise de dados.
Você pode se conectar e consultar um ou mais clusters do Amazon Redshift no Data Wrangler. Para usar
essa opção de importação, você deve criar pelo menos um cluster no Amazon Redshift. Para saber como,
consulteConceitos básicos do Amazon Redshift.
Você pode gerar os resultados da consulta do Amazon Redshift em um destes locais:
• O bucket padrão do Amazon S3
• Um local de saída do Amazon S3 que você especifica
Você pode importar o conjunto de dados inteiro ou obter uma amostra de uma parte dele. Para o Amazon
Redshift, ele fornece as seguintes opções de amostragem:
• Nenhum — Importe todo o conjunto de dados.
• Primeiro K — Faça uma amostra das primeiras K linhas do conjunto de dados, onde K é um número
inteiro que você especifica.
• Aleatório — Obtém uma amostra aleatória de um tamanho especificado por você.
• Estratificado — Obtém uma amostra aleatória estratificada. Uma amostra estratificada preserva a
proporção de valores em uma coluna.
O bucket padrão do Amazon S3 está no mesmoAWSRegião na qual sua instância do Studio está
localizada para armazenar os resultados da consulta do Amazon Redshift. Para obter mais informações,
consulteArmazenamento de dados importados (p. 886)
Para o bucket padrão do Amazon S3 ou para o bucket que você especificar, você tem as seguintes opções
de criptografia:
• O padrãoAWScriptografia no lado do serviço com uma chave gerenciada pelo Amazon S3 (SSE-S3)
• UmaAWS Key Management Service(AWS KMS) chave que você especifica
UmaAWS KMSchave é uma chave de criptografia que você cria e gerencia. Para obter mais informações
sobre chaves do KMS, consulteAWS Key Management Service.
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Você pode especificar umAWS KMSchave usando o ARN da chave ou o ARN do seuAWSConta.
Se você usar a política gerenciada do IAM,AmazonSageMakerFullAccess, para conceder a uma
função permissão para usar o Data Wrangler no Studio, seuUsuário do banco denome deve ter o
prefixosagemaker_access.
Use os procedimentos a seguir para saber como adicionar um novo cluster.

Note
O Data Wrangler usa a API de dados do Amazon Redshift com credenciais temporárias.
Para saber mais sobre essa API, consulteUsar a API de dados Amazon Redshiftno Guia de
gerenciamento do Amazon Redshift.

Para se conectar a um cluster do Amazon Redshift
1.

Escolha Import.

2.

Escolha+embaixoAdicionar conexão de dados.

3.

EscolhaAmazon Redshift.

4.

EscolhaCredenciais temporárias (IAM)peloTipo.

5.

DigiteNome da conexão. Esse é um nome usado pelo Data Wrangler para identificar essa conexão.

6.

Digite oIdentificador de clusterpara especificar a qual cluster você deseja se conectar. Observação:
Insira somente o identificador do cluster e não o endpoint completo do cluster Amazon Redshift.

7.

Digite oDatabase Namedo banco de dados ao qual deseja se conectar.

8.

DigiteUsuário do banco depara identificar o usuário que você deseja usar para se conectar ao banco
de dados.

9.

ParaFunção do UNLOAD IAM, insira o ARN da função IAM da função que o cluster do Amazon
Redshift deve assumir para mover e gravar dados no Amazon S3. Para obter mais informações sobre
essa função, consulte.Autorizar o Amazon Redshift a acessar outrosAWSserviços em seu nomeno
Guia de gerenciamento do Amazon Redshift.

10. Selecione Conectar.
11. (Opcional) ParaLocal de saída do Amazon S3, especifique o URI do S3 para armazenar os resultados
da consulta.
12. (Opcional) ParaID da chave do KMS, especifique o ARN doAWS KMSchave ou alias. A imagem a
seguir mostra onde você pode encontrar qualquer uma das chaves naAWS Management Console.
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A imagem a seguir mostra todos os campos do procedimento anterior.

Depois que sua conexão for estabelecida com sucesso, ela aparecerá como uma fonte de dados
emImportar dados. Selecione essa fonte de dados para consultar seu banco de dados e importar dados.

Para consultar e importar dados do Amazon Redshift
1.

Selecione a conexão da que você deseja consultar.Fontes de dados.

2.

SaídaEsquema. Para saber mais sobre os esquemas do Amazon Redshift, consulteSchemasno Guia
do desenvolvedor de banco de dados do Amazon Redshift.

3.

(Opcional) EmConfiguração avançada, especifique oAmostragemmétodo que gostaria de usar.

4.

Insira sua consulta no editor de consultas e escolhaExecutarpara executar a consulta. Depois de uma
consulta bem-sucedida, você pode visualizar seu resultado no editor.

5.

SelectImportar conjunto de dadospara importar o conjunto de dados que foi consultado.

6.

DigiteNome do conjunto de dados. Se você adicionar umNome do conjunto de dadosque contém
espaços, esses espaços são substituídos por sublinhados quando seu conjunto de dados é importado.

7.

Escolha Add (Adicionar).
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Importar dados do Databricks (JDBC)
Você pode usar o Databricks como fonte de dados para sua Amazon SageMaker Fluxo do Data Wrangler.
Para importar um conjunto de dados do Databricks, use a funcionalidade de importação do JDBC (Java
Databricks Connectivity) para acessar seu banco de dados do Databricks. Depois de acessar o banco de
dados, especifique uma consulta SQL para obter os dados e importá-los.
Supomos que você tenha um cluster do Databricks em execução e que tenha configurado seu driver JDBC
para ele. Para obter mais informações, consulte as seguintes páginas de documentação do Databricks:
• Driver JDBC
• Parâmetros de configuração e conexão do JDBC
• parâmetros de autenticação
O Data Wrangler armazena sua URL do JDBC noAWS Secrets Manager. Você deve dar sua Amazon
SageMaker Permissões da função de execução do Studio IAM para usar o Secrets Manager Siga o
procedimento a seguir para conceder permissões.
Para conceder permissões ao Secrets Manager, faça o seguinte.
1.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do IAM em https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.
3.
4.

Escolha Roles.
Na barra de pesquisa, especifique a Amazon SageMaker Função de execução do que a Amazon
SageMaker O Studio está usando.
Escolha a função.

5.
6.

Escolha Add permissions (Adicionar permissões).
EscolhaCriar política em linha.

7.
8.
9.

ParaServiço, EspecifiqueSecrets Managere escolha-o.
ParaAções, selecione o ícone de seta ao lado deGerenciamento de permissões.
EscolhaPutResourcePolicy.

10. ParaRecursos, escolhaEspecífico.
11. Escolha a caixa de seleção ao lado deQualquer um nesta conta.
12. Escolha Review policy (Revisar política).
13. ParaName (Nome), especifique um nome.
14. Escolha Create policy (Criar política).
Você pode usar partições para importar seus dados mais rapidamente. As partições dão ao Data Wrangler
a capacidade de processar os dados em parallel. Por padrão, o Data Wrangler usa 2 partições. Para a
maioria dos casos de uso, duas partições oferecem velocidades de processamento de dados quase ideais.
Se você optar por especificar mais de 2 partições, também poderá especificar uma coluna para particionar
os dados. O tipo dos valores na coluna deve ser numérico ou de data.
Recomendamos usar partições somente se você entender a estrutura dos dados e como eles são
processados.
Você pode importar o conjunto de dados inteiro ou obter uma amostra de uma parte dele. Para um banco
de dados Databricks, ele fornece as seguintes opções de amostragem:
• Nenhum — Importe todo o conjunto de dados.
• Primeiro K — Faça uma amostra das primeiras K linhas do conjunto de dados, onde K é um número
inteiro que você especifica.
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• Aleatório — Obtém uma amostra aleatória de um tamanho especificado por você.
• Estratificado — Obtém uma amostra aleatória estratificada. Uma amostra estratificada preserva a
proporção de valores em uma coluna.
Use o procedimento a seguir para importar seus dados de um banco de dados Databricks.
Para importar dados do Databricks, faça o seguinte.
1.

Fazer loginAmazônia SageMakerConsole do.

2.

EscolhaEstúdio.

3.

EscolhaAplicação de seleção.

4.

Na lista suspensa, selecioneEstúdio.

5.

DoImportar dadosguia do seu fluxo do Data Wrangler, escolhaAdicionar origem de dados.

6.

SelectDatabricks (JDBC).

7.

Especifique os campos a seguir:
• Nome do conjunto de dados— Um nome que você deseja usar para o conjunto de dados no fluxo
do Data Wrangler.
• Driver–com.simba.spark.jdbc.Driver.
• URL DO JDBC— O URL do banco de dados Databricks. A formatação do URL pode variar
entre as instâncias do Databricks. Para obter informações sobre como encontrar a URL e
especificar os parâmetros nela, consulteParâmetros de configuração e conexão do JDBC. Veja
a seguir um exemplo de como uma URL pode ser formatada: jdbc:spark://aws-sagemakerdatawrangler.cloud.databricks.com:443/default; TransportMode=http; ssl=1; httppath=SQL/
Protocolv1/O/3122619508517275/0909-200301-CUT318;AuthMech=3; UID=ficha;
PWD=personal-access-token.

Note
Você pode especificar um ARN secreto que contenha o URL do JDBC em vez de
especificar o próprio URL do JDBC. O segredo deve conter um par chave-valor com o
seguinte formato: jdbcURL:JDBC-URL. Para obter mais informações, consulteO que é o
Secrets Manager?.
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8.

Especifique uma instrução SQL SELECT.

Note
O Data Wrangler não oferece suporte a Common Table Expressions (CTE) ou tabelas
temporárias em uma consulta.
9.

ParaAmostragem, escolha um método de amostragem.

10. Escolha Run.
11. (Opcional) Para oPREVIEW, escolha a engrenagem para abrir oConfigurações de partição.
A engrenagem para as configurações adicionais está localizada na extremidade direita
doPREVIEWtitle.
•

Especifique o número de partições. Você pode particionar por coluna se especificar o número de
partições:
• Insira o número de partições— Especifique um valor maior que 2.
• (Opcional)Partição por coluna— Especifique os campos a seguir. Você só pode particionar por
uma coluna se tiver especificado um valor paraInsira o número de partições.
• Selecionar coluna— Selecione a coluna que você está usando para a partição de dados. O
tipo de dados da coluna deve ser numérico ou de data.
• Limite superior— Dos valores na coluna que você especificou, o limite superior é o valor
que você está usando na partição. O valor que você especifica não altera os dados que
você está importando. Isso afeta apenas a velocidade da importação. Para obter o melhor
desempenho, especifique um limite superior próximo ao máximo da coluna.
• Limite inferior— Dos valores na coluna que você especificou, o limite inferior é o valor
que você está usando na partição. O valor que você especifica não altera os dados que
você está importando. Isso afeta apenas a velocidade da importação. Para obter o melhor
desempenho, especifique um limite inferior próximo ao mínimo da coluna.

12. Escolha Import.

Importar dados do Snowflake
Você pode usar o Snowflake como fonte de dados no SageMaker Data Wrangler para preparar dados no
Snowflake para aprendizado de máquina.
Com o Snowflake como fonte de dados no Data Wrangler, você pode se conectar rapidamente ao
Snowflake sem escrever uma única linha de código. Além disso, você pode unir seus dados no Snowflake
aos dados armazenados no Amazon S3 e aos dados consultados por meio do Amazon Athena e do
Amazon Redshift para preparar dados para aprendizado de máquina.
Uma vez conectado, você pode consultar interativamente os dados armazenados no Snowflake,
transformar dados com mais de 300 transformações de dados pré-configuradas, entender os dados e
identificar possíveis erros e valores extremos com um conjunto de modelos robustos de visualização préconfigurados, identificar rapidamente inconsistências em seus dados fluxo de trabalho de preparação
e diagnóstico de problemas antes que os modelos sejam implantados na produção. Finalmente, você
pode exportar seu fluxo de trabalho de preparação de dados para o Amazon S3 para uso com outros
SageMaker recursos como o Amazon SageMaker Piloto automático, Amazon SageMaker Feature Store e
Amazon SageMaker Pipelines de construção de modelos.
Você pode criptografar a saída de suas consultas usando umAWS Key Management Servicechave que
você criou. Para obter mais informações sobre o AWS KMS, consulte AWS Key Management Service.
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Guia do administrador
Important
Para saber mais sobre controle de acesso granular e melhores práticas, consulteControle de
acesso de segurança.
Esta seção é para administradores do Snowflake que estão configurando o acesso ao Snowflake de dentro
SageMaker Data Wrangler.

Important
Seu administrador é responsável por gerenciar e monitorar o controle de acesso no Snowflake.
Isso inclui quais dados um usuário pode acessar, qual integração de armazenamento um usuário
pode usar e quais consultas um usuário pode executar. O Data Wrangler não adiciona uma
camada de controle de acesso em relação ao Snowflake.

Important
Observe que a concessão de privilégios de monitor pode permitir que os usuários vejam detalhes
em um objeto, como consultas ou uso em um depósito.

Configurar o Snowflake com o Data Wrangler
Para importar dados do Snowflake, os administradores do Snowflake devem configurar o acesso do Data
Wrangler usando o Amazon S3.
No momento, esse recurso não está disponível nas regiões optativas.
Para configurar o acesso, siga estas etapas.
1.

Configure as permissões de acesso para o bucket do S3.
AWSRequisitos de controle de acesso
O Snowflake exige as seguintes permissões em um bucket e diretório do S3 para poder acessar
arquivos no diretório.
• s3:GetObject
• s3:GetObjectVersion
• s3:ListBucket
• s3:ListObjects
• s3:GetBucketLocation
Crie uma política do IAM.
As etapas a seguir descrevem como configurar as permissões de acesso do Snowflake
noAWSConsole de gerenciamento para que você possa usar um bucket S3 para carregar e
descarregar dados:
• Faça login noAWSConsole de gerenciamento.
• No painel inicial, escolhaIAM.
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• Escolha Policies (Políticas).
• Escolha Create Policy (Criar política).

• Selecione a guia JSON.
• Adicione um documento de política que permita que o Snowflake acesse o bucket e o diretório do
S3.
A política a seguir (no formato JSON) fornece ao Snowflake as permissões necessárias para
carregar e descarregar dados usando um único bucket e caminho de diretório. Certifique-se de
substituirbucketeprefixcom o nome real do bucket e o prefixo do caminho do diretório.
# Example policy for S3 write access
# This needs to be updated
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{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:PutObject",
"s3:GetObject",
"s3:GetObjectVersion",
"s3:DeleteObject",
"s3:DeleteObjectVersion"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::bucket/prefix/*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListBucket"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::bucket/",
"Condition": {
"StringLike": {
"s3:prefix": ["prefix/*"]
}
}
}
]
}

• Selecione Next (Próximo): Tags.
• Selecione Next (Próximo): Análise.
Insira o nome da política (comosnowflake_access) e uma descrição opcional. Escolha Create
policy (Criar política).

2.

Crie a função do IAM noAWS.

3.

Crie uma integração de armazenamento em nuvem no Snowflake.

4.

Recuperar oAWSUsuário do IAM para sua conta Snowflake.

5.

Conceda ao usuário do IAM permissões para acessar o bucket.

6.

Conceda ao cientista de dados permissão de uso da função Snowflake para a integração do
armazenamento.
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• No console Snowflake, executeGRANT USAGE ON INTEGRATION integration_name TO
snowflake_role;
• integration_nameé o nome da sua integração de armazenamento.
• snowflake_roleé o nome do padrãoPapel do Snowflakedado ao usuário cientista de dados.

Forneça informações para o cientista de dados
Forneça ao cientista de dados as informações de que ele precisa para acessar o Snowflake da Amazon
SageMaker Data Wrangler.
1.

Para permitir que seu cientista de dados acesse o Snowflake a partir de SageMaker Data Wrangler,
forneça a eles um dos seguintes:
• Um nome de conta, nome de usuário e senha do Snowflake.
• Um segredo criado comAWSSecrets Managere o ARN do segredo. Use o procedimento a seguir
para criar o segredo para o Snowflake se você escolher essa opção.

Important
Se seus cientistas de dados usarem oCredenciais do Snowflake (nome de usuário e
senha)opção para se conectar ao Snowflake, você pode usarSecrets Managerpara
armazenar as credenciais em um segredo. O Secrets Manager alterna os segredos
como parte de um plano de segurança de práticas recomendadas. O segredo criado
no Secrets Manager só pode ser acessado com a função Studio configurada quando
você configura um perfil de usuário do Studio. Isso requer que você adicione essa
permissão,secretsmanager:PutResourcePolicy, à política que está anexada à sua
função no Studio.
É altamente recomendável que você defina o escopo da política de funções para usar
funções diferentes para diferentes grupos de usuários do Studio. Você pode adicionar
permissões adicionais baseadas em recursos para os segredos do Secrets Manager.
ConsulteGerenciar política secretapara chaves de condição que você pode usar.
Para obter informações sobre como criar um segredo, consulteCriar um segredo. Você é
cobrado pelos segredos que você cria.
2.

Forneça ao cientista de dados o nome da integração de armazenamento que você criou na Etapa 3:
Crie uma integração de armazenamento em nuvem no Snowflake. Esse é o nome da nova integração
e se chamaintegration_namenaCREATE INTEGRATIONComando SQL que você executou, que é
mostrado no seguinte trecho:

CREATE STORAGE INTEGRATION integration_name
TYPE = EXTERNAL_STAGE
STORAGE_PROVIDER = S3
ENABLED = TRUE
STORAGE_AWS_ROLE_ARN = 'iam_role'
[ STORAGE_AWS_OBJECT_ACL = 'bucket-owner-full-control' ]
STORAGE_ALLOWED_LOCATIONS = ('s3://bucket/path/', 's3://bucket/path/')
[ STORAGE_BLOCKED_LOCATIONS = ('s3://bucket/path/', 's3://bucket/path/') ]

Guia do cientista de dados
Esta seção descreve como acessar seu data warehouse Snowflake de dentro SageMakerData Wrangler e
como usar os recursos do Data Wrangler.
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Important
Observação: Seu administrador precisa seguir o Guia do administrador configurado na seção
anterior antes que você possa usar o Data Wrangler no Snowflake.
Siga o procedimento a seguir para abrir a Amazon SageMaker Studio e veja qual versão você está
executando.
Para abrir o Studio e conferir sua versão, consulte o procedimento a seguir.
1.

Use as etapas emPré-requisitos (p. 839)para acessar o Data Wrangler por meio da Amazon
SageMaker Studio.

2.

Ao lado do usuário que você deseja usar para iniciar o Studio, selecioneAplicação de seleção.

3.

EscolhaEstúdio.

4.

Depois que o Studio for carregado, selecioneArquivo, entãoNovo, e depoisTerminal.

5.

Depois de iniciar o Studio, selecioneArquivo, entãoNovo, e depoisTerminal.

6.

Digitecat /opt/conda/share/jupyter/lab/staging/yarn.lock | grep -A 1 "@amzn/
sagemaker-ui-data-prep-plugin@"para imprimir a versão da sua instância do Studio. Você
deve ter a versão 1.3.0 do Studio para usar o Snowflake.
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Use o procedimento a seguir para conferir se você está executando a versão 1.3.0 ou superior.
Para verificar a versão do Studio, faça o seguinte.
1.

Se você não tiver essa versão, atualize sua versão do Studio. Para fazer isso, feche a janela do Studio
e navegue para aSageMaker Console de estúdio.

2.

Em seguida, selecione o usuário que você está usando para acessar o Studio e, em
seguida, selecioneEdit app. Depois que a exclusão for concluída, inicie o Studio novamente
selecionandoEstúdio aberto.

3.

Siga a Etapa 3 novamente para conferir se a versão do Studio é 1.3.0.

Siga o procedimento a seguir para se conectar ao Snowflake.
1.

Crie um novo fluxo de dados a partir do Data Wrangler
Depois de acessar o Data Wrangler de dentro do Studio e ter a versão 1.3.0, selecione o+assinar
noNovo fluxo de dadosCard CardTarefas e componentes de ML. Isso cria um novo diretório no
Studio com um arquivo .flow interno, que contém seu fluxo de dados. O arquivo .flow é aberto
automaticamente no Studio.
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Você também pode criar um novo fluxo selecionandoArquivo, entãoNovoe, em seguida,
escolhendoFluxo.

Ao criar um novo arquivo .flow no Studio, você pode ver uma mensagem na parte superior da interface
do Data Wrangler que diz:
Conexão ao mecanismo
Estabelecendo conexão com o motor...
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2.

Connect ao Snowflake.
Há duas maneiras de se conectar ao Snowflake a partir do Data Wrangler. Você só precisa escolher
uma das duas maneiras.
1. Especifique suas credenciais do Snowflake (nome da conta, nome de usuário e senha) no Data
Wrangler.
2. Forneça um nome de recurso da Amazon (ARN) de um segredo.

Important
Se você não tiver suas credenciais do Snowflake ou ARN, entre em contato com seu
administrador. Seu administrador pode lhe dizer quais dos métodos anteriores usar para se
conectar ao Snowflake.
Conceitos básicos doImportancetela de dados e primeira seleçãoAdicionar origem de dadosno menu
suspenso e, em seguida, selecioneFloco de neve. A captura de tela a seguir ilustra onde encontrar
oFloco de neveopção.

Escolha um método de autenticação. Para essa etapa, conforme mencionado anteriormente, você pode
usar suas credenciais do Snowflake ou o nome do ARN. Um dos dois éfornecido pelo seu administrador.
Em seguida, explicamos os dois métodos de autenticação e fornecemos capturas de tela para cada um.
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1. Opção de credenciais Snowflake.
SELECT TConceitos básicos(nome de usuário e senha) da opçãoMétodo de autenticaçãolista
suspensa. Em seguida, insira suas credenciais nos seguintes campos:
• Integração de armazenamento: Forneça o nome da integração do armazenamento. Seu administrador
fornece esse nome.
• Nome da conta Snowflake: O nome completo da sua conta do Snowflake.
• Nome de usuário: Nome de usuário da conta Snowflake.
• Password: Senha da conta Snowflake.
• Nome da conexão: Escolha um nome de conexão para sua escolha.
• (Opcional)ID da chave do KMS: Escolha oAWS KMS keypara criptografar a saída da consulta do
Snowflake. Para obter mais informações sobre o AWS Key Management Service, consulte https://
docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/overview.html. Se você não especificar umAWS
KMSchave, o Data Wrangler usa o método de criptografia SSE-KMS padrão.
Selecione Connect (Conectar-se).
A captura de tela a seguir mostra como preencher esses campos.

2. Opção ARN
Selecione a opção ARN naMétodo de autenticaçãolista suspensa. Em seguida, forneça seu nome ARN
emSecrets Manager ARNe seuIntegração de armazenamento, que é fornecido pelo seu administrador.
Se tiver criado uma chave do KMS, é possível especificar sua ID paraID da chave do KMS. Para obter
mais informações sobre o AWS Key Management Service, consulte https://docs.aws.amazon.com/
kms/latest/developerguide/overview.html. Criar umaNome da conexãoe SELECTConecte-se, conforme
exibido na captura de tela a seguir.
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3. O fluxo de trabalho neste momento é conectar sua conta do Snowflake ao Data Wrangler, executar
algumas consultas nos dados e, finalmente, usar o Data Wrangler para realizar transformações de
dados.
As etapas a seguir explicam a etapa de importação e consulta de dentro do Data Wrangler.
Depois de criar sua conexão com o Snowflake, você é levado para oImportar dados do Snowflaketela,
conforme mostrado na captura de tela a seguir.
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A partir daqui, selecione seu depósito. Opcionalmente, você também pode selecionar seu banco de
dados e esquema. Nesse caso, a consulta escrita deve especificá-los. SeBanco de dadoseEsquemasão
fornecidos na lista suspensa, a consulta escrita não precisa especificar os nomes do banco de dados e
do esquema.
Seus esquemas e tabelas da sua conta Snowflake estão listados no painel esquerdo. Você pode
selecionar e desvendar essas entidades. Ao selecionar uma tabela específica, selecione o ícone de olho
no lado direito do nome de cada tabela para visualizar a tabela.

Important
Se você estiver importando um conjunto de dados com colunas do
tipoTIMESTAMP_TZouTIMESTAMP_LTZ, adicionar::stringaos nomes das colunas da sua
consulta. Para obter mais informações, consulteComo: Descarregue dados TIMESTAMP_TZ e
TIMESTAMP_LTZ em um arquivo Parquet.
A captura de tela a seguir mostra o painel com seus data warehouses, bancos de dados e esquemas,
junto com o ícone de olho com o qual você pode visualizar sua tabela. Depois de selecionar oTabela
de visualizaçãoícone, a visualização do esquema dessa tabela é gerada. Você deve selecionar um
depósito antes de poder visualizar uma tabela.

Depois de selecionar um data warehouse, banco de dados e esquema, agora você pode escrever
consultas e executá-las. A saída da sua consulta é mostrada emResultados de consultas, conforme
exibido na captura de tela a seguir.
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Depois de definir a saída da consulta, você pode importar a saída da consulta em um fluxo do Data
Wrangler para realizar transformações de dados.
Para fazer isso, selecioneImportance,Em seguida, especifique um nome e selecioneGo, conforme
exibido na captura de tela a seguir.
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A partir daqui, faça a transição para oFluxo de dadostela para preparar sua transformação de dados,
conforme mostrado na captura de tela a seguir.
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Conectividade privada entre Data Wrangler e Snowflake viaAWS PrivateLink
Esta seção explica como usarAWS PrivateLinkpara estabelecer uma conexão privada entre Data Wrangler
e Snowflake. As etapas são explicadas nas seções a seguir.

Criar uma VPC
Se você não tiver uma VPC configurada, siga asCriar uma nova VPCinstruções para criar uma.
Depois de escolher uma VPC que gostaria de usar para estabelecer uma conexão privada, forneça as
seguintes credenciais ao administrador do Snowflake para habilitarAWS PrivateLink:
• ID da VPC
• ID da conta AWS
• O URL da sua conta correspondente que você usa para acessar o Snowflake

Important
Conforme descrito na documentação do Snowflake, ativar sua conta Snowflake pode levar até
dois dias úteis.

Configure o SnowflakeAWS PrivateLinkIntegration
DepoisAWS PrivateLinkestá ativado, recupere oAWS PrivateLinkconfiguração para sua região executando
o seguinte comando em uma planilha Snowflake. Faça login em seu console Snowflake e digite o seguinte
emPlanilhas:select SYSTEM$GET_PRIVATELINK_CONFIG();
1. Recupere os valores para o seguinte:privatelink-account-name,privatelink_ocspurl,privatelink-account-url, eprivatelink_ocsp-urldo objeto JSON resultante. Exemplos
de cada valor são mostrados no trecho a seguir. Armazene esses valores para uso posterior.
privatelink-account-name: xxxxxxxx.region.privatelink
privatelink-vpce-id: com.amazonaws.vpce.region.vpce-svc-xxxxxxxxxxxxxxxxx
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privatelink-account-url: xxxxxxxx.region.privatelink.snowflakecomputing.com
privatelink_ocsp-url: ocsp.xxxxxxxx.region.privatelink.snowflakecomputing.com

2. Alternar para o seuAWSConsole e navegue até o menu VPC.
3. No painel lateral esquerdo, escolha oEndpointslink para navegar até oEndpoints setup.
Uma vez lá, escolhaCriar o endpoint.
4. Selecione o botão de rádio paraEncontre o serviço pelo nome, conforme exibido na captura de tela a
seguir.

5. NoNome do serviçocampo, cole o valor paraprivatelink-vpce-idque você recuperou na etapa
anterior e escolheuVerificar.
Se a conexão for bem-sucedida, um alerta verde dizendoNome do serviço encontradoaparece na tela
e oVPCeSub-redeas opções se expandem automaticamente, conforme mostrado na captura de tela
a seguir. Dependendo da sua região de destino, sua tela resultante pode mostrar outraAWSNome da
região.

6. Selecione o mesmo ID de VPC que você enviou para o Snowflake a partir doVPClista suspensa.
7. Se você ainda não criou uma sub-rede, execute o seguinte conjunto de instruções sobre como criar uma
sub-rede.
8. SelectSub-redesdoVPClista suspensa. Em seguida, selecioneCriar sub-redee siga os prompts para criar
um subconjunto na sua VPC. Certifique-se de selecionar o ID da VPC que você enviou ao Snowflake.
9. SobConfiguração do grupo de segurança, selecioneCriar novo grupo de segurançapara abrir o
padrãoGrupo de segurançatela em uma nova guia. Nessa nova guia, selecione tCriar grupo de
segurança.
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10.Forneça um nome para o novo grupo de segurança (comodatawrangler-doc-snowflakeprivatelink-connection) e uma descrição. Certifique-se de selecionar o ID da VPC que você usou
nas etapas anteriores.
11.Adicione duas regras para permitir o tráfego de dentro da sua VPC para esse VPC endpoint.
Navegue até sua VPC emSuas VPCsem uma guia separada, e recupere o bloco CIDR para a VPC.
Em seguida, escolhaAdicionar regranaRegras de entrada section. SelectHTTPSpara o tipo, deixe
oOrigemcomoPersonalizarno formulário e cole o valor recuperado do anteriordescribe-vpcschamada
(como10.0.0.0/16).
12.Escolha Create Security Group (Criar grupo de segurança). Recuperar oID do grupo de segurançado
grupo de segurança recém-criado (comosg-xxxxxxxxxxxxxxxxx).
13.NoEndpoint de VPCtela de configuração, remova o grupo de segurança padrão. Cole o ID do grupo de
segurança no campo de pesquisa e marque a caixa de seleção.

14.SelectCriar o endpoint.
15.Se a criação do endpoint for bem-sucedida, você verá uma página que tem um link para a configuração
do seu VPC endpoint, especificado pelo ID da VPC. Clique no link para ver a configuração completa.

Recupere o registro mais alto na lista de nomes DNS. Isso pode ser diferenciado de outros nomes DNS
porque inclui apenas o nome da região (comous-west-2) e nenhuma notação de letra da Zona de
Disponibilidade (comous-west-2a). Armazene essas informações para uso posterior.

Configure o DNS para Snowflake Endpoints em sua VPC
Esta seção explica como configurar DNS para endpoints Snowflake em sua VPC. Isso permite que sua
VPC resolva solicitações para o SnowflakeAWS PrivateLinkEndpoint.
1. Navegue até oO menu do Route 53dentro do seuAWSConsole.
2. SELECT TZonas hospedadasopção (se necessário, expanda o menu à esquerda para encontrar essa
opção).
3. Escolha Criar hosted zone.
a. NoNome de domíniocampo, referencie o valor que foi armazenado paraprivatelinkaccount-urlnas etapas anteriores. Nesse campo, o ID da sua conta Snowflake é
removido do nome DNS e só usa o valor que começa com o identificador de região.
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UMAConjunto de registros de recursostambém é criado posteriormente para o subdomínio,
como,region.privatelink.snowflakecomputing.com.
b. Selecione o botão de rádio paraZona hospedada privadanaTipoSeção. O código da sua região pode
não serus-west-2. Faça referência ao nome DNS retornado a você pelo Snowflake.

c. NoVPCs a serem associadas à zona hospedadaseção, selecione a região na qual sua VPC está
localizada e a ID da VPC usada nas etapas anteriores.

d. Escolha Create hosted zone (Criar zona hospedada).
4. Em seguida, crie dois registros, um paraprivatelink-account-urle um paraprivatelink_ocspurl.
• NoZona hospedadamenu, escolhaCriar conjunto de registros.
a. SobNome de registro, insira somente o ID da sua conta Snowflake (os primeiros 8 caracteres
emprivatelink-account-url).
b. SobTipo de registro, SELECTCNAME.
c. SobValor, insira o nome DNS do endpoint VPC regional que você recuperou na última etapa
doConfigure o SnowflakeAWS PrivateLinkIntegrationSeção.
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d. Escolha Create records (Criar registros).
e. Repita as etapas do procedimento para o registro OCSP que marcamos comoprivatelinkocsp-url, básicos doocsppor meio do ID Snowflake de 8 caracteres para o nome do registro
(comoocsp.xxxxxxxx).

Configurar o endpoint de entrada do Route 53 Resolver para sua VPC
Esta seção explica como configurar endpoints de entrada de resolvedores do Route 53 para a sua VPC.
1. Navegue até oO menu do Route 53dentro do seuAWSConsole do.
• No painel esquerdo doSegurançaseção, selecione oSecurity Groups (Grupos de segurança)opção.
2. Escolha Create Security Group (Criar grupo de segurança).
• Forneça um nome para o grupo de segurança (comodatawranger-doc-route53-resolver-sg)
e uma descrição.
• Selecione o ID da VPC usado nas etapas anteriores.
• Crie regras que permitam DNS sobre UDP e TCP a partir do bloco CIDR da VPC.
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• Escolha Create Security Group (Criar grupo de segurança). Observe oID do grupo de
segurançaporque adiciona uma regra para permitir o tráfego para o grupo de segurança do VPC
endpoint.
3. Navegue até oO menu do Route 53dentro do seuAWSConsole do.
• NoResolvedor doseção, selecione oEndpoint de entradaopção.
4. EscolhaCriar endpoint de entrada.
• Forneça um nome de endpoint.
• DoVPC na regiãolista suspensa, selecione o ID da VPC que você usou em todas as etapas
anteriores.
• NoGrupo de segurança para esse endpointna lista suspensa, selecione o ID do security group na
Etapa 2 desta seção.

• NoEndereço IPseção, selecione uma zona de disponibilidade, selecione uma sub-rede e deixe
o seletor de rádio paraUse um endereço IP selecionado automaticamenteselecionado para cada
endereço IP.
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• Selecione Enviar.
5. SELECT TEndpoint de entradadepois que ele é criado.
6. Depois que o endpoint de entrada for criado, observe os dois endereços IP dos resolvedores.

SageMaker Endpoints
Esta seção explica como criar endpoints de VPC para o seguinte: Amazônia SageMaker Studio,
SageMaker Cadernos, o SageMaker API, SageMaker Runtime e Amazon SageMaker Tempo de execução
da Feature Store.
Crie um grupo de segurança que seja aplicado a todos os endpoints.
1. Navegue atéE2 menu (menu)naAWSConsole do.
2. NoRede e segurançaseção, selecione oGrupos de segurançaopção.
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3. Escolha Create grupo de segurança (Criar grupo de segurança).
4. Forneça um nome e uma descrição do grupo de segurança (comodatawrangler-doc-sagemakervpce-sg). Uma regra é adicionada posteriormente para permitir o tráfego via HTTPS de SageMaker
para esse grupo.

Criar endpoints
1. Navegue atéEdit menu (menu InaAWSConsole do.
2. SELECT TEndpointsopção.
3. Escolha Create Endpoint (Criar endpoint).
4. Pesquise o serviço inserindo seu nome naPesquisarcampo.
5. DoVPClista suspensa, selecione a VPC na qual seu SnowflakeAWS PrivateLinka conexão existe.
6. NoSub-redesseção, selecione as sub-redes que têm acesso ao Snowflake PrivateLink conexão.
7. Sair doEnable DNS Namecaixa de seleção selecionada.
8. NoSecurity Groups (Grupos de segurança)seção, selecione o grupo de segurança que você criou na
seção anterior.
9. Escolha Create Endpoint (Criar endpoint).

Configurar o Studio e o Data Wrangler
Esta seção explica como configurar o Studio e o Data Wrangler.
1. Configure o grupo de segurança.
a. Navegue até o menu Amazon EC2 naAWSConsole do.
b. SELECT TSecurity Groups (Grupos de segurança)opção do noRede e segurançaSeção.
c. Escolha Create Security Group (Criar grupo de segurança).
d. Forneça um nome e uma descrição para o grupo de segurança (comodatawrangler-docsagemaker-studio).
e. Crie as seguintes regras de entrada.
• A conexão HTTPS com o grupo de segurança que você provisionou para o Snowflake PrivateLink
conexão criada noConfigure o Snowflake PrivateLink Integrationetapa.
• A conexão HTTP com o grupo de segurança que você provisionou para o Snowflake PrivateLink
conexão criada noConfigure o Snowflake PrivateLink Etapa de Integração.
• O grupo de segurança UDP e TCP para DNS (porta 53) para o Route 53 Resolver Inbound
Endpoint que você criou na etapa 2 doConfigurar o endpoint de entrada do Route 53 Resolver para
sua VPC.
f. EscolhaCriar grupo de segurançabotão no canto inferior direito.
2. Configure o Studio.
• Navegue até SageMaker menu do noAWSConsole do.
• No console do lado esquerdo, selecione oSageMakerEstúdioopção.
• Se você não tiver nenhum domínio configurado, oConceitos básicosO menu está presente.
• SELECT TConfiguração padrãoopção doConceitos básicos(menu.
• SobMétodo de autenticação, SELECTAWSIdentity and Access Management (IAM).
• DoPermissõesmenu, você pode criar uma nova função ou usar uma função preexistente, dependendo
do seu caso de uso.
• Se você escolherCriar uma nova função, você tem a opção de fornecer um nome de bucket do S3 e
uma política é gerada para você.
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• Se você já tiver uma função criada com permissões para os buckets do S3 aos
quais precisa acessar, selecione a função na lista suspensa. Esse papel deve ter
oAmazonSageMakerFullAccesspolítica anexada a ele.
• SELECT TRede e armazenamentolista suspensa para configurar a VPC, a segurança e as sub-redes
SageMakero o usa.
• SobVPC, selecione a VPC na qual seu Snowflake PrivateLink a conexão existe.
• SobSubnet (s), selecione as sub-redes que têm acesso ao Snowflake PrivateLinkconexão.
• SobAcesso à rede para Studio, SELECTSomente VPC.
• SobGrupos de segurança, selecione o grupo de segurança criado na etapa 1.
• Selecione Enviar.
3. Edite o SageMaker security group.
• Crie as seguintes regras de entrada:
• Porta 2049 para os grupos de segurança NFS de entrada e saída criados automaticamente pelo
SageMaker na etapa 2 (os nomes dos grupos de segurança contêm o ID de domínio do Studio).
• Acesso a todas as portas TCP para si mesmo (necessário para SageMakersomente para VPC).
4. Edite os grupos de segurança do VPC Endpoint:
• Navegue até o menu Amazon EC2 naAWSConsole do.
• Localize o grupo de segurança que você criou em uma etapa anterior.
• Adicione uma regra de entrada que permita o tráfego HTTPS do grupo de segurança criado na etapa
1.
5. Criar um perfil de usuário.
• DoSageMaker Painel de controle do Studio, escolhaAdicionar usuário.
• Forneça um nome de usuário.
• Para oFunção de execução do, escolha criar uma nova função ou usar uma função preexistente.
• Se você escolherCriar uma nova função, você tem a opção de fornecer um nome de bucket do
Amazon S3 e uma política é gerada para você.
• Se você já tiver uma função criada com permissões para os buckets do Amazon S3
aos quais precisa acessar, selecione a função na lista suspensa. Esse papel deve ter
oAmazonSageMakerFullAccesspolítica anexada a ele.
• Selecione Enviar.
6. Crie um fluxo de dados (siga o guia do cientista de dados descrito na seção anterior).
• Ao adicionar uma conexão Snowflake, insira o valor deprivatelink-account-name(doConfigure
o Snowflake PrivateLinkIntegrationpasso) para oNome da conta Snowflake (alfanumérico)campo, em
vez do nome simples da conta Snowflake. Todo o resto permanece inalterado.

Armazenamento de dados importados
Important
É altamente recomendável seguir as melhores práticas para proteger seu bucket Amazon S3,
seguindoPráticas recomendadas de segurança.
Quando você consulta dados do Amazon Athena ou do Amazon Redshift, o conjunto de dados consultado
é automaticamente armazenado no Amazon S3. Os dados são armazenados no padrão SageMaker
Bucket do S3 para oAWSRegião na qual você está usando o Studio.
Os buckets padrão do S3 têm a seguinte convenção de nomenclatura: sagemaker-region-account
number. Por exemplo, se o número da sua conta da é 111122223333 e você está usando o
Studio nous-east-1, seus conjuntos de dados importados são armazenados nosagemaker-useast-1-111122223333.
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Os fluxos do Data Wrangler dependem da localização desse conjunto de dados do Amazon S3, portanto,
você não deve modificar esse conjunto de dados no Amazon S3 enquanto estiver usando um fluxo
dependente. Se você modificar esse local do S3 e quiser continuar usando seu fluxo de dados, deverá
remover todos os objetos notrained_parametersno seu arquivo .flow. Para fazer isso, baixe o
arquivo .flow do Studio e para cada instância dotrained_parameters, exclua todas as entradas.
Quando terminar,trained_parametersdeve ser um objeto JSON vazio:
"trained_parameters": {}

Quando você exporta e usa seu fluxo de dados para processar seus dados, o arquivo .flow que você
exporta se refere a esse conjunto de dados no Amazon S3. Use as seções a seguir para saber mais.

Armazenamento de importação do Amazon Redshift
O Data Wrangler armazena os conjuntos de dados que resultam de sua consulta em um arquivo Parquet
em seu padrão. SageMaker Bucket do S3.
Esse arquivo é armazenado sob o seguinte prefixo (diretório): redshift/UID/data/, ondeUIDé um
identificador exclusivo criado para cada consulta.
Por exemplo, se seu bucket padrão forsagemaker-us-east-1-111122223333, um único conjunto de
dados consultado pelo Amazon Redshift está localizado em s3://sagemaker-us-east-1-111122223333/
redshift/UID/dados/.

Armazenamento de importação do Amazon Athena
Quando você consulta um banco de dados do Athena e importa um conjunto de dados, o Data Wrangler
armazena o conjunto de dados, bem como um subconjunto desse conjunto de dados, ouprevisualizar
arquivos, no Amazon S3.
O conjunto de dados que você importa selecionandoImportar conjunto de dadosé armazenado no formato
Parquet no Amazon S3.
Os arquivos de visualização são gravados no formato CSV quando você selecionaExecutarna tela de
importação do Athena e contém até 100 linhas do conjunto de dados consultado.
O conjunto de dados que você consulta está localizado sob o prefixo (diretório): athena/UID/data/,
ondeUIDé um identificador exclusivo criado para cada consulta.
Por exemplo, se seu bucket padrão forsagemaker-us-east-1-111122223333, um único conjunto
de dados consultado pelo Athena está localizado ems3://sagemaker-us-east-1-111122223333/
athena/UID/dados/example_dataset.parquet.
O subconjunto do conjunto de dados que é armazenado para visualizar quadros de dados no Data
Wrangler é armazenado sob o prefixo: athena/.

Crie e use um fluxo do Data Wrangler
Usar uma Amazon SageMaker Fluxo do Data Wrangler, ou umfluxo de dados, para criar e modificar um
pipeline de preparação de dados. O fluxo de dados conecta os conjuntos de dados, transformações e
análises, oupassos, você cria e pode ser usado para definir seu funil.

Instâncias
Quando você cria um fluxo do Data Wrangler na Amazon SageMaker Studio, o Data Wrangler usa uma
instância do Amazon EC2 para executar as análises e transformações em seu fluxo. Por padrão, o Data
Wrangler usa a instância m5.4xlarge. As instâncias m5 são instâncias de uso geral que fornecem um
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equilíbrio entre computação e memória. Você pode usar instâncias m5 para uma variedade de cargas de
trabalho de computação.
O Data Wrangler também oferece a opção de usar instâncias r5. As instâncias r5 são projetadas para
oferecer desempenho rápido que processa grandes conjuntos de dados na memória.
Recomendamos que você escolha uma instância que seja melhor otimizada para suas cargas de trabalho.
Por exemplo, o r5.8xlarge pode ter um preço mais alto do que o m5.4xlarge, mas o r5.8xlarge pode ser
melhor otimizado para suas cargas de trabalho. Com instâncias mais otimizadas, você pode executar seus
fluxos de dados em menos tempo e com menor custo.
A tabela a seguir mostra as instâncias que você pode usar para executar seu fluxo do Data Wrangler.
Instâncias padrão

vCPU

Memória

ml.m5.4xlarge

16

64 GiB

ml.m5.8xlarge

32

128 GiB

ml.m5.16xlarge

64

256 GiB

ml.m5.24xlarge

96

384 GiB

r5.4xlarge

16

128 GiB

r5.8xlarge

32

256 GiB

r5.24xlarge

96

768 GiB

Para obter mais informações sobre instâncias r5, consulteInstâncias R5 do Amazon EC2. Para obter mais
informações sobre instâncias m5, consulteInstâncias M5 do Amazon EC2.
Cada fluxo do Data Wrangler tem uma instância do Amazon EC2 associada a ele. Você pode ter vários
fluxos associados a uma única instância.
Para cada arquivo de fluxo, você pode alternar facilmente o tipo de instância. Se você alternar o tipo de
instância, a instância que você usou para executar o fluxo continuará sendo executada.
Para mudar o tipo de instância do seu fluxo, faça o seguinte.
1.

Navegue até a instância que você está usando no momento e escolha-a. A imagem a seguir mostra
onde escolher a instância.
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2.

Escolha o tipo de instância que deseja usar.

3.

Escolha Save (Salvar).

Você é cobrado por todas as instâncias em execução. Para evitar cobranças adicionais, desligue
manualmente as instâncias que você não está usando. Para desligar uma instância em execução, use o
procedimento a seguir.
Para encerrar uma instância em execução.
1.

Escolha o ícone da instânciaà esquerda da interface do usuário. A imagem a seguir mostra onde
selecionar oINSTÂNCIAS EM EXECUÇÃOícone.

2.

EscolhaEncerrarao lado da instância que você deseja encerrar.

Se você desligar uma instância usada para executar um fluxo, não poderá acessá-lo temporariamente. Se
você receber um erro ao tentar abrir o fluxo executando uma instância que você desligou anteriormente,
aguarde cinco minutos e tente abri-la novamente.
Quando você exporta seu fluxo de dados para um local como Amazon Simple Storage Service ou Amazon
SageMaker Feature Store, Data Wrangler administra uma Amazon SageMaker processamento de
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trabalho. Você pode usar uma das instâncias a seguir para o trabalho de processamento. Para obter mais
informações sobre como exportar os dados, consulteExport (p. 971).
Instâncias padrão

vCPU

Memória

ml.m5.4xlarge

16

64 GiB

ml.m5.12xlarge

48

192 GiB

ml.m5.24xlarge

96

384 GiB

Para obter mais informações sobre o custo por hora de usar os tipos de instâncias disponíveis,
consulteSageMaker Definição de preços.

A interface de fluxo de dados
Quando você importa um conjunto de dados, o conjunto de dados original aparece no fluxo de dados e
é chamadoOrigem. Se você ativou a amostragem ao importar seus dados, esse conjunto de dados será
chamadoFonte - amostrada. O Data Wrangler deduz automaticamente os tipos de cada coluna em seu
conjunto de dados e cria um novo dataframe chamadoTipos de dados. Você pode selecionar esse quadro
para atualizar os tipos de dados inferidos. Você vê resultados semelhantes aos mostrados na imagem a
seguir após o upload de um conjunto de dados:

Cada vez que você adiciona uma etapa de transformação, cria um novo quadro de dados. Quando várias
etapas de transformação (excetoUnirouConcatenar) são adicionados ao mesmo conjunto de dados, eles
são empilhados.
UnireConcatenarcrie etapas autônomas que contenham o novo conjunto de dados unidos ou
concatenados.
O diagrama a seguir mostra um fluxo de dados com uma união entre dois conjuntos de dados, bem como
duas pilhas de etapas. A primeira pilha (Etapas (2)) adiciona duas transformações ao tipo inferido noTipos
de dadosconjunto de dados. ORio abaixoa pilha, ou a pilha à direita, adiciona transformações ao conjunto
de dados resultantes de uma união chamadajunção de demonstração.
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A pequena caixa cinza no canto inferior direito do fluxo de dados fornece uma visão geral do número de
pilhas e etapas no fluxo e do layout do fluxo. A caixa mais clara dentro da caixa cinza indica as etapas
que estão dentro da visualização da interface do usuário. Você pode usar essa caixa para ver seções
do seu fluxo de dados que estão fora da visualização da interface do usuário. Use o ícone da tela de

ajuste (
interface do usuário.

) para encaixar todas as etapas e conjuntos de dados em sua visualização da

A barra de navegação inferior esquerda inclui ícones que você pode usar para ampliar

(

) e fora (

) do seu fluxo de dados e redimensione o fluxo de

dados para caber na tela (
). Use o ícone de cadeado (
bloquear e desbloquear a localização de cada etapa na tela.
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Adicione uma etapa ao seu fluxo de dados
Select+ao lado de qualquer conjunto de dados ou etapa adicionada anteriormente e, em seguida,
selecione uma das seguintes opções:
• Editar tipos de dados(Para umTipos de dadossomente etapa): Se você não adicionou nenhuma
transformação a umTipos de dadosetapa, você pode selecionarEditar tipos de dadospara atualizar os
tipos de dados que o Data Wrangler inferiu ao importar seu conjunto de dados.
• Adicionar transformação: Adiciona uma nova etapa de transformação. ConsulteDados de
transformação (p. 913)para saber mais sobre as transformações de dados que você pode adicionar.
• Adicionar análise: Adiciona uma análise. Você pode usar essa opção para analisar seus dados em
qualquer ponto do fluxo de dados. Quando você adiciona uma ou mais análises a uma etapa, um ícone
de análise ( ) aparece nessa etapa. ConsulteAnalisar e visualizar (p. 955)para saber mais sobre as
análises que você pode adicionar.
• Unir: Une dois conjuntos de dados e adiciona o conjunto de dados resultante ao fluxo de dados. Para
saber mais, consulte Junções de junções (p. 918).
• Concatenar: Concatena dois conjuntos de dados e adiciona o conjunto de dados resultante ao fluxo de
dados. Para saber mais, consulte Concatenar conjuntos de dados (p. 919).

Exclua uma etapa do seu fluxo de dados
Para excluir uma etapa, selecione a etapa e selecioneExcluir. Se o nó for um nó com uma única entrada,
você excluirá somente a etapa selecionada. A exclusão de uma etapa que tem uma única entrada
não exclui as etapas seguintes. Se você estiver excluindo uma etapa de um nó de origem, união ou
concatenação, todas as etapas seguintes também serão excluídas.
Para excluir uma etapa de uma pilha de etapas, selecione a pilha e, em seguida, selecione a etapa que
você deseja excluir.
Você pode usar um dos procedimentos a seguir para excluir uma etapa sem excluir as etapas posteriores.
Delete a step in the Data Wrangler flow
Você pode excluir uma etapa individual dos nós em seu fluxo de dados que tenham uma única
entrada. Você não pode excluir etapas individuais dos nós de origem, união e concatenação.
Use o procedimento a seguir para excluir uma etapa no fluxo do Data Wrangler.
1.

Escolha o grupo de etapas que tem a etapa que você está excluindo.

2.

Selecione o ícone ao lado da etapa.

3.

Escolha Delete (Excluir).
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Delete a step in the table view
Use o procedimento a seguir para excluir uma etapa na exibição de tabela.
Você pode excluir uma etapa individual dos nós em seu fluxo de dados que tenham uma única
entrada. Você não pode excluir etapas individuais dos nós de origem, união e concatenação.
1.

Escolha a etapa e abra a visualização em tabela da etapa.

2.

Mova o cursor sobre a etapa.

3.

Selecione o ícone ao lado da etapa.

4.

Escolha Delete (Excluir).
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Edite uma etapa em seu fluxo do Data Wrangler
Você pode editar cada etapa que você adicionou ao seu fluxo do Data Wrangler. As etapas de edição
permitem que você altere as transformações ou os tipos de dados das colunas. Você pode editar as etapas
para fazer alterações que lhe permitam realizar análises melhores.
Há várias maneiras de editar uma etapa. Alguns exemplos incluem a alteração do método de imputação ou
a alteração do limite para considerar um valor como um valor atípico.
Use o procedimento a seguir para editar uma etapa.
Para editar uma etapa, faça o seguinte.
1.

Escolha uma etapa no fluxo do Data Wrangler para abrir a visualização da tabela.
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2.

Escolha uma etapa no fluxo de dados.

3.

Edite a etapa.

O exemplo a seguir é de editar uma etapa.
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Obtenha informações sobre dados e qualidade de
dados
Usar oRelatório de qualidade e insights de dadospara realizar uma análise dos dados que você importou
para o Data Wrangler. Recomendamos que você crie o relatório após importar o conjunto de dados. Você
pode usar o relatório para ajudá-lo a limpar e processar seus dados. Ele fornece informações como o
número de valores faltantes e o número de valores atípicos. Se você tiver problemas com seus dados,
como vazamento ou desequilíbrio de metas, o relatório de insights pode chamar sua atenção para esses
problemas.

Note
Se você tiver amostrado os dados que importou, o Data Wrangler criará o relatório a partir
dos dados de amostra. Para obter informações sobre como desativar a amostragem,
consulteImportar (p. 850).
Os tópicos a seguir mostram as seções do relatório:
Tópicos
• Resumo (p. 899)
• Coluna de destino (p. 901)
• Modelo rápido (p. 904)
• Resumo da funcionalidade (p. 906)
• Amostras (p. 908)
• Definições (p. 909)
Você pode baixar o relatório ou visualizá-lo on-line. Para baixar o relatório, escolha o botão de download
no canto superior direito da tela. A imagem a seguir mostra o botão.

Resumo
O relatório de insights tem um breve resumo dos dados que inclui informações gerais, como valores
faltantes, valores inválidos, tipos de recursos, contagens atípicas e muito mais. Também pode incluir
avisos de alta severidade que apontam para prováveis problemas com os dados. Recomendamos que
você investigue os avisos.
Veja a seguir um exemplo de resumo de relatório.
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Coluna de destino
Quando você cria o relatório de qualidade e insights dos dados, o Data Wrangler oferece a opção de
selecionar uma coluna de destino. Uma coluna de destino é uma coluna que você está tentando prever.
Quando você escolhe uma coluna de destino, o Data Wrangler cria automaticamente uma análise da
coluna de destino. Ele também classifica os recursos na ordem de seu poder preditivo. Ao selecionar
uma coluna de destino, você deve especificar se está tentando resolver um problema de regressão ou de
classificação.
Para classificação, o Data Wrangler mostra uma tabela e um histograma das classes mais comuns. Uma
aula é uma categoria. Ele também apresenta observações, ou linhas, com um valor alvo ausente ou
inválido.
A imagem a seguir mostra um exemplo de análise de coluna de destino para um problema de
classificação.

901

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Obtenha informações sobre dados e qualidade de dados

Para regressão, o Data Wrangler mostra um histograma de todos os valores na coluna de destino. Ele
também apresenta observações, ou linhas, com um valor alvo ausente, inválido ou discrepante.
A imagem a seguir mostra um exemplo de análise de coluna de destino para um problema de regressão.
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Modelo rápido
OModelo rápidofornece uma estimativa da qualidade prevista esperada de um modelo que você treina com
seus dados.
O Data Wrangler divide seus dados em dobras de treinamento e validação. Ele usa 80% das amostras
para treinamento e 20% dos valores para validação. Para classificação, a amostra é dividida estratificada.
Para uma divisão estratificada, cada partição de dados tem a mesma proporção de rótulos. Para
problemas de classificação, é importante ter a mesma proporção de rótulos entre as dobras de treinamento
e classificação. O Data Wrangler treina o modelo XGBoost com os hiperparâmetros padrão. Ele aplica a
interrupção antecipada dos dados de validação e executa um pré-processamento mínimo de recursos.
Para modelos de classificação, o Data Wrangler retorna um resumo do modelo e uma matriz de confusão.
Veja a seguir um exemplo de resumo do modelo de classificação. Para saber mais sobre as informações
que ele retorna, consulteDefinições (p. 909).

A seguir está um exemplo de uma matriz de confusão que o modelo rápido retorna.
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Uma matriz de confusão fornece as seguintes informações:
• O número de vezes que o rótulo previsto corresponde ao rótulo verdadeiro.
• O número de vezes que o rótulo previsto não corresponde ao rótulo verdadeiro.
O rótulo verdadeiro representa uma observação real em seus dados. Por exemplo, se você estiver usando
um modelo para detectar transações fraudulentas, o rótulo verdadeiro representa uma transação que é
realmente fraudulenta ou não fraudulenta. O rótulo previsto representa o rótulo que seu modelo atribui aos
dados.
Você pode usar a matriz de confusão para ver o quão bem o modelo prediz a presença ou a ausência
de uma condição. Se você está prevendo transações fraudulentas, pode usar a matriz de confusão para
ter uma ideia da sensibilidade e da especificidade do modelo. A sensibilidade se refere à capacidade do
modelo de detectar transações fraudulentas. A especificidade se refere à capacidade do modelo de evitar
a detecção de transações não fraudulentas como fraudulentas.
Este é um exemplo das saídas rápidas do modelo para um problema de regressão.
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Resumo da funcionalidade
Quando você especifica uma coluna de destino, o Data Wrangler ordena os recursos por seu poder
de previsão. O poder de predição é medido nos dados depois que eles foram divididos em 80% de
treinamento e 20% de dobras de validação. O Data Wrangler ajusta um modelo para cada recurso
separadamente na dobra de treinamento. Ele aplica o pré-processamento mínimo de recursos e mede o
desempenho da previsão nos dados de validação.
Ele normaliza as pontuações no intervalo [0,1]. Pontuações de previsão mais altas indicam colunas que
são mais úteis para prever o alvo sozinhas. Pontuações mais baixas apontam para colunas que não são
preditivas da coluna de destino.
É incomum que uma coluna que não seja preditiva por si só seja preditiva quando usada em conjunto com
outras colunas. Você pode usar as pontuações de previsão com confiança para determinar se um recurso
em seu conjunto de dados é preditivo.
Uma pontuação baixa geralmente indica que o recurso é redundante. Uma pontuação de 1 implica
habilidades preditivas perfeitas, o que geralmente indica vazamento do alvo. O vazamento do alvo
geralmente acontece quando o conjunto de dados contém uma coluna que não está disponível no
momento da previsão. Por exemplo, pode ser uma duplicata da coluna de destino.
A seguir estão exemplos da tabela e do histograma que mostram o valor de predição de cada recurso.
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Amostras
O Data Wrangler fornece informações sobre se suas amostras são anômalas ou se há duplicatas em seu
conjunto de dados.
O Data Wrangler detecta amostras anômalas usando oalgoritmo de floresta. A floresta de isolamento
associa uma pontuação de anomalia a cada amostra (linha) do conjunto de dados. Pontuações baixas de
anomalias indicam amostras anômalas. Pontuações altas estão associadas a amostras não anômalas.
Amostras com pontuação de anomalia negativa são geralmente consideradas anômalas e amostras com
pontuação de anomalia positiva são consideradas não anômalas.
Ao examinar uma amostra que pode ser anômala, recomendamos que você preste atenção a
valores incomuns. Por exemplo, você pode ter valores anômalos resultantes de erros na coleta e no
processamento dos dados. A seguir está um exemplo das amostras mais anômalas de acordo com
a implementação do algoritmo de floresta de isolamento pelo Data Wrangler. Recomendamos usar o
conhecimento do domínio e a lógica de negócios ao examinar as amostras anômalas.
O Data Wrangler detecta linhas duplicadas e calcula a proporção de linhas duplicadas em seus dados.
Algumas fontes de dados podem incluir duplicatas válidas. Outras fontes de dados podem ter duplicatas
que apontam para problemas na coleta de dados. Amostras duplicadas resultantes de uma coleta de
dados incorreta podem interferir nos processos de aprendizado de máquina que dependem da divisão dos
dados em dobras independentes de treinamento e validação.
A seguir estão os elementos do relatório de insights que podem ser afetados por amostras duplicadas:
• Modelo rápido
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• Estimativa de poder de predição
• Ajuste automático de hiperparâmetros
Você pode remover amostras duplicadas do conjunto de dados usando oElimine duplicatestransformar
sobGerenciar linhas. O Data Wrangler mostra as linhas duplicadas com mais frequência.

Definições
A seguir estão as definições dos termos técnicos usados no relatório de insights de dados.
Feature types
A seguir estão as definições para cada um dos tipos de recursos:
• Numeric— Os valores numéricos podem ser flutuantes ou inteiros, como idade ou renda. Os
modelos de aprendizado de máquina presumem que os valores numéricos são ordenados e uma
distância é definida sobre eles. Por exemplo, 3 está mais próximo de 4 do que de 10 e 3 < 4 < 10.
• Categórico — As entradas da coluna pertencem a um conjunto de valores exclusivos, que
geralmente é muito menor do que o número de entradas na coluna. Por exemplo, uma coluna
de comprimento 100 pode conter os valores exclusivosDog,Cat, eMouse. Os valores podem ser
numéricos, de texto ou uma combinação de ambos.Horse,House,8,Love, e3.1seriam todos
valores válidos e poderiam ser encontrados na mesma coluna categórica. O modelo de aprendizado
de máquina não assume ordem ou distância nos valores das características categóricas, em
oposição às características numéricas, mesmo quando todos os valores são números.
• Binary— Os recursos binários são um tipo especial de recurso categórico no qual a cardinalidade do
conjunto de valores exclusivos é 2.
• Texto— Uma coluna de texto contém muitos valores exclusivos não numéricos. Em casos extremos,
todos os elementos da coluna são exclusivos. Em um caso extremo, não há duas entradas iguais.
• Data/hora— Uma coluna de data e hora contém informações sobre a data ou a hora. Ele pode
conter informações sobre a data e a hora.
Feature statistics
A seguir estão as definições de cada uma das estatísticas de recursos:
• Agregar poder de predição— O poder de predição mede a utilidade da coluna na previsão do alvo.
• Outliers(em colunas numéricas) — O Data Wrangler detecta valores atípicos usando duas
estatísticas que são robustas para valores atípicos: mediana e desvio padrão robusto (RSTD).
O RSTD é derivado recortando os valores do recurso no intervalo [5 percentil, 95 percentil] e
calculando o desvio padrão do vetor recortado. Todos os valores maiores que a mediana + 5 *
RSTD ou menores que a mediana - 5 * RSTD são considerados outliers.
• Inclinar(em colunas numéricas) — A inclinação mede a simetria da distribuição e é definida como
o terceiro momento da distribuição dividido pela terceira potência do desvio padrão. A distorção da
distribuição normal ou de qualquer outra distribuição simétrica é zero. Valores positivos indicam
que a cauda direita da distribuição é maior que a cauda esquerda. Valores negativos indicam que a
cauda esquerda da distribuição é maior que a cauda direita. Como regra geral, uma distribuição é
considerada distorcida quando o valor absoluto da inclinação é maior que 3.
• Curtose(em colunas numéricas) — A curtose de Pearson mede o peso da cauda da distribuição. É
definido como o quarto momento da distribuição dividido pelo quadrado do segundo momento. A
curtose da distribuição normal é 3. Valores de curtose menores que 3 implicam que a distribuição
está concentrada em torno da média e as caudas são mais claras do que as caudas da distribuição
normal. Valores de curtose superiores a 3 implicam caudas mais pesadas ou valores atípicos.
• Valores ausentes— Objetos do tipo nulo, cadeias vazias e cadeias compostas apenas por espaços
em branco são considerados ausentes.
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• Valores válidos para feições numéricas ou alvo de regressão— Todos os valores que você pode
converter em flutuadores finitos são válidos. Os valores faltantes não são válidos.
• Valores válidos para recursos categóricos, binários ou de texto ou para destino de classificação—
Todos os valores que não estão ausentes são válidos.
• Recursos de data e hora— Todos os valores que você pode converter em um objeto de data e hora
são válidos. Os valores faltantes não são válidos.
• Valor inválido— Valores que estão ausentes ou que você não consegue transmitir corretamente. Por
exemplo, em uma coluna numérica, você não pode converter a string"six"ou um valor nulo.
Quick model metrics for regression
A seguir estão as definições das métricas do modelo rápido:
• R2 (ou coeficiente de determinação) — R2 é a proporção da variação no alvo que é prevista pelo
modelo. R2 está na faixa de [-infty, 1]. 1 é a pontuação do modelo que prediz o alvo perfeitamente e
0 é a pontuação do modelo trivial que sempre prevê a média alvo.
• MSE ou erro quadrático médio — o MSE está na faixa [0, infty]. 0 é a pontuação do modelo que
prevê perfeitamente o alvo.
• MAE ou erro absoluto médio — MAE está na faixa [0, infty] onde 0 é a pontuação do modelo que
prediz perfeitamente o alvo.
• RMSE ou erro quadrático médio — RMSE está na faixa [0, infty] onde 0 é a pontuação do modelo
que prevê perfeitamente o alvo.
• Erro máximo — O valor absoluto máximo do erro sobre o conjunto de dados. O erro máximo está na
faixa [0, infty]. 0 é a pontuação do modelo que prevê o alvo perfeitamente.
• Erro absoluto mediano — O erro absoluto mediano está na faixa [0, infty]. 0 é a pontuação do
modelo que prediz perfeitamente o alvo.
Quick model metrics for classification
A seguir estão as definições das métricas do modelo rápido:
• Precisão— Precisão é a proporção de amostras que são previstas com precisão. A precisão está
na faixa [0, 1]. 0 é a pontuação do modelo que prevê todas as amostras incorretamente e 1 é a
pontuação do modelo perfeito.
• Precisão equilibrada— Precisão balanceada é a proporção de amostras que são previstas com
precisão quando os pesos das classes são ajustados para equilibrar os dados. Todas as aulas têm
a mesma importância, independentemente de sua frequência. A precisão balanceada está na faixa
[0, 1]. 0 é a pontuação do modelo que prediz que todas as amostras estão erradas. 1 é a pontuação
do modelo perfeito.
• AUC (classificação binária)— Esta é a área abaixo da curva característica de operação do receptor.
A AUC está na faixa [0, 1] em que um modelo aleatório retorna uma pontuação de 0,5 e o modelo
perfeito retorna uma pontuação de 1.
• AUC (MAIS)— Para classificação multiclasse, essa é a área sob a curva de características
operacionais do receptor calculada separadamente para cada etiqueta usando um versus resto. O
Data Wrangler relata a média das áreas. A AUC está na faixa [0, 1] em que um modelo aleatório
retorna uma pontuação de 0,5 e o modelo perfeito retorna uma pontuação de 1.
• Precisão— A precisão é definida para uma classe específica. Precisão é a fração dos verdadeiros
positivos de todas as instâncias que o modelo classificou como essa classe. A precisão está
na faixa [0, 1]. 1 é a pontuação do modelo que não tem falsos positivos para a classe. Para
classificação binária, o Data Wrangler relata a precisão da classe positiva.
• Recuperação— O recall é definido para uma classe específica. Recall é a fração das instâncias
de classe relevantes que são recuperadas com sucesso. O recall está no intervalo [0, 1]. 1 é a
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pontuação do modelo que classifica todas as instâncias da classe corretamente. Para classificação
binária, o Data Wrangler relata o recall da classe positiva.
• F1— F1 é definido para uma classe específica. É a média harmônica da precisão e da recordação.
F1 está na faixa [0, 1]. 1 é a pontuação do modelo perfeito. Para classificação binária, o Data
Wrangler relata o F1 para classes com valores positivos.
Textual patterns
Patterndescreva o formato textual de uma string usando um formato fácil de ler. Veja a seguir
exemplos de padrões textuais:
• “{digits:4-7}” descreve uma sequência de dígitos que tem um comprimento entre 4 e 7.
• “{alnum:5}” descreve uma sequência alfanumérica com um comprimento de exatamente 5.
O Data Wrangler deduz os padrões examinando amostras de cadeias de caracteres não vazias de
seus dados. Ele pode descrever muitos dos padrões comumente usados. Oconfiançaexpresso como
uma porcentagem indica quanto dos dados é estimado para corresponder ao padrão. Usando o
padrão textual, você pode ver quais linhas em seus dados você precisa corrigir ou eliminar.
Veja a seguir os padrões que o Data Wrangler pode reconhecer:
Pattern

Formato textual

{álbum}

Sequências alfanum

{qualquer}

Qualquer sequência de caracteres de palavras

{dígitos}

Uma sequência de dígitos

{mais baixo}

Uma palavra minúscula

{misto}

Uma palavra mista

{nome}

Uma palavra que começa com uma letra
maiúscula

{superior}

Uma palavra maiúscula

{espaço em branco}

caracteres de espaço em branco

Um caractere de palavra é um sublinhado ou um caractere que pode aparecer em uma palavra em
qualquer idioma. Por exemplo, as sequências de caracteres 'Hello_word' e 'écoute' consistem em
caracteres de palavras. 'H' e 'é' são exemplos de caracteres de palavras.

Treine automaticamente modelos em seu fluxo de
dados
Você pode usar a Amazon SageMaker Piloto automático para treinar, ajustar e implantar automaticamente
modelos nos dados que você transformou em seu fluxo de dados. Amazônia SageMaker O piloto
automático pode passar por vários algoritmos e usar aquele que funciona melhor com seus dados.
Para obter mais informações sobre a Amazon SageMaker Piloto automático, consulteAutomatize o
desenvolvimento de modelos com a Amazon SageMaker Piloto automático (p. 328).
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Quando você treina e ajusta um modelo, o Data Wrangler exporta seus dados para um local do Amazon
S3 onde a Amazon SageMaker O piloto automático pode acessá-lo.
Você pode preparar e implantar um modelo escolhendo um nó em seu fluxo do Data Wrangler e
escolhendoExportar e treinarna previsualização de dados. Você pode usar esse método para visualizar
seu conjunto de dados antes de escolher treinar um modelo nele.
Você também pode treinar e implantar um modelo diretamente do seu fluxo de dados.
O procedimento a seguir prepara e implanta um modelo a partir do fluxo de dados. Para fluxos do Data
Wrangler com transformações de várias linhas, você não pode usar as transformações do fluxo do Data
Wrangler ao implantar o modelo. É possível usar o procedimento do do a seguir para processar os dados
antes de usá-los para realizar inferência.
Para treinar e implantar um modelo diretamente do seu fluxo de dados, faça o seguinte.
1.

Escolha o+ao lado do nó que contém os dados de treinamento.

2.

EscolhaModelo de trem.

3.

(Opcional) Especifique umAWS KMSchave ou ID. Para obter mais informações sobre como criar e
controlar chaves criptográficas para proteger os dados, consulte.AWS Key Management Service.

4.

EscolhaExportar e treinar.

5.

Depois da Amazon SageMaker O piloto automático treina o modelo com base nos dados que o Data
Wrangler exportou, especifique um nome paraNome do experimento.

6.

DebaixoDados de entrada, escolhapréviapara verificar se o Data Wrangler exportou corretamente
seus dados para a Amazon SageMaker Piloto automático.

7.

ParaDestino, escolha a coluna de destino.

8.

(Opcional) EmLocalização do S3embaixoDados de saída, especifique uma localização do Amazon S3
diferente da localização padrão.

9.

Selecione Next (Próximo): Método de treinamento.

10. Escolha um método de treinamento. Para obter mais informações, consulte??? (p. 336)
11. (Opcional) ParaEndpoint de implantação automática, especifique um nome para o endpoint.
12. ParaOpção de implantação, escolha um método de implantação. Você pode optar por implantar com
ou sem as transformações que você fez em seus dados.

Important
Você não pode implantar uma Amazon SageMaker Modelo de piloto automático com as
transformações que você fez em seu fluxo do Data Wrangler se tiver usado as seguintes
transformações:
• Ingressar
• Concatenar
• Group by (Agrupar por)
É possível exportar o conjunto de dados de uma união para o Amazon S3. Você pode criar
um novo fluxo usando o conjunto de dados que você exportou. Você pode usar o conjunto de
dados para treinar e implantar um modelo.
13. Selecione Next (Próximo): Analisar e criar.
14. Selecione Create experiment (Criar experimento).
Para obter mais informações sobre treinamento e implantação de modelos, consulte.Criar uma Amazon
SageMaker Experiência de piloto automático (p. 331). O piloto automático mostra análises sobre o melhor
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desempenho do modelo. Para obter mais informações sobre o desempenho do modelo, consulte.Machine
do (p. 352).

Dados de transformação
Amazônia SageMaker O Data Wrangler fornece várias transformações de dados de ML para agilizar a
limpeza, a transformação e a caracterização de seus dados. Quando você adiciona uma transformação,
ela adiciona uma etapa ao fluxo de dados. Cada transformação que você adiciona modifica seu conjunto
de dados e produz um novo quadro de dados. Todas as transformações subsequentes se aplicam ao
quadro de dados resultante.
O Data Wrangler inclui transformações integradas, que você pode usar para transformar colunas sem
nenhum código. Você também pode adicionar transformações personalizadas usando PySpark, Python
(função definida pelo usuário), pandas e PySpark SQL. Algumas transformações operam no local,
enquanto outras criam uma nova coluna de saída em seu conjunto de dados.
Você pode aplicar transformações em várias colunas ao mesmo tempo. Por exemplo, você pode excluir
várias colunas em uma única etapa.
Você pode aplicar oProcesso numéricoeAlça ausentese transforma apenas em uma única coluna.
Use esta página para saber mais sobre essas transformações incorporadas e personalizadas.

Transform IU
A maioria das transformações nativas estão localizadas no.Preparaçãoguia da interface do usuário do Data
Wrangler. Você pode acessar as transformações de união e concatenação por meio da visualização do
fluxo de dados. Use a tabela a seguir para visualizar essas duas visualizações.
Transform
Você pode adicionar uma transformação a qualquer etapa do seu fluxo de dados. Use o procedimento
a seguir para adicionar uma transformação ao fluxo de dados.
Para adicionar uma etapa ao fluxo de dados, faça o seguinte.
1.

Escolha o+ao lado da etapa do fluxo de dados.

2.

EscolhaInput Transform.

3.

EscolhaAdicionar etapa.
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4.

Escolha uma transformação.

5.

(Opcional) Você pode pesquisar a transformação que deseja usar. O Data Wrangler destaca a
consulta nos resultados.
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Join View
Para unir dois conjuntos de dados, selecione o primeiro conjunto de dados em seu fluxo de dados e
escolhaUnir. Quando você escolherUnir, você verá resultados semelhantes aos mostrados na imagem
a seguir. Seus conjuntos de dados esquerdo e direito são exibidos no painel esquerdo. O painel
principal exibe seu fluxo de dados, com o conjunto de dados recém-unido adicionado.
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Quando você escolherConfigurepara configurar a união, você verá resultados semelhantes aos
mostrados na imagem a seguir. Sua configuração de junção é exibida no painel esquerdo. Você pode
usar esse painel para escolher o nome do conjunto de dados unido, o tipo de união e as colunas a
serem unidas. O painel principal exibe três tabelas. As duas tabelas superiores exibem os conjuntos
de dados esquerdo e direito à esquerda e à direita, respectivamente. Sob essa tabela, você pode
visualizar o conjunto de dados unidos.

ConsulteJunções de junções (p. 918)para saber mais.
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Concatenate View
Para concatenar dois conjuntos de dados, você seleciona o primeiro conjunto de dados em seu
fluxo de dados e escolheConcatenar. Quando você selecionaConcatenar, você verá resultados
semelhantes aos mostrados na imagem a seguir. Seus conjuntos de dados esquerdo e direito são
exibidos no painel esquerdo. O painel principal exibe seu fluxo de dados, com o conjunto de dados
recém-concatenado adicionado.

Quando você escolherConfigurepara configurar a concatenação, você verá resultados semelhantes
aos mostrados na imagem a seguir. Sua configuração de concatenação é exibida no painel esquerdo.
Você pode usar esse painel para escolher o nome do conjunto de dados concatenado e optar por
remover duplicatas após a concatenação e adicionar colunas para indicar o quadro de dados de
origem. O painel principal exibe três tabelas. As duas tabelas superiores exibem os conjuntos de
dados esquerdo e direito à esquerda e à direita, respectivamente. Sob essa tabela, você pode
visualizar o conjunto de dados concatenado.
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ConsulteConcatenar conjuntos de dados (p. 919)para saber mais.

Junções de junções
Você une dataframes diretamente em seu fluxo de dados. Quando você une dois conjuntos de dados, o
conjunto de dados unido resultante aparece em seu fluxo. Os seguintes tipos de união são suportados pelo
Data Wrangler.
• Externa esquerda— Inclua todas as linhas da tabela esquerda. Se o valor da coluna unida em uma
linha da tabela esquerda não corresponder a nenhum valor da linha direita da tabela, essa linha conterá
valores nulos para todas as colunas da tabela à direita na tabela associada.
• Anti esquerda— Inclua linhas da tabela esquerda que não contêm valores na tabela à direita para a
coluna unida.
• Semi esquerda— Inclua uma única linha da tabela à esquerda para todas as linhas idênticas que
atendam aos critérios na instrução de junção. Isso exclui as linhas duplicadas da tabela esquerda que
correspondem aos critérios da união.
• Direto externo— Inclua todas as linhas da tabela à direita. Se o valor da coluna unida em uma linha
da tabela à direita não corresponder a nenhum valor da linha esquerda da tabela, essa linha conterá
valores nulos para todas as colunas da tabela esquerda na tabela unida.
• Interior— Inclua linhas das tabelas esquerda e direita que contêm valores correspondentes na coluna
unida.
• Externa completa— Inclua todas as linhas das tabelas esquerda e direita. Se o valor da linha da coluna
unida em qualquer tabela não corresponder, linhas separadas serão criadas na tabela unida. Se uma
linha não contiver um valor para uma coluna na tabela unida, null será inserido nessa coluna.
• Cruz cartesiana— Inclua linhas que combinam cada linha da primeira tabela com cada linha da segunda
tabela. Este é umProduto cartesianode linhas de tabelas na junção. O resultado deste produto é o
tamanho da mesa esquerda vezes o tamanho da mesa direita. Portanto, recomendamos cautela ao usar
essa união entre conjuntos de dados muito grandes.
Use o procedimento a seguir para unir dois dataframes.
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1.

Select+ao lado do quadro de dados esquerdo ao qual você deseja unir. O primeiro quadro de dados
que você seleciona é sempre a tabela à esquerda em sua união.

2.

Selecionar Ingressar.

3.

Selecione o quadro de dados correto. O segundo quadro de dados que você seleciona é sempre a
tabela certa em sua união.

4.

EscolhaConfigurepara configurar sua união.

5.

Dê um nome ao seu conjunto de dados unido usando oName (Nome)campo.

6.

SELECna umaTipo de dados.

7.

Selecione uma coluna das tabelas esquerda e direita para unir.

8.

EscolhaApliquepara visualizar o conjunto de dados unido à direita.

9.

Para adicionar a tabela unida ao seu fluxo de dados, escolhaAdicionar.

Concatenar conjuntos de dados
Concatene dois conjuntos de dados:
1.

Escolha+ao lado do quadro de dados esquerdo que você deseja concatenar. O primeiro quadro de
dados que você seleciona é sempre a tabela à esquerda em seu concatenado.

2.

EscolhaConcatenar.

3.

Selecione o quadro de dados correto. O segundo quadro de dados que você seleciona é sempre a
tabela certa em seu concatenado.

4.

EscolhaConfigurepara configurar seu concatenato.

5.

Dê um nome ao seu conjunto de dados concatenado usando oName (Nome)campo.

6.

(Opcional) Marque a caixa de seleção ao lado deRemover duplicatas após a concatenaçãopara
remover colunas duplicadas.

7.

(Opcional) Marque a caixa de seleção ao lado deAdicionar coluna para indicar o quadro de dados de
origemse, para cada coluna no novo conjunto de dados, você quiser adicionar um indicador da origem
da coluna.

8.

EscolhaApliquepara visualizar o novo conjunto de dados.

9.

EscolhaAdicionarpara adicionar o novo conjunto de dados ao seu fluxo de dados.

Dados de transformação
Você pode equilibrar os dados dos conjuntos de dados com uma categoria sub-representada. O
balanceamento de um conjunto de dados pode ajudar você a criar modelos melhores para classificação
binária.

Note
Você não pode equilibrar conjuntos de dados contendo vetores de coluna.
Você pode usar oDados de transformaçãooperação para balancear seus dados usando um dos seguintes
operadores:
• Sobreamostragem aleatória— Duplica aleatoriamente amostras na categoria minoritária. Por exemplo,
se você está tentando detectar fraudes, talvez só tenha casos de fraude em 10% dos seus dados. Para
uma proporção igual de casos fraudulentos e não fraudulentos, esse operador duplica aleatoriamente os
casos de fraude no conjunto de dados 8 vezes.
• Subamostragem aleatória— Aproximadamente equivalente à sobreamostragem aleatória. Remove
aleatoriamente amostras da categoria com representação excessiva para obter a proporção de amostras
que você deseja.
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• Técnica de sobreamostragem de minorias sintéticas (SMOTE)— Usa amostras da categoria subrepresentada para interpolar novas amostras sintéticas minoritárias. Para obter mais informações sobre
o SMOTE, consulte a descrição a seguir.
Você pode usar todas as transformações para conjuntos de dados contendo recursos numéricos e não
numéricos. O SMOTE interpola valores usando amostras vizinhas. O Data Wrangler usa a distância Rquadrado para determinar a vizinhança e interpolar as amostras adicionais. O Data Wrangler usa apenas
recursos numéricos para calcular as distâncias entre amostras no grupo sub-representado.
Para duas amostras reais no grupo sub-representado, o Data Wrangler interpola os recursos numéricos
usando uma média ponderada. Ele atribui aleatoriamente pesos a essas amostras na faixa de [0, 1]. Para
recursos numéricos, o Data Wrangler interpola amostras usando uma média ponderada das amostras.
Para as amostras A e B, o Data Wrangler poderia atribuir aleatoriamente um peso de 0,7 a A e 0,3 a B. A
amostra interpolada tem um valor de 0,7A + 0,3B.
O Data Wrangler interpola recursos não numéricos copiando qualquer uma das amostras reais
interpoladas. Ele copia as amostras com uma probabilidade atribuída aleatoriamente a cada amostra. Para
as amostras A e B, ele pode atribuir probabilidades de 0,8 a A e 0,2 a B. Para as probabilidades atribuídas,
ele copia A 80% das vezes.

Transformações personalizadas
OTransformações personalizadasgrupo permite que você use Python (função definida pelo usuário),
PySpark, pandas ou PySpark (SQL) para definir transformações personalizadas. Para todas as
três opções, você usa a variáveldfpara acessar o quadro de dados no qual você deseja aplicar a
transformação. Se você não estiver usando Python (função definida pelo usuário), você não precisará
incluir uma declaração de retorno. Escolhapréviapara visualizar o resultado da transformação
personalizada. EscolhaAdicionarpara adicionar a transformação personalizada à sua lista deEtapas
anteriores.
Você pode importar as bibliotecas populares com umimportdeclaração no bloco de código de
transformação personalizado, como a seguinte:
• NumPy versão 1.19.0
• scikit-learn versão 0.23.2
• SciPy versão 1.5.4
• pandas versão 1.0.3
• PySpark versão 3.0.0

Important
Transform personalizadonão suporta colunas com espaços ou caracteres especiais no nome.
Recomendamos que você especifique nomes de colunas que tenham somente caracteres
alfanuméricos e sublinhados. Você pode usar oRenomear colunaTransform naGerenciar
colunasgrupo de transformação para remover espaços do nome de uma coluna. Você também
pode adicionar umPython (Pandas) Transform personalizadosemelhante ao seguinte para
remover espaços de várias colunas em uma única etapa. Este exemplo altera as colunas
chamadasA columneB columnparaA_columneB_columnrespectivamente.
df.rename(columns={"A column": "A_column", "B column": "B_column"})

Se você incluir declarações impressas no bloco de código, o resultado aparecerá quando você
selecionarprévia. Você pode redimensionar o painel do transformador de código personalizado. O
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redimensionamento do painel fornece mais espaço para escrever código. A imagem a seguir mostra o
redimensionamento do painel.
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As seções a seguir fornecem contexto e exemplos adicionais para escrever código de transformação
personalizado.
Python (função definida pelo usuário)
A função Python oferece a capacidade de escrever transformações personalizadas sem precisar conhecer
o Apache Spark ou os pandas. O Data Wrangler é otimizado para executar seu código personalizado
rapidamente. Você obtém desempenho semelhante usando código Python personalizado e um plug-in
Apache Spark.
Para usar o bloco de código Python (função definida pelo usuário), você especifica o seguinte:
• Coluna de entrada— A coluna de entrada em que você está aplicando a transformação.
• Mode— O modo de script, seja pandas ou Python.
• Tipo de retorno— O tipo de dados do valor que você está retornando.
Usar o modo pandas oferece melhor desempenho. O modo Python facilita a gravação de transformações
usando funções puras do Python.
O vídeo a seguir mostra um exemplo de como usar código personalizado para criar uma transformação.
Ele usa oConjunto de dados do Titanicpara criar uma coluna com a saudação da pessoa.
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PySpark
O exemplo a seguir extrai a data e a hora de um carimbo de data/hora.
from pyspark.sql.functions import from_unixtime, to_date, date_format
df = df.withColumn('DATE_TIME', from_unixtime('TIMESTAMP'))
df = df.withColumn( 'EVENT_DATE', to_date('DATE_TIME')).withColumn(
'EVENT_TIME', date_format('DATE_TIME', 'HH:mm:ss'))

pandas
O exemplo a seguir fornece uma visão geral do quadro de dados ao qual você está adicionando
transformações.
df.info()

PySpark (SQL)
O exemplo a seguir cria um novo quadro de dados com quatro colunas:nome,tarifa,classe p,sobreviveu.
SELECT name, fare, pclass, survived FROM df

Se você não sabe como usar PySpark. É possível usar trechos de código personalizados para ajudá-lo a
começar.
O Data Wrangler tem uma coleção pesquisável de trechos de código. Você pode usar trechos de código
para realizar tarefas como eliminar colunas, agrupar por colunas ou modelar.
Para usar um trecho de código, escolhaTrechos de exemplo de pesquisae especifique uma consulta na
barra de pesquisa. O texto que você especifica na consulta não precisa corresponder exatamente ao nome
do trecho de código.
O exemplo a seguir mostra umDescarte linhas duplicadastrecho de código que pode excluir linhas com
dados semelhantes em seu conjunto de dados. Você pode encontrar o trecho de código pesquisando um
dos seguintes:
• Duplicates
• Idêntico
• Remover
O trecho a seguir tem comentários para ajudar você a entender as mudanças que você precisa fazer. Para
a maioria dos trechos, você deve especificar os nomes das colunas do seu conjunto de dados no código.

# Specify the subset of columns
# all rows having identical values in these columns will be dropped
subset = ["col1", "col2", "col3"]
df = df.dropDuplicates(subset)
# to drop the full-duplicate rows run
# df = df.dropDuplicates()

Para usar um trecho, copie e cole seu conteúdo naTransform personalizadocampo. Você pode copiar e
colar vários trechos de código no campo de transformação personalizado.
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Fórmula personalizada
Usar oFórmula personalizadapara definir uma nova coluna usando uma expressão SQL do Spark para
consultar dados no quadro de dados atual. A consulta deve usar as convenções das expressões SQL do
Spark.

Important
Fórmula personalizadanão suporta colunas com espaços ou caracteres especiais no nome.
Recomendamos que você especifique nomes de colunas que tenham somente caracteres
alfanuméricos e sublinhados. Você pode usar oRenomear colunaTransform naGerenciar
colunasgrupo de transformação para remover espaços do nome de uma coluna. Você também
pode adicionar umPython (Pandas) Transform personalizadosemelhante ao seguinte para
remover espaços de várias colunas em uma única etapa. Este exemplo altera as colunas
chamadasA columneB columnparaA_columneB_columnrespectivamente.
df.rename(columns={"A column": "A_column", "B column": "B_column"})

Você pode usar essa transformação para realizar operações em colunas, referenciando as colunas pelo
nome. Por exemplo, supondo que o quadro de dados atual contenha colunas chamadascol_aecol_b,
é possível usar a operação a seguir para produzir uma.Coluna de saídaesse é o produto dessas duas
colunas com o seguinte código:
col_a * col_b

Outras operações comuns incluem as seguintes, supondo que um dataframe
contenhacol_aecol_bcolunas
• Concatene duas colunas:concat(col_a, col_b)
• Adicione duas colunas:col_a + col_b
• Subtraia duas colunas:col_a - col_b
• Divida duas colunas:col_a / col_b
• Considere o valor absoluto de uma coluna:abs(col_a)
Para obter mais informações, consulte o .Documentação do Sparkna seleção de dados.

Reduzir a dimensionalidade em um conjunto de dados
Reduza a dimensionalidade dos seus dados usando a Análise de Componentes Principais (PCA). A
dimensionalidade do seu conjunto de dados corresponde ao número de feições. Ao usar a redução de
dimensionalidade no Data Wrangler, você obtém um novo conjunto de recursos chamados componentes.
Cada componente é responsável por alguma variabilidade nos dados.
O primeiro componente é responsável pela maior quantidade de variação nos dados. O segundo
componente é responsável pela segunda maior quantidade de variação nos dados, e assim por diante.
Você pode usar a redução de dimensionalidade para reduzir o tamanho dos conjuntos de dados que
você usa para treinar modelos. Em vez de usar os recursos do seu conjunto de dados, você pode usar os
componentes principais.
Para realizar o PCA, o Data Wrangler cria eixos para seus dados. Um eixo é uma combinação afim de
colunas em seu conjunto de dados. O primeiro componente principal é o valor no eixo que tem a maior
quantidade de variância. O segundo componente principal é o valor no eixo que tem a segunda maior
quantidade de variância. O enésimo componente principal é o valor no eixo que tem a enésima maior
quantidade de variância.
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Você pode configurar o número de componentes principais que o Data Wrangler retorna. Você pode
especificar o número de componentes principais diretamente ou especificar a porcentagem do limite de
variação. Cada componente principal explica uma quantidade de variação nos dados. Por exemplo, você
pode ter um componente principal com um valor de 0,5. O componente explicaria 50% da variação nos
dados. Quando você especifica uma porcentagem de limite de variância, o Data Wrangler retorna o menor
número de componentes que atendem à porcentagem especificada.
A seguir estão exemplos de componentes principais com a quantidade de variância que eles explicam nos
dados.
• Componente 1:0,5
• Componente 2:0,45
• Componente 3:0,05
Se você especificar uma porcentagem de limite de variação de94ou95, o Data Wrangler retorna o
Componente 1 e o Componente 2. Se você especificar uma porcentagem de limite de variação de96, o
Data Wrangler retorna todos os três componentes principais.
É possível usar o procedimento a seguir para executar o PCA no conjunto de dados.
Para executar o PCA no seu conjunto de dados, faça o seguinte:
1.

Abra seu fluxo de dados do Data Wrangler.

2.

Escolha o+e, em seguida, selecioneAdicionar transformação.

3.

EscolhaAdicionar etapa.

4.

EscolhaRedução de dimensionalidade.

5.

ParaColunas de entrada, escolha os recursos que você está reduzindo aos componentes principais.

6.

(Opcional) ParaNúmero de componentes principais, escolha o número de componentes principais que
o Data Wrangler retorna em seu conjunto de dados. Se especificar um valor para o campo, você não
poderá especificar um valor para.Percentual do limite de variação.

7.

(Opcional) ParaPercentual do limite de variação, especifique a porcentagem de variação nos dados
que você deseja explicar pelos componentes principais. O Data Wrangler usa o valor padrão de95se
você não especificar um valor para o limite de variância. Você não pode especificar uma porcentagem
de limite de variação se tiver especificado um valor paraNúmero de componentes principais.

8.

(Opcional) DesmarqueCentro dopara não usar a média das colunas como centro dos dados. Por
padrão, o Data Wrangler centraliza os dados com a média antes do escalonamento.

9.

(Opcional) DesmarqueDimensionarpara não escalar os dados com o desvio padrão da unidade.

10. (Opcional) EscolhaColumnspara enviar os componentes para colunas separadas. EscolhaVetorpara
gerar os componentes como um único vetor.
11. (Opcional) ParaColuna de saída, especifique um nome para uma coluna de saída. Se você estiver
gerando os componentes em colunas separadas, o nome que você especificar é um prefixo. Se você
estiver enviando os componentes para um vetor, o nome especificado será o nome da coluna vetorial.
12. (Opcional) SelecionarMantenha as colunas de entrada. Não recomendamos selecionar essa opção se
você planeja usar apenas os componentes principais para treinar seu modelo.
13. Escolhaprévia.
14. Escolha Add (Adicionar).

Codificar categórico
Os dados categóricos geralmente são compostos por um número finito de categorias, em que
cada categoria é representada por uma string. Por exemplo, se você tiver uma tabela de dados
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de clientes, uma coluna que indica o país em que a pessoa mora é categórica. As categorias
seriamAfeganistão,Albânia,Argélia, e assim por diante. Os dados categóricos podem sernominalouordinal.
As categorias ordinais têm uma ordem inerente e as categorias nominais não. O grau mais alto obtido
(Ensino médio,Solteiros,Mestre do, e assim por diante) é um exemplo de categorias ordinais.
A codificação de dados categóricos é o processo de criar uma representação numérica para categorias.
Por exemplo, se suas categorias foremCãoeGato, você pode codificar essas informações em dois
vetores,[1,0]para representarCão, e[0,1]para representarGato.
Ao codificar categorias ordinais, talvez seja necessário traduzir a ordem natural das categorias em sua
codificação. Por exemplo, você pode representar o grau mais alto obtido com o seguinte mapa:{"High
school": 1, "Bachelors": 2, "Masters":3}.
Use a codificação categórica para codificar dados categóricos em formato de string em matrizes de
números inteiros.
Os codificadores categóricos do Data Wrangler criam codificações para todas as categorias que existem
em uma coluna no momento em que a etapa é definida. Se novas categorias tiverem sido adicionadas a
uma coluna quando você inicia um trabalho do Data Wrangler para processar seu conjunto de dados de
uma vezt, e essa coluna foi a entrada para uma transformação de codificação categórica do Data Wrangler
à épocat-1, essas novas categorias são consideradasdesaparecidono trabalho do Data Wrangler. A opção
que você seleciona paraEstratégia de tratamento inválidaé aplicado a esses valores ausentes. Exemplos
de quando isso pode ocorrer são:
• Quando você usa um arquivo .flow para criar um trabalho do Data Wrangler para processar um conjunto
de dados que foi atualizado após a criação do fluxo de dados. Por exemplo, você pode usar um fluxo de
dados para processar regularmente os dados de vendas todos os meses. Se esses dados de vendas
forem atualizados semanalmente, novas categorias poderão ser introduzidas em colunas para as quais
uma etapa categórica de codificação é definida.
• Quando você selecionaAmostrasquando você importa seu conjunto de dados, algumas categorias
podem ficar de fora da amostra.
Nessas situações, essas novas categorias são consideradas valores ausentes no trabalho do Data
Wrangler.
Você pode escolher e configurar umordinale umcodificação em um único host. Use as seções a seguir
para saber mais sobre essas opções.
Ambas as transformações criam uma nova coluna chamadaNome da coluna de saída. Você especifica o
formato de saída dessa coluna com.Estilo de saída:
• SelectVetorpara produzir uma única coluna com um vetor esparso.
• SelectColumnspara criar uma coluna para cada categoria com uma variável indicadora para saber se o
texto na coluna original contém um valor igual a essa categoria.

Code ordinal
SelectCode ordinalpara codificar categorias em um número inteiro entre 0 e o número total de categorias
naColuna de entradavocê seleciona.
Estratégia de manuseio inválida: Selecione um método para lidar com valores inválidos ou ausentes.
• EscolhaIgnorarse você quiser omitir as linhas com valores faltantes.
• EscolhaMantenhapara manter os valores faltantes como a última categoria.
• EscolhaErrose você quiser que o Data Wrangler lance um erro se forem encontrados valores ausentes
noColuna de entrada.
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• EscolhaSubstitua por NaNpara substituir o ausente por NaN. Essa opção é recomendada se seu
algoritmo de ML puder lidar com valores faltantes. Caso contrário, as três primeiras opções dessa lista
podem produzir melhores resultados.

Codificação One-Hot
SelectCodificação em um único pontopeloTransformaçãopara usar codificação one-hot. Configure essa
transformação usando o seguinte:
• Descarte a última categoria: E seTrue, a última categoria não tem um índice correspondente na
codificação one-hot. Quando valores faltantes são possíveis, uma categoria ausente é sempre a última e
definindo-a comoTruesignifica que um valor ausente resulta em um vetor totalmente zero.
• Estratégia de manuseio inválida: Selecione um método para lidar com valores inválidos ou ausentes.
• EscolhaIgnorarse você quiser omitir as linhas com valores faltantes.
• EscolhaMantenhapara manter os valores faltantes como a última categoria.
• EscolhaErrose você quiser que o Data Wrangler lance um erro se forem encontrados valores ausentes
noColuna de entrada.
• O ordinal de entrada está codificado?: Selecione essa opção se o vetor de entrada contiver dados
ordinais codificados. Essa opção exige que os dados de entrada contenham números inteiros não
negativos. E seVerdadeiroentradaié codificado como um vetor com um valor diferente de zero noiA
localização.

Codificação de similaridade
Use a codificação de similaridade quando tiver o seguinte:
• Um grande número de variáveis categóricas
• dados
O codificador de similaridade cria incorporações para colunas com dados categóricos. Uma incorporação é
um mapeamento de objetos discretos, como palavras, para vetores de números reais. Ele codifica cadeias
de caracteres semelhantes a vetores que contêm valores semelhantes. Por exemplo, ele cria codificações
muito semelhantes para “Califórnia” e “Califórnia”.
O Data Wrangler converte cada categoria do seu conjunto de dados em um conjunto de tokens usando um
tokenizador de 3 gramas. Ele converte os tokens em uma incorporação usando a codificação min-hash.
O exemplo a seguir mostra como o codificador de similaridade cria vetores a partir de sequências.
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As codificações de similaridade que o Data Wrangler cria:
• Tem baixa dimensionalidade
• São escaláveis para um grande número de categorias
• São robustos e resistentes ao ruído
Pelas razões anteriores, a codificação por similaridade é mais versátil do que a codificação em um único
acesso.
Para adicionar a transformação de codificação de similaridade ao seu conjunto de dados, use o
procedimento a seguir.
Para usar a codificação de similaridade, faça o seguinte:
1.

Faça login noAmazônia SageMakerConsole do.

2.

Escolha Open Studio (Abrir Studio).

3.

EscolhaAplicar aplicação.

4.

EscolhaEstúdio.

5.

Especifique seu fluxo de dados.

6.

Escolha uma etapa com uma transformação.

7.

EscolhaAdicionar etapa.

8.

EscolhaCodificar categórico.

9.

Especifique o seguinte:
• Transformação–Codificação de similaridade
• Coluna de entrada— A coluna que contém os dados categóricos que você está codificando.
• Dimensão alvo— (Opcional) A dimensão do vetor de incorporação categórica. O valor padrão é 30.
Recomendamos usar uma dimensão alvo maior se você tiver um conjunto de dados grande com
muitas categorias.
• Estilo de saída— EscolhaVetorpara um único vetor com todos os valores codificados.
EscolhaColunapara ter os valores codificados em colunas separadas.
• Coluna de saída— (Opcional) O nome da coluna de saída para uma saída codificada em vetor. Para
uma saída codificada por coluna, esse é o prefixo dos nomes das colunas seguido pelo número
listado.
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Texto de destaque
Usar oTexto de destaquetransforme o grupo para inspecionar colunas do tipo string e use a incorporação
de texto para destacar essas colunas.
Esse grupo de recursos contém dois recursos,Estatísticas de personagenseVetorizar. Use as seções a
seguir para saber mais sobre essas transformações. Para ambas as opções, oColuna de entradadeve
conter dados de texto (tipo string).

Estatísticas de personagens
Usar oEstatísticas de personagenspara gerar estatísticas para cada linha em uma coluna contendo dados
de texto.
Essa transformação calcula as seguintes proporções e contagens para cada linha e cria uma nova coluna
para relatar o resultado. A nova coluna é nomeada usando o nome da coluna de entrada como prefixo e
um sufixo específico para a proporção ou contagem.
• Número de palavras: O número total de palavras nessa linha. O sufixo dessa coluna de saída éstats_word_count.
• Número de caracteres: O número total de caracteres nessa linha. O sufixo dessa coluna de saída éstats_char_count.
• relação de UPPER: O número de caracteres maiúsculos, de A a Z, dividido por todos os caracteres na
coluna. O sufixo dessa coluna de saída é-stats_capital_ratio.
• Hit Ratio de: O número de caracteres minúsculos, de a a z, dividido por todos os caracteres na coluna. O
sufixo dessa coluna de saída é-stats_lower_ratio.
• Hit Ratio of digits: A proporção de dígitos em uma única linha sobre a soma dos dígitos na coluna de
entrada. O sufixo dessa coluna de saída é-stats_digit_ratio.
• Hit (proporção): A proporção de caracteres não alfanuméricos (caracteres como #$&%: @) em
relação à soma de todos os caracteres na coluna de entrada. O sufixo dessa coluna de saída éstats_special_ratio.

Vetorizar
A incorporação de texto envolve o mapeamento de palavras ou frases de um vocabulário para vetores de
números reais. Use a transformação de incorporação de texto do Data Wrangler para tokenizar e vetorizar
dados de texto em vetores de frequência de termos — frequência inversa de documentos (TF-IDF).
Quando o TF-IDF é calculado para uma coluna de dados de texto, cada palavra em cada frase é
convertida em um número real que representa sua importância semântica. Números mais altos estão
associados a palavras menos frequentes, que tendem a ser mais significativas.
Quando você define umVetorizaretapa de transformação, o Data Wrangler usa os dados em seu conjunto
de dados para definir o vetorizador de contagem e os métodos TF-IDF. A execução de um trabalho do
Data Wrangler usa esses mesmos métodos.
Você configura essa transformação usando o seguinte:
• Nome da coluna de saída: Essa transformação cria uma nova coluna com a incorporação de texto. Use
esse campo para especificar um nome para essa coluna de saída.
• Tokenizer: Um tokenizador converte a frase em uma lista de palavras, outokens.
EscolhaPadrãopara usar um tokenizador que divide por espaço em branco e converte cada palavra em
minúsculas. Por exemplo,"Good dog"é tokenizado para["good","dog"].
EscolhaPersonalizarpara usar um tokenizador personalizado. Se você escolherPersonalizar. É possível
usar os campos a seguir para configurar o tokenizador:
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• Tamanho mínimo do token: O tamanho mínimo, em caracteres, para que um token seja válido.
Padronizado como 1. Por exemplo, se você especificar3para o tamanho mínimo do token, palavras
comoa, at, insão retirados da sentença tokenizada.
• O regex deve se dividir em lacunas: Se selecionado,regexdivisões em lacunas. Caso contrário, ele
coincide com os tokens. Padronizado como True.
• Pattern Regex: Padrão Regex que define o processo de tokenização. Padronizado como ' \\ s+'.
• Para letras minúsculas: Se escolhido, o Data Wrangler converte todos os caracteres em minúsculas
antes da tokenização. Padronizado como True.
Para saber mais, consulte a documentação do Spark emTokenizer.
• Vetorizador: O vetorizador converte a lista de tokens em um vetor numérico esparso. Cada token
corresponde a um índice no vetor e um valor diferente de zero indica a existência do token na frase de
entrada. Você pode escolher entre duas opções de vetorizador,Contagemehash.
• Contagem e vetorizaçãopermite personalizações que filtram tokens pouco frequentes ou muito
comuns. Contagem e vetorização dos parâmetrosincluindo o seguinte:
• Freqüência mínima do termo: Em cada linha, os termos (tokens) com menor frequência são
filtrados. Se você especificar um número inteiro, esse será um limite absoluto (inclusive). Se você
especificar uma fração entre 0 (inclusive) e 1, o limite será relativo à contagem total de termos.
Padronizado como 1.
• Frequência mínima do documento: Número mínimo de linhas nas quais um termo (token) deve
parecer incluído. Se você especificar um número inteiro, esse será um limite absoluto (inclusive). Se
você especificar uma fração entre 0 (inclusive) e 1, o limite será relativo à contagem total de termos.
Padronizado como 1.
• Frequência máxima do documento: Número máximo de documentos (linhas) nos quais um termo
(token) pode parecer incluído. Se você especificar um número inteiro, esse será um limite absoluto
(inclusive). Se você especificar uma fração entre 0 (inclusive) e 1, o limite será relativo à contagem
total de termos. Padronizado como 0.999.
• Tamanho máximo do vocabulário: Tamanho máximo do vocabulário. O vocabulário é composto por
todos os termos (tokens) em todas as linhas da coluna. Padronizado como 262144.
• Saídas binárias: Se selecionadas, as saídas vetoriais não incluem o número de aparições de um
termo em um documento, mas são um indicador binário de sua aparência. Padronizado como
False.
Para saber mais sobre essa opção, consulte a documentação do Spark em.CountVectorizer.
• hashé computacionalmente mais rápido. Parâmetros de vetorização de hashinclui o seguinte:
• Número de recursos durante o hash: Um vetorizador de hash mapeia tokens para um índice vetorial
de acordo com seu valor de hash. Esse recurso determina o número de valores de hash possíveis.
Valores grandes resultam em menos colisões entre valores de hash, mas em um vetor de saída de
maior dimensão.
Para saber mais sobre essa opção, consulte a documentação do Spark em.FeatureHasher
• Aplicar IDFaplica uma transformação IDF, que multiplica o termo frequência pela frequência inversa
padrão do documento usada para incorporação de TF-IDF. Parâmetros de IDFincluindo o seguinte:
• Frequência mínima do documento: Número mínimo de documentos (linhas) nos quais um termo
(token) deve aparecer para ser incluído. E secount_vectorizeé o vetorizador escolhido, recomendamos
que você mantenha o valor padrão e modifique apenas omin_doc_freqcampo em campoContagem e
vetorização dos parâmetros. Padronizado como 5.
• Formato de saída:O formato de saída de cada linha.
• SelectVetorpara produzir uma única coluna com um vetor esparso.
• SelectAplanadapara criar uma coluna para cada categoria com uma variável indicadora para saber se
o texto na coluna original contém um valor igual a essa categoria. Você só pode escolher achatado
quandoVetorizadoré definido comoContagem vetorial.
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Séries temporais Transform
No Data Wrangler, você pode transformar dados de séries temporais. Os valores em um conjunto de
dados de série temporal são indexados a um tempo específico. Por exemplo, um conjunto de dados que
mostra o número de clientes em uma loja para cada hora em um dia é um conjunto de dados de séries
temporais. A tabela a seguir mostra um exemplo de conjunto de dados de séries temporais.

Número horário de clientes em uma loja
Número de clientes

Horário (hora)

4

9

10

10:00

14

11:00

25

12

20

13

18

14

Para a tabela anterior, oNúmero de clientescoluna contém os dados de séries temporais. Os dados da
série temporal são indexados nos dados horários noHorário (hora)coluna.
Talvez seja necessário realizar uma série de transformações em seus dados para colocá-los em
um formato que possa ser usado para sua análise. Usar oSéries temporaistransforme o grupo para
transformar seus dados de séries temporais. Para obter mais informações sobre as transformações que
você pode realizar, consulte as seções a seguir.
Tópicos
• Agrupar por uma série temporal (p. 933)
• Reamostrar dados de séries temporais (p. 935)
• Tratamento de dados de séries temporais ausentes (p. 936)
• Valide o carimbo de data e hora dos dados de sua série temporal (p. 938)
• Padronizando a duração da série temporal (p. 938)
• Extraia recursos de seus dados de séries temporais (p. 939)
• Use recursos atrasados de seus dados de séries temporais (p. 940)
• Crie um intervalo de data e hora em sua série temporal (p. 941)
• Use uma janela giratória em sua série temporal (p. 942)

Agrupar por uma série temporal
Você pode usar a operação agrupar por para agrupar dados de séries temporais para valores específicos
em uma coluna.
Por exemplo, você tem a tabela a seguir que rastreia o uso médio diário de eletricidade em uma casa.

Uso médio diário de eletricidade doméstica
ID da casa

timestamp diário

Uso de eletricidade
(kWh)

Número de ocupantes
do domicílio

domicílio_0

01/01/2020

30

2
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ID da casa

timestamp diário

Uso de eletricidade
(kWh)

Número de ocupantes
do domicílio

domicílio_0

02/01/2020

40

2

domicílio_0

04/01/2020

35

3

doméstico_1

02/01/2020

45

3

doméstico_1

03/01/2020

55

4

Se você optar por agrupar por ID, obterá a tabela a seguir.

Uso de eletricidade agrupado por ID doméstico
ID da casa

Série de uso de eletricidade
(kWh)

Série de número de ocupantes
domésticos

domicílio_0

[30, 40, 35]

[2, 2, 3]

doméstico_1

[45, 55]

[3, 4]

Cada entrada na sequência da série temporal é ordenada pelo carimbo de data/hora correspondente. O
primeiro elemento da sequência corresponde ao primeiro timestamp da série. Parahousehold_0,30é o
primeiro valor doSéries de uso de eletricidade. O valor de30corresponde à primeira carimbo de data/hora
de1/1/2020.
Você pode incluir a data e hora de início e a data e hora de término. A tabela a seguir mostra como essas
informações são exibidas.

Uso de eletricidade agrupado por ID doméstico
ID da casa

Série de uso de
eletricidade (kWh)

Série de número
de ocupantes
domésticos

Hora de início

Hora de fim

domicílio_0

[30, 40, 35]

[2, 2, 3]

01/01/2020

04/01/2020

doméstico_1

[45, 55]

[3, 4]

02/01/2020

03/01/2020

É possível usar o procedimento a seguir para agrupar por uma coluna de série temporal.
1.

Abra seu fluxo de dados do Data Wrangler.

2.

Se você não importou seu conjunto de dados, importe-o sob aComo importar dados dadosGuia de.

3.

Em seu fluxo de dados, emTipos dados, escolha o+e, em seguida, selecioneInput Transform.

4.

EscolhaAdicionar etapa.

5.

EscolhaSéries temporais.

6.

DebaixoTransformação, escolhaAgrupar dados.

7.

Especifique uma coluna emAgrupar por esta coluna.

8.

ParaAplicar às colunas, especifique um valor.

9.

Escolhapréviapara gerar uma prévia da transformação.

10. EscolhaAdicionarpara adicionar a transformação ao fluxo de dados do Data Wrangler.
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Reamostrar dados de séries temporais
Os dados de séries temporais geralmente têm observações que não são feitas em intervalos regulares.
Por exemplo, um conjunto de dados pode ter algumas observações registradas de hora em hora e outras
observações registradas a cada duas horas.
Muitas análises, como algoritmos de previsão, exigem que as observações sejam feitas em intervalos
regulares. A reamostragem permite estabelecer intervalos regulares para as observações em seu conjunto
de dados.
Você pode aumentar ou diminuir a resolução de uma série temporal. A redução da resolução aumenta
o intervalo entre as observações no conjunto de dados. Por exemplo, se você reduzir a resolução de
observações feitas a cada hora ou a cada duas horas, cada observação em seu conjunto de dados será
feita a cada duas horas. As observações horárias são agregadas em um único valor usando um método de
agregação, como a média ou a mediana.
O aumento da amostragem reduz o intervalo entre as observações no conjunto de dados. Por exemplo,
se você aumentar a amostra de observações que são obtidas a cada duas horas em observações de
hora em hora, você pode usar um método de interpolação para inferir observações de hora em hora a
partir das que foram feitas a cada duas horas. Para obter informações sobre métodos de interpolação,
consultepandas.DataFrame. interpolar.
Você pode reamostrar dados numéricos e não numéricos.
Usar oReamostraroperação para reamostrar seus dados de séries temporais. Se você tiver várias séries
temporais em seu conjunto de dados, o Data Wrangler padroniza o intervalo de tempo para cada série
temporal.
A tabela a seguir mostra um exemplo de redução da resolução de dados de séries temporais usando a
média como método de agregação. A amostra dos dados é reduzida a cada duas horas para cada hora.

Leituras de temperatura por hora durante um dia antes da redução da resolução
Timestamp

Temperatura (Celsius)

12

30

1

32

2

35

3

32

4

30

Leituras de temperatura reduzidas para cada duas horas
Timestamp

Temperatura (Celsius)

12

30

2

33,5

2

35

4

32,5

É possível usar o procedimento a seguir para reamostrar dados de séries temporais.
1.

Abra seu fluxo de dados do Data Wrangler.
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2.

Se você não importou seu conjunto de dados, importe-o sob aComo importar dados dadosGuia de.

3.

Em seu fluxo de dados, emTipos dados, escolha o+e, em seguida, selecioneInput Transform.

4.

EscolhaAdicionar etapa.

5.

EscolhaReamostrar.

6.

ParaTime stamp, escolha a coluna do carimbo de data/hora.

7.

ParaUnidade de frequência, especifique a frequência com a qual você está reamostrando.

8.

(Opcional) Especifique um valor paraQuantidade de frequências.

9.

Configure a transformação especificando os campos restantes.

10. Escolhapréviapara gerar uma prévia da transformação.
11. EscolhaAdicionarpara adicionar a transformação ao fluxo de dados do Data Wrangler.

Tratamento de dados de séries temporais ausentes
Se você tiver valores ausentes no conjunto de dados, poderá executar um dos seguintes procedimentos:
• Para conjuntos de dados com várias séries temporais, elimine as séries temporais que têm valores
faltantes maiores do que um limite especificado por você.
• Impute os valores faltantes em uma série temporal usando outros valores na série temporal.
A imputação de um valor ausente envolve a substituição dos dados especificando um valor ou usando um
método inferencial. A seguir estão os métodos que você pode usar para imputação:
• Valor constante — Substitua todos os dados ausentes no seu conjunto de dados por um valor que você
especificar.
• Valor mais comum — Substitua todos os dados ausentes pelo valor que tem a maior frequência no
conjunto de dados.
• Preenchimento direto — Use um preenchimento direto para substituir os valores faltantes pelo valor
não faltante que precede os valores ausentes. Para a sequência: [2, 4, 7, NaN, NaN, NaN, 8], todos os
valores faltantes são substituídos por 7. A sequência que resulta do uso de um preenchimento direto é
[2, 4, 7, 7, 7, 7, 8].
• Preenchimento inverso — Use um preenchimento invertido para substituir os valores faltantes pelo valor
não faltante que segue os valores faltantes. Para a sequência: [2, 4, 7, NaN, NaN, NaN, 8], todos os
valores faltantes são substituídos por 8. A sequência resultante do uso de um preenchimento invertido é
[2, 4, 7, 8, 8, 8, 8, 8].
• Interpolar — usa uma função de interpolação para imputar os valores faltantes. Para obter mais
informações sobre as funções que podem ser usadas para interpolação, consulte as.pandas.DataFrame.
interpolar.
Alguns dos métodos de imputação podem não ser capazes de imputar todo o valor que falta em seu
conjunto de dados. Por exemplo, umaPreenchimento progressivosnão é possível imputar um valor ausente
que aparece no início da série temporal. Você pode imputar os valores usando um preenchimento direto ou
um preenchimento invertido.
Você pode imputar valores faltantes em uma célula ou em uma coluna.
O exemplo a seguir mostra como os valores são imputados em uma célula.

Uso de eletricidade com valores faltantes
ID da casa

Série de uso de eletricidade (kWh)

domicílio_0

[30, 40, 35, NaN, NaN]
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ID da casa

Série de uso de eletricidade (kWh)

doméstico_1

[45, NaN, 55]

Uso de eletricidade com valores imputados usando um preenchimento antecipado
ID da casa

Série de uso de eletricidade (kWh)

domicílio_0

[30, 40, 35, 35, 35]

doméstico_1

[45, 45, 55]

O exemplo a seguir mostra como os valores são imputados em uma coluna.

Uso médio diário de eletricidade doméstica com valores faltantes
ID da casa

Uso de eletricidade (kWh)

domicílio_0

30

domicílio_0

40

domicílio_0

NaN

doméstico_1

NaN

doméstico_1

NaN

Uso médio diário de eletricidade doméstica com valores imputados usando um preenchimento
antecipado
ID da casa

Uso de eletricidade (kWh)

domicílio_0

30

domicílio_0

40

domicílio_0

40

doméstico_1

40

doméstico_1

40

É possível usar o procedimento a seguir para lidar com valores faltantes.
1.

Abra seu fluxo de dados do Data Wrangler.

2.

Se você não importou seu conjunto de dados, importe-o sob aComo importar dados dadosGuia de.

3.

Em seu fluxo de dados, emTipos dados, escolha o+e, em seguida, selecioneInput Transform.

4.

EscolhaAdicionar etapa.

5.

EscolhaAlça ausente.

6.

ParaTipo de entrada de séries temporais, escolha se você deseja lidar com valores ausentes dentro
de uma célula ou ao longo de uma coluna.

7.

ParaImpute valores faltantes para esta coluna, especifique a coluna que tem os valores faltantes.

8.

ParaMétodo para imputar valores, selecione um método.
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9.

Configure a transformação especificando os campos restantes.

10. Escolhapréviapara gerar uma prévia da transformação.
11. Se você tiver valores ausentes, você pode especificar um método para imputá-los emMétodo para
imputar valores.
12. EscolhaAdicionarpara adicionar a transformação ao fluxo de dados do Data Wrangler.

Valide o carimbo de data e hora dos dados de sua série temporal
Você pode ter dados de timestamp inválidos. Você pode usar oValidar time stampfunção para determinar
se os registros de data e hora em seu conjunto de dados são válidos. Seu carimbo de data/hora pode ser
inválido por um ou mais dos seguintes motivos:
• Sua coluna de data e hora tem valores ausentes.
• Os valores em sua coluna de timestamp não estão formatados corretamente.
Se você tiver registros de data e hora inválidos em seu conjunto de dados, não poderá realizar sua análise
com êxito. Você pode usar o Data Wrangler para identificar registros de data e hora inválidos e entender
onde você precisa limpar seus dados.
A validação da série temporal funciona de duas maneiras:
Você pode configurar o Data Wrangler para executar uma das seguintes, caso encontre valores ausentes
no conjunto de dados:
• Elimine as linhas que têm os valores ausentes ou inválidos.
• Identifique as linhas que têm os valores ausentes ou inválidos.
• Gere um erro se encontrar algum valor ausente ou inválido em seu conjunto de dados.
Você pode validar os carimbos de data e hora em colunas que tenham atimestamptipo ou ostringTipo.
Se a coluna tiver astringtipo, o Data Wrangler converte o tipo da coluna emtimestampe executa a
validação.
É possível usar o procedimento a seguir para validar os carimbos de data/hora no conjunto de dados.
1.

Abra seu fluxo de dados do Data Wrangler.

2.

Se você não importou seu conjunto de dados, importe-o sob aComo importar dados dadosGuia de.

3.

Em seu fluxo de dados, emTipos dados, escolha o+e, em seguida, selecioneInput Transform.

4.

EscolhaAdicionar etapa.

5.

EscolhaValidar carimbos de data/hora.

6.

ParaColuna de timestamp, escolha a coluna do carimbo de data/hora.

7.

ParaPolítica, escolha se você deseja lidar com os carimbos de data/hora ausentes.

8.

(Opcional) ParaColuna de saída, especifique um nome para a coluna de saída.

9.

Se a coluna de data e hora estiver formatada para o tipo de string, escolhaCast para data e hora.

10. Escolhapréviapara gerar uma prévia da transformação.
11. EscolhaAdicionarpara adicionar a transformação ao fluxo de dados do Data Wrangler.

Padronizando a duração da série temporal
Se você tiver dados de séries temporais armazenados como matrizes, poderá padronizar cada série
temporal com o mesmo comprimento. A padronização do comprimento da matriz de séries temporais pode
facilitar a realização da análise dos dados.
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Você pode padronizar suas séries temporais para transformações de dados que exigem que o tamanho
dos dados seja corrigido.
Muitos algoritmos de ML exigem que você nivele seus dados de séries temporais antes de usá-los. O
nivelamento dos dados de séries temporais é separar cada valor da série temporal em sua própria coluna
em um conjunto de dados. O número de colunas em um conjunto de dados não pode mudar, então os
comprimentos da série temporal precisam ser padronizados entre você nivelar cada matriz em um conjunto
de recursos.
Cada série temporal é definida com o tamanho que você especifica como quantil ou percentil do conjunto
de séries temporais. Por exemplo, você pode ter três sequências com os seguintes comprimentos:
• 3
• 4
• 5
Você pode definir o comprimento de todas as sequências como o comprimento da sequência que tem o
comprimento do percentil 50.
Matrizes de séries temporais menores do que o tamanho que você especificou têm valores faltantes
adicionados. A seguir está um exemplo de formato de padronização da série temporal para uma duração
maior: [2, 4, 5, NaN, NaN, NaN].
Você pode usar diferentes abordagens para lidar com os valores faltantes. Para obter informações sobre
essas abordagens, consulteTratamento de dados de séries temporais ausentes (p. 936).
As matrizes de séries temporais que são maiores do que o tamanho especificado são truncadas.
É possível usar o procedimento a seguir para padronizar a duração da série temporal.
1.

Abra seu fluxo de dados do Data Wrangler.

2.

Se você não importou seu conjunto de dados, importe-o sob aComo importar dados dadosGuia de.

3.

Em seu fluxo de dados, emTipos dados, escolha o+e, em seguida, selecioneInput Transform.

4.

EscolhaAdicionar etapa.

5.

EscolhaPadronizar o comprimento.

6.

ParaPadronize a duração da série temporal da coluna, escolha uma coluna.

7.

(Opcional) ParaColuna de saída, especifique um nome para a coluna de saída. Se você não
especificar um nome, a transformação será feita no local.

8.

Se a coluna de data e hora estiver formatada para o tipo de string, escolhaCast para data e hora.

9.

EscolhaQuantil de cortee especifique um quantil para definir o comprimento da sequência.

10. EscolhaSaída da simplificaçãopara gerar os valores da série temporal em colunas separadas.
11. Escolhapréviapara gerar uma prévia da transformação.
12. EscolhaAdicionarpara adicionar a transformação ao fluxo de dados do Data Wrangler.

Extraia recursos de seus dados de séries temporais
Se você estiver executando um algoritmo de classificação ou regressão em seus dados de séries
temporais, recomendamos extrair recursos da série temporal antes de executar o algoritmo. A extração de
recursos pode melhorar o desempenho do seu algoritmo.
Use as opções a seguir para escolher como você deseja extrair recursos dos seus dados:
• Usar oSubconjunto mínimopara especificar a extração de 8 recursos que você sabe que são úteis
em análises posteriores. Você pode usar um subconjunto mínimo quando precisar realizar cálculos
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rapidamente. Você também pode usá-lo quando seu algoritmo de ML tem um alto risco de sobreajuste e
você deseja fornecer menos recursos.
• Usar oSubconjunto eficientepara especificar a extração do maior número possível de recursos sem
extrair recursos que são computacionalmente intensivos em suas análises.
• Usar oTodas as funcionalidadespara especificar a extração de todos os recursos da série de músicas.
• Usar oSubconjunto manualpara escolher uma lista de recursos que você acha que explicam bem a
variação em seus dados.
Use o procedimento a seguir para extrair recursos de seus dados de séries temporais.
1.

Abra seu fluxo de dados do Data Wrangler.

2.

Se você não importou seu conjunto de dados, importe-o sob aComo importar dados dadosGuia de.

3.

Em seu fluxo de dados, emTipos dados, escolha o+e, em seguida, selecioneInput Transform.

4.

EscolhaAdicionar etapa.

5.

EscolhaRecursos de extração.

6.

ParaExtraia recursos para esta coluna, escolha uma coluna.

7.

(Opcional) SelecioneAlisarpara gerar os recursos em colunas separadas.

8.

ParaStrategy, escolha uma estratégia para extrair os recursos.

9.

Escolhapréviapara gerar uma prévia da transformação.

10. EscolhaAdicionarpara adicionar a transformação ao fluxo de dados do Data Wrangler.

Use recursos atrasados de seus dados de séries temporais
Para muitos casos de uso, a melhor maneira de prever o comportamento future de sua série temporal é
usar o comportamento mais recente.
Os usos mais comuns dos recursos atrasados são os seguintes:
• Coletando alguns valores anteriores. Por exemplo, para o tempo, t + 1, você coleta t, t - 1, t - 2 e t - 3.
• Coletando valores que correspondem ao comportamento sazonal nos dados. Por exemplo, para prever
a ocupação em um restaurante às 13h, talvez você queira usar os recursos a partir das 13h do dia
anterior. Usar os recursos a partir das 12h ou 11h do mesmo dia pode não ser tão preditivo quanto usar
os recursos dos dias anteriores.
1.

Abra seu fluxo de dados do Data Wrangler.

2.

Se você não importou seu conjunto de dados, importe-o sob aComo importar dados dadosGuia de.

3.

Em seu fluxo de dados, emTipos dados, escolha o+e, em seguida, selecioneInput Transform.

4.

EscolhaAdicionar etapa.

5.

EscolhaCaracterísticas de transformação.

6.

ParaGere recursos de atraso para esta coluna, escolha uma coluna.

7.

ParaColuna de timestamp, escolha a coluna que contém os carimbos de data/hora.

8.

ParaLag, especifique a duração do atraso.

9.

(Opcional) Configure a saída usando uma das seguintes opções:
• Inclua toda a janela de atraso
• Saída da simplificação
• Solte linhas sem histórico

10. Escolhapréviapara gerar uma prévia da transformação.
11. EscolhaAdicionarpara adicionar a transformação ao fluxo de dados do Data Wrangler.
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Crie um intervalo de data e hora em sua série temporal
Você pode ter dados de séries temporais que não têm registros de data e hora. Se você souber que as
observações foram feitas em intervalos regulares, você pode gerar registros de data e hora para a série
temporal em uma coluna separada. Para gerar carimbos de data/hora, você especifica o valor do carimbo
de data/hora de início e a frequência dos carimbos de data/hora.
Por exemplo, você pode ter os seguintes dados de série temporal para o número de clientes em um
restaurante.

Dados de séries temporais sobre o número de clientes em um restaurante
Número de clientes
10
14
24
40
30
20
Se você souber que o restaurante abriu às 17h e que as observações são feitas de hora em hora, você
pode adicionar uma coluna de data e hora que corresponda aos dados da série temporal. Você pode ver a
coluna de timestamp na tabela a seguir.

Dados de séries temporais sobre o número de clientes em um restaurante
Número de clientes

Timestamp

10

13:00

14

14:00

24

3:00

40

04:00

30

5:00

20

6:00

Use o procedimento a seguir para adicionar um intervalo de data e.
1.

Abra seu fluxo de dados do Data Wrangler.

2.

Se você não importou seu conjunto de dados, importe-o sob aComo importar dados dadosGuia de.

3.

Em seu fluxo de dados, emTipos dados, escolha o+e, em seguida, selecioneInput Transform.

4.

EscolhaAdicionar etapa.

5.

Escolhaintervalo de data e hora.

6.

ParaTipo de frequência, escolha a unidade usada para medir a frequência dos registros de data e
hora.

7.

Paratimestamp de início, especifique a data e hora de início.
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8.

ParaColuna de saída, especifique um nome para a coluna de saída.

9.

(Opcional) Configure a saída usando os campos restantes.

10. Escolhapréviapara gerar uma prévia da transformação.
11. EscolhaAdicionarpara adicionar a transformação ao fluxo de dados do Data Wrangler.

Use uma janela giratória em sua série temporal
Você pode extrair recursos ao longo de um período de tempo. Por exemplo, por tempo,t, e um
comprimento de janela de tempo de 3, e para a linha que indica otNo timestamp, acrescentamos os
recursos que são extraídos da série temporal às vezest- 3t-2-2 et- 1. 1. Para obter informações sobre como
extrair recursos, consulteExtraia recursos de seus dados de séries temporais (p. 939).
É possível usar o procedimento a seguir para extrair recursos durante um período.
1.

Abra seu fluxo de dados do Data Wrangler.

2.

Se você não importou seu conjunto de dados, importe-o sob aComo importar dados dadosGuia de.

3.

Em seu fluxo de dados, emTipos dados, escolha o+e, em seguida, selecioneInput Transform.

4.

EscolhaAdicionar etapa.

5.

EscolhaCaracterísticas de janelas rolantes.

6.

ParaGere recursos de janela rolante para esta coluna, escolha uma coluna.

7.

ParaColuna de timestamp, escolha a coluna que contém os carimbos de data/hora.

8.

(Opcional) ParaColuna de saída, especifique o nome da coluna de saída.

9.

ParaTamanho da janela, especifique o tamanho da janela.

10. ParaStrategy, escolha a estratégia de extração.
11. Escolhapréviapara gerar uma prévia da transformação.
12. EscolhaAdicionarpara adicionar a transformação ao fluxo de dados do Data Wrangler.

Incluindo data e hora
Usar oDestacar data/horapara criar uma incorporação vetorial representando um campo de data e hora.
Para usar essa transformação, seus dados de data e.
• Sequências de caracteres descrevendo data e hora Por exemplo, "January 1st, 2020, 12:44pm".
• Um carimbo de data/hora do Unix: Um timestamp Unix descreve o número de segundos, milissegundos,
microssegundos ou nanossegundos de 1/1/1970.
Você pode escolherInferir formato de data e horae forneça umFormato de data e hora. Se você fornecer
um formato de data e hora, deverá usar os códigos descritos naDocumentação Python. As opções
selecionadas para essas duas configurações têm implicações na velocidade da operação e nos resultados
finais.
• A opção mais manual e computacionalmente mais rápida é especificar umFormato de data e horae
selecioneNo (Não)peloInferir formato de data e hora.
• Para reduzir o trabalho manual, você pode escolherInferir formato de data e horae não especificar um
formato de data e hora. Também é uma operação computacionalmente rápida; no entanto, o primeiro
formato de data e hora encontrado na coluna de entrada é considerado o formato da coluna inteira. Se
houver outros formatos na coluna, esses valores serão NaN na saída final. A inferência do formato de
data e hora pode fornecer cadeias de caracteres não analisadas.
• Se você não especificar um formato e selecionarNo (Não)peloInferir formato de data e hora, você obtém
os resultados mais robustos. Todas as cadeias de caracteres de data e hora válidas são analisadas. No
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entanto, essa operação pode ser uma ordem de magnitude mais lenta do que as duas primeiras opções
desta lista.
Ao usar essa transformação, você especifica umColuna de entradaque contém dados de data e hora em
um dos formatos listados acima. A transformação cria uma coluna de saída chamadaNome da coluna de
saída. O formato da coluna de saída depende da sua configuração usando o seguinte:
• Vetor: Produz uma única coluna como vetor.
• Columns: Cria uma nova coluna para cada recurso. Por exemplo, se a saída contiver um ano, mês e dia,
três colunas separadas serão criadas para ano, mês e dia.
Além disso, você deve escolher umModo de incorporação. Para modelos lineares e redes profundas,
recomendamos escolhercíclica. Para algoritmos baseados em árvores, recomendamos escolherordinal.

Formato de sequência
OFormato de sequênciaas transformações contêm operações padrão de formatação de cadeia de
caracteres Por exemplo, você pode usar essas operações para remover caracteres especiais, normalizar
os comprimentos das sequências de caracteres e atualizar a capitalização da string.
Esse grupo de recursos contém as seguintes transformações. Todas as transformações retornam cópias
das sequências de caracteres naColuna de entradae adicione o resultado a uma nova coluna de saída.
Name (Nome)

Função

Algormo esquerda

Pressione com o botão esquerdo do
mouse a string com um dadoCaractere de
preenchimentopara o dadoLargura. Se a corda for
maior queLargura, o valor de retorno é reduzido
paraLarguraCaracteres.

Algormo direito

Clique com o botão direito do mouse na string
com um dadoCaractere de preenchimentopara o
dadoLargura. Se a corda for maior queLargura, o
valor de retorno é reduzido paraLarguraCaracteres.

Centro (almofada em cada lado)

Dê um toque central na corda (adicione
acolchoamento em ambos os lados da corda)
com um dadoCaractere de preenchimentopara o
dadoLargura. Se a corda for maior queLargura, o
valor de retorno é reduzido paraLarguraCaracteres.

Preceder zeros

Preencha à esquerda uma string numérica com
zeros, até um determinadoLargura. Se a corda for
maior queLargura, o valor de retorno é reduzido
paraLarguraCaracteres.

Faixa esquerda e direita

Retorna uma cópia da string com os caracteres
iniciais e finais removidos.

Retire os caracteres da esquerda

Retorna uma cópia da string com os caracteres
iniciais removidos.

Retire os caracteres da direita

Retorna uma cópia da string com os caracteres
finais removidos.

Letras minús

Converta todas as letras do texto em minúsculas.
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Name (Nome)

Função

Letras alta

Converta todas as letras do texto em maiúsculas.

Capitalizar

Coloque em maiúscula a primeira letra de cada
frase.

Caixa de retorno

Converte todos os caracteres maiúsculos em
minúsculos e todos os caracteres minúsculos em
caracteres maiúsculos da cadeia de caracteres
fornecida e os retorna.

Adicionar prefixo ou sufixo

Adiciona um prefixo e um sufixo à coluna da
string. Você deve especificar pelo menos um
dosPrefixoeSufixo.

Remover símbolos

Remove os símbolos fornecidos de uma string.
Todos os caracteres listados são removidos. O
padrão é espaço em branco.

Tratamento de discrepantes
Os modelos de aprendizado de máquina são sensíveis à distribuição e ao alcance dos valores de seus
recursos. Os valores atípicos, ou valores raros, podem impactar negativamente a precisão do modelo
e levar a tempos de treinamento mais longos. Use esse grupo de recursos para detectar e atualizar
exceções em seu conjunto de dados.
Quando você define umTratamento discrepantesetapa de transformação, as estatísticas usadas para
detectar discrepâncias são geradas nos dados disponíveis no Data Wrangler ao definir essa etapa. Essas
mesmas estatísticas são usadas ao executar um trabalho do Data Wrangler.
Use as seções a seguir para saber mais sobre as transformações que esse grupo contém. Você especifica
umaNome da saídae cada uma dessas transformações produz uma coluna de saída com os dados
resultantes.

Outliers numéricos de desvio padrão robustos
Essa transformação detecta e corrige valores atípicos em recursos numéricos usando estatísticas que são
robustas para valores atípicos.
Você deve definir umQuantil superiore umMenor quantilpara as estatísticas usadas para calcular valores
atípicos. Você também deve especificar o número deDesvios padrãodo qual um valor deve variar da média
para ser considerado um outlier. Por exemplo, se você especificar 3 paraDesvios padrão, um valor deve
cair mais de 3 desvios padrão da média para ser considerado um outlier.
OMétodo de correçãoé o método usado para lidar com valores atípicos quando eles são detectados. Você
pode escolher entre as seguintes opções:
• Clipe: Use essa opção para recortar os valores atípicos no limite de detecção de valores atípicos
correspondente.
• Remot: Use essa opção para remover linhas com valores atípicos do quadro de dados.
• Input (Input): Use essa opção para substituir valores atípicos por valores inválidos.

Outliers numéricos de desvio padrão
Essa transformação detecta e corrige valores atípicos em características numéricas usando a média e o
desvio padrão.
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Você especifica o número deDesvios padrãoum valor deve variar da média para ser considerado um
outlier. Por exemplo, se você especificar 3 paraDesvios padrão, um valor deve cair mais de 3 desvios
padrão da média para ser considerado um outlier.
OMétodo de correçãoé o método usado para lidar com valores atípicos quando eles são detectados. Você
pode escolher entre as seguintes opções:
• Clipe: Use essa opção para recortar os valores atípicos no limite de detecção de valores atípicos
correspondente.
• Remot: Use essa opção para remover linhas com valores atípicos do quadro de dados.
• Input (Input): Use essa opção para substituir valores atípicos por valores inválidos.

Outliers numéricos quantílicos
Use essa transformação para detectar e corrigir valores atípicos em recursos numéricos usando quantis.
É possível definir umQuantil superiore umMenor quantil. Todos os valores que estão acima do quantil
superior ou abaixo do quantil inferior são considerados outliers.
OMétodo de correçãoé o método usado para lidar com valores atípicos quando eles são detectados. Você
pode escolher entre as seguintes opções:
• Clipe: Use essa opção para recortar os valores atípicos no limite de detecção de valores atípicos
correspondente.
• Remot: Use essa opção para remover linhas com valores atípicos do quadro de dados.
• Input (Input): Use essa opção para substituir valores atípicos por valores inválidos.

Outliers numéricos mínimo-Máx
Essa transformação detecta e corrige valores atípicos em recursos numéricos usando limites superiores e
inferiores. Use esse método se você conhece valores limite que demarcam valores atípicos.
Você especifica umLimite superiore umLimite inferior, e se os valores ficarem acima ou abaixo desses
limites, respectivamente, eles serão considerados outliers.
OMétodo de correçãoé o método usado para lidar com valores atípicos quando eles são detectados. Você
pode escolher entre as seguintes opções:
• Clipe: Use essa opção para recortar os valores atípicos no limite de detecção de valores atípicos
correspondente.
• Remot: Use essa opção para remover linhas com valores atípicos do quadro de dados.
• Input (Input): Use essa opção para substituir valores atípicos por valores inválidos.

Substitua raro
Quando você usa oSubstitua rarotransforma, você especifica um limite e o Data Wrangler encontra todos
os valores que atendem a esse limite e os substitui por uma string que você especifica. Por exemplo,
talvez você queira usar essa transformação para categorizar todos os valores atípicos em uma coluna em
uma categoria “Outros”.
• Corda de substituição: A string com a qual substituir os valores atípicos.
• Limite absoluta: Uma categoria é rara se o número de instâncias for menor ou igual a esse limite
absoluto.
• Limite de fração: Uma categoria é rara se o número de instâncias for menor ou igual a esse limite de
fração multiplicado pelo número de linhas.
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• Máximo de categorias comuns: Número máximo de categorias não raras que permanecem após a
operação. Se o limite não filtrar categorias suficientes, aquelas com o maior número de aparições serão
classificadas como não raras. Se definido como 0 (padrão), não há limite rígido para o número de
categorias.

Processar valores ausentes
Valores faltantes são uma ocorrência comum em conjuntos de dados de aprendizado de máquina. Em
algumas situações, é apropriado imputar dados ausentes com um valor calculado, como uma média ou
um valor categoricamente comum. Você pode processar valores faltantes usando oProcessar valores
ausentesgrupo de transformação. Esse grupo contém as seguintes transformações.

Preenchimento
Usar oPreenchimentotransformar para substituir valores faltantes por umValor de preenchimentovocê
define.

Impute em falta
Usar oImputo ausentetransforme para criar uma nova coluna que contém valores imputados em que
valores faltantes foram encontrados nos dados numéricos e categóricos de entrada. A configuração
depende do seu tipo de dados.
Para dados numéricos, escolha uma estratégia de imputação, a estratégia usada para determinar o novo
valor a ser imputado. Você pode optar por imputar a média ou a mediana sobre os valores presentes em
seu conjunto de dados. O Data Wrangler usa o valor que ele calcula para imputar os valores faltantes.
Para dados categóricos, o Data Wrangler imputa valores faltantes usando o valor mais frequente na
coluna. Para imputar uma string personalizada, use oPreenchimentotransform em vez disso.

Adicionar indicador como ausente
Usar oAdicionar indicador por faltatransformar para criar uma nova coluna indicadora, que contém um
booleano"false"se uma linha contiver um valor e"true"se uma linha contiver um valor ausente.

DROP ausente
Usar oDrop ausenteopção de eliminar linhas que contêm valores faltantes doColuna de entrada.

Gerenciar colunas
Você pode usar as seguintes transformações para atualizar e gerenciar rapidamente as colunas em seu
conjunto de dados:
Name (Nome)

Função

Drop Coluna

Exclua uma coluna.

Coluna duplicada

Duplique uma coluna.

Renomear Coluna

Renomear uma coluna.

Mover coluna

Mova a localização de uma coluna no conjunto de
dados. Escolha mover sua coluna para o início ou
fim do conjunto de dados, antes ou depois de uma
coluna de referência ou para um índice específico.
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Gerenciar linhas
Use esse grupo de transformação para executar rapidamente operações de classificação e combinação
em linhas. Esse grupo contém o seguinte:
• Classificar: Classifique todo o quadro de dados por uma determinada coluna. Marque a caixa de seleção
ao lado deOrdem crescentepara essa opção; caso contrário, desmarque a caixa de seleção e a ordem
decrescente será usada para a classificação.
• Embaralhar: Embaralhe aleatoriamente todas as linhas no conjunto de dados.

Gerenciar vetores
Use esse grupo de transformação para combinar ou nivelar colunas vetoriais. Esse grupo contém as
seguintes transformações.
• Mont: Use essa transformação para combinar vetores do Spark e dados numéricos em uma única
coluna. Por exemplo, você pode combinar três colunas: duas contendo dados numéricos e uma
contendo vetores. Adicione todas as colunas que você deseja combinarColumns de entradae
especifique umNome da coluna de saídapara os dados combinados.
• Alisar: Use essa transformação para nivelar uma única coluna contendo dados vetoriais. A coluna de
entrada deve conter PySpark vetores ou objetos semelhantes a matrizes. É possível controlar o número
de colunas criadas especificando um.Método para detectar o número de saídas. Por exemplo, se você
selecionarComprimento do primeiro vetor, o número de elementos no primeiro vetor ou matriz válido
encontrado na coluna determina o número de colunas de saída criadas. Todos os outros vetores de
entrada com muitos itens são truncados. Entradas com poucos itens são preenchidas com NaNs.
Você também especifica umPrefixo de saída, que é usado como prefixo para cada coluna de saída.

Numérico do processo
Usar oNumérico do processogrupo de recursos para processar dados numéricos. Cada escalar nesse
grupo é definido usando a biblioteca Spark. Os seguintes escalares são compatíveis:
• Scaler padrão: Padronize a coluna de entrada subtraindo a média de cada valor e a escalabilidade para
a variância da unidade. Para saber mais, consulte a documentação do Spark para.StandardScaler.
• Scaler robusto: Dimensione a coluna de entrada usando estatísticas que sejam robustas para valores
atípicos. Para saber mais, consulte a documentação do Spark para.RobustScaler.
• Menor Máximo de: Transforme a coluna de entrada escalando cada recurso para um determinado
intervalo. Para saber mais, consulte a documentação do Spark para.MinMaxScaler.
• Máx. Absolute: Dimensione a coluna de entrada dividindo cada valor pelo valor máximo absoluto. Para
saber mais, consulte a documentação do Spark para.MaxAbsScaler.

Amostragem
Depois de importar seus dados, você pode usar oAmostrastransformador para tirar uma ou mais amostras
dele. Quando você usa o transformador de amostragem, o Data Wrangler coleta amostras do seu conjunto
de dados original.
Você pode escolher um dos seguintes métodos de exemplo:
• Limit: Mostra amostras do conjunto de dados a partir da primeira linha até o limite que você especificar.
• Randomizada: Obtém uma amostra aleatória de um tamanho que você especifica.
• Estratificado: Obtém uma amostra aleatória estratificada.
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Você pode estratificar uma amostra aleatória para garantir que ela represente a distribuição original do
conjunto de dados.
Você pode estar realizando a preparação de dados para vários casos de uso. Para cada caso de uso, você
pode pegar uma amostra diferente e aplicar um conjunto diferente de transformações.
O procedimento a seguir descreve o processo de criação de uma amostra aleatória.
Para tirar uma amostra aleatória de seus dados.
1.

Escolha o+à direita do conjunto de dados que você importou. O nome do seu conjunto de dados está
localizado abaixo do+.

2.
3.

EscolhaAdicionar transformação.
Escolha Sampling (Amostragem).

4.

ParaMétodo de amostragem, escolha o método de amostragem.

5.

ParaTamanho aproximado da amostra, escolha o número aproximado de observações que você
deseja em sua amostra.

6.

(Opcional) Especifique um número inteiro paraSplitpara criar uma amostra reproduzível.

O procedimento a seguir descreve o processo de criação de uma amostra estratificada.
Para tirar uma amostra estratificada de seus dados.
1.

Escolha o+à direita do conjunto de dados que você importou. O nome do seu conjunto de dados está
localizado abaixo do+.

2.
3.

EscolhaAdicionar transformação.
Escolha Sampling (Amostragem).

4.
5.
6.

ParaMétodo de amostragem, escolha o método de amostragem.
ParaTamanho aproximado da amostra, escolha o número aproximado de observações que você
deseja em sua amostra.
ParaEstratificar coluna, especifique o nome da coluna na qual você deseja estratificar.

7.

(Opcional) Especifique um número inteiro paraSplitpara criar uma amostra reproduzível.

Pesquisar e editar
Use esta seção para pesquisar e editar padrões específicos em cadeias de caracteres. Por exemplo,
você pode encontrar e atualizar cadeias de caracteres em frases ou documentos, dividir sequências de
caracteres por delimitadores e encontrar ocorrências de sequências de caracteres específicas.
As seguintes transformações são suportadas emPesquisar e editar. Todas as transformações retornam
cópias das sequências de caracteres naColuna de entradae adicione o resultado a uma nova coluna de
saída.
Name (Nome)

Função

Localizar substring

Retorna o índice da primeira ocorrência
doSubstringpara o qual você pesquisou,
Você pode iniciar e terminar a pesquisa
emIniciareFinalrespectivamente.

Encontre uma substring (da direita)

Retorna o índice da última ocorrência
doSubstringpelo qual você pesquisou.
Você pode iniciar e finalizar a pesquisa
emIniciareFinalrespectivamente.
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Name (Nome)

Função

Prefixo de correspondências

Retorna um valor booleano se a string contiver
um dadoPattern. Um padrão pode ser uma
sequência de caracteres ou uma expressão
regular. Opcionalmente, você pode tornar o padrão
sensível a maiúsculas e minúsculas.

Encontre todas as ocorrências

Retorna uma matriz com todas as ocorrências
de um determinado padrão. Um padrão pode ser
uma sequência de caracteres ou uma expressão
regular.

Extraia usando regex

Retorna uma string que corresponde a um
determinado padrão Regex.

Extrair entre delimitadores

Retorna uma string com todos os
caracteres encontrados entreDelimitador
esquerdoeDelimitador direita.

Extrair da posição

Retorna uma string, começando dePosição
inicialna string de entrada, que contém todos os
caracteres até a posição inicial maislength.

Encontre e substitua uma substring

Retorna uma string com todas
as correspondências de um
determinadoPattern(expressão regular) substituída
porCorda de substituição.

Substituir entre delimitadores

Retorna uma string com a substring encontrada
entre a primeira aparição de umDelimitador
esquerdoe a última aparição de umDelimitador
direitasubstituído porCorda de substituição. Se
nenhuma correspondência é encontrada, nada é
substituído.

Substituir da posição

Retorna uma string com a substring entrePosição
inicialePosição inicialmaislengthsubstituído
porCorda de substituição. E sePosição
inicialmaislengthé maior que o comprimento da
string de substituição, a saída contém....

Converter regex em ausente

Converte uma string emNonese inválido e retorna
o resultado. A validade é definida com uma
expressão regular emPattern.

Separar sequência de caracteres por delimitador

Retorna uma matriz de cadeias de caracteres
da string de entrada, dividida porDelimitador,
com atéNúmero máximo de divisões(opcional).
O delimitador assume como padrão o espaço em
branco.

Split dados
Usar oSplit dadostransforme para dividir seu conjunto de dados em dois ou três conjuntos de dados.
Por exemplo, você pode dividir seu conjunto de dados em um conjunto de dados usado para treinar seu
modelo e um conjunto de dados usado para testá-lo. Você pode determinar a proporção do conjunto de
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dados que entra em cada divisão. Por exemplo, se você estiver dividindo um conjunto de dados em dois
conjuntos de dados, o conjunto de dados de treinamento pode ter 80% dos dados, enquanto o conjunto de
dados de teste tem 20%.
Dividir seus dados em três conjuntos de dados permite criar conjuntos de dados de treinamento, validação
e teste. Você pode ver o desempenho do modelo no conjunto de dados de teste soltando a coluna de
destino.
Seu caso de uso determina quanto do conjunto de dados original cada um dos seus conjuntos de dados
recebe e o método usado para dividir os dados. Por exemplo, talvez você queira usar uma divisão
estratificada para garantir que a distribuição das observações na coluna de destino seja a mesma entre os
conjuntos de dados. Você pode usar as seguintes transformações divididas:
• Divisão aleatória — Cada divisão é uma amostra aleatória e não sobreposta do conjunto de dados
original. Para conjuntos de dados maiores, usar uma divisão aleatória pode ser computacionalmente
caro e levar mais tempo do que uma divisão ordenada.
• Divisão ordenada — divide o conjunto de dados com base na ordem sequencial das observações.
Por exemplo, para uma divisão 80/20 de testes de treinamento, as primeiras observações que
compõem 80% do conjunto de dados vão para o conjunto de dados de treinamento. Os últimos 20% das
observações vão para o conjunto de dados de teste. As divisões ordenadas são eficazes para manter a
ordem existente dos dados entre as divisões.
• Divisão estratificada — divide o conjunto de dados para garantir que o número de observações
na coluna de entrada tenha representação proporcional. Para uma coluna de entrada que tenha
as observações 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, uma divisão 80/20 na coluna
significaria que aproximadamente 80% dos 1s, 80% dos 2s e 80% dos 3s vão para o conjunto de
treinamento. Cerca de 20% de cada tipo de observação vai para o conjunto de testes.
• Divisão por chave — Evita que dados com a mesma chave ocorram em mais de uma divisão. Por
exemplo, se você tiver um conjunto de dados com a coluna 'customer_id' e o estiver usando como
chave, nenhum ID de cliente estará em mais de uma divisão.
Depois de dividir os dados, você pode aplicar transformações adicionais a cada conjunto de dados. Para a
maioria dos casos de uso, eles não são necessários.
O Data Wrangler calcula as proporções das divisões para desempenho. Você pode escolher um limite
de erro para definir a precisão das divisões. Limites de erro mais baixos refletem com mais precisão as
proporções que você especifica para as divisões. Se você definir um limite de erro mais alto, obterá melhor
desempenho, mas menor precisão.
Para dados perfeitamente divididos, defina o limite de erro como 0. Você pode especificar um limite entre 0
e 1 para melhorar o desempenho. Se você especificar um valor maior que 1, o Data Wrangler interpretará
esse valor como 1.
Se você tiver 10.000 linhas em seu conjunto de dados e especificar uma divisão 80/20 com um erro de
0,001, obterá observações aproximando um dos seguintes resultados:
• 8010 observações no conjunto de treinamento e 1990 no conjunto de testes
• 7990 observações no conjunto de treinamento e 2010 no conjunto de testes
O número de observações para o conjunto de testes no exemplo anterior está no intervalo entre 8010 e
7990.
Por padrão, o Data Wrangler usa uma semente aleatória para tornar as divisões reproduzíveis. Você pode
especificar um valor diferente para a semente para criar uma divisão diferente e reprodutível.
Randomized split
Use o procedimento a seguir para realizar uma divisão aleatória no conjunto de dados.
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Para dividir seu conjunto de dados aleatoriamente, faça o seguinte:
1.
2.

Escolha o+ao lado do nó que contém o conjunto de dados que você está dividindo.
EscolhaAdicionar transformação.

3.
4.

EscolhaSplit dados.
(Opcional) ParaSplit, especifique os nomes e as proporções de cada divisão. As proporções
devem somar 1.

5.

(Opcional) Escolha o+para criar uma divisão adicional.
•

Especifique os nomes e as proporções de todas as divisões. As proporções devem somar 1.

6.

(Opcional) Especifique um valor paraLimite de errodiferente do valor padrão.

7.
8.

(Opcional) Especifique um valor paraSplit.
Escolhaprévia.

9.

Escolha Add (Adicionar).

Ordered split
Use o procedimento a seguir para realizar uma divisão ordenada no conjunto de dados.
Para fazer uma divisão ordenada em seu conjunto de dados, faça o seguinte.
1.
2.

Escolha o+ao lado do nó que contém o conjunto de dados que você está dividindo.
EscolhaAdicionar transformação.

3.
4.

ParaTransformação, escolhaDivisão ordenada.
EscolhaSplit dados.

5.

(Opcional) ParaSplit, especifique os nomes e as proporções de cada divisão. As proporções
devem somar 1.

6.

(Opcional) Escolha o+para criar uma divisão adicional.

7.

•
Especifique os nomes e as proporções de todas as divisões. As proporções devem somar 1.
(Opcional) Especifique um valor paraLimite de errodiferente do valor padrão.

8.

(Opcional) ParaColuna de entrada, especifique uma coluna com valores numéricos. Usa os
valores das colunas para inferir quais registros estão em cada divisão. Os valores menores estão
em uma divisão com os maiores valores nas outras divisões.

9.

(Opcional) SelecioneProcessamento de duplicataspara adicionar ruído a valores duplicados e
criar um conjunto de dados de valores totalmente exclusivos.

10. (Opcional) Especifique um valor paraSplit.
11. Escolhaprévia.
12. Escolha Add (Adicionar).
Stratified split
Use o procedimento a seguir para realizar uma divisão estratificada no conjunto de dados.
Para fazer uma divisão estratificada em seu conjunto de dados, faça o seguinte.
1.
2.

Escolha o+ao lado do nó que contém o conjunto de dados que você está dividindo.
EscolhaAdicionar transformação.

3.
4.
5.

EscolhaSplit dados.
ParaTransformação, escolhaDivisão estratificada.
(Opcional) ParaSplit, especifique os nomes e as proporções de cada divisão. As proporções
devem somar 1.
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6.

(Opcional) Escolha o+para criar uma divisão adicional.
•

Especifique os nomes e as proporções de todas as divisões. As proporções devem somar 1.

7.

ParaColuna de entrada, especifique uma coluna com até 100 valores exclusivos. O Data Wrangler
não pode estratificar uma coluna com mais de 100 valores exclusivos.

8.

(Opcional) Especifique um valor paraLimite de errodiferente do valor padrão.

9.

(Opcional) Especifique um valor paraSplitpara especificar uma semente diferente.

10. Escolhaprévia.
11. Escolha Add (Adicionar).
Split by column keys
Use o procedimento a seguir para dividir pelas chaves de coluna em seu conjunto de dados.
Para dividir pelas chaves das colunas em seu conjunto de dados, faça o seguinte.
1.

Escolha o+ao lado do nó que contém o conjunto de dados que você está dividindo.

2.

EscolhaAdicionar transformação.

3.

EscolhaSplit dados.

4.

ParaTransformação, escolhaDividir por chave.

5.

(Opcional) ParaSplit, especifique os nomes e as proporções de cada divisão. As proporções
devem somar 1.

6.

(Opcional) Escolha o+para criar uma divisão adicional.
•

Especifique os nomes e as proporções de todas as divisões. As proporções devem somar 1.

7.

ParaColunas-chave. especifique as colunas com valores que você não deseja que apareçam nos
dois conjuntos de dados.

8.

(Opcional) Especifique um valor paraLimite de errodiferente do valor padrão.

9.

Escolhaprévia.

10. Escolha Add (Adicionar).

Analisar valor como tipo
Use essa transformação para converter uma coluna em um novo tipo. Os tipos de dados compatíveis do
Data Wrangler são:
• Longo
• Float
• Booliano
• Data, no formato DD-MM-aaaa, representando dia, mês e ano, respectivamente.
• String

Validate string
Usar oValidate stringtransforma-se para criar uma nova coluna que indica que uma linha de dados de
texto atende a uma condição especificada. Por exemplo, você pode usar umValidate stringtransforme
para verificar se uma string contém somente caracteres minúsculos. As seguintes transformações são
suportadas emValidate string.
As transformações a seguir estão incluídas nesse grupo de transformação. Se uma transformação gerar
um valor booleano,Trueé representado com um1eFalseé representado com um0.
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Name (Nome)

Função

Tamanho da string

RetornaTruese o comprimento de uma
sequência de caracteres for igual ao comprimento
especificado. Caso contrário, gera False.

Inicia com

RetornaTruese uma string for iniciada, será um
prefixo especificado. Caso contrário, gera False.

Termina com

RetornaTruese o comprimento de uma
sequência de caracteres for igual ao comprimento
especificado. Caso contrário, gera False.

É alfanumérico

RetornaTruese uma sequência de caracteres
contiver somente números e letras. Caso contrário,
gera False.

É alfa (letras)

RetornaTruese uma string contiver apenas letras.
Caso contrário, gera False.

É dígito

RetornaTruese uma string contiver apenas dígitos.
Caso contrário, gera False.

É espaço

RetornaTruese uma sequência de caracteres
contiver somente números e letras. Caso contrário,
gera False.

É seu nome

RetornaTruese uma string contiver espaços em
branco. Caso contrário, gera False.

É minúsculas

RetornaTruese uma string contiver somente letras
minúsculas. Caso contrário, gera False.

É maiúsculas

RetornaTruese uma string contiver somente letras
maiúsculas. Caso contrário, gera False.

É numérico

RetornaTruese uma string contiver apenas
números. Caso contrário, gera False.

É decimal

RetornaTruese uma string contiver apenas
números decimais. Caso contrário, gera False.

Cast dados JSON
Se você tiver um arquivo .csv, talvez tenha valores em seu conjunto de dados que sejam sequências de
caracteres JSON. Da mesma forma, você pode ter aninhado dados em colunas de um arquivo Parquet ou
de um documento JSON.
Usar oSimplificar estruturadooperador para separar as chaves do primeiro nível em colunas separadas.
Uma chave de primeiro nível é uma chave que não está aninhada em um valor.
Por exemplo, você pode ter um conjunto de dados que tem um.pessoacoluna com informações
demográficas de cada pessoa armazenadas como sequências de caracteres JSON. Uma string JSON
deve ter a aparência a seguir.

"{"seq": 1,"name": {"first": "Nathaniel","last": "Ferguson"},"age": 59,"city":
"Posbotno","state": "WV"}"
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OSimplificar estruturadoO operador converte as seguintes chaves de primeiro nível em colunas adicionais
em seu conjunto de dados:
• seq
• name
• idade
• city
• estado
O Data Wrangler coloca os valores das chaves como valores sob as colunas. A seguir, são mostrados os
nomes e valores das colunas do JSON.

seq, name,
age, city, state
1, {"first": "Nathaniel","last": "Ferguson"}, 59, Posbotno, WV

Para cada valor em seu conjunto de dados contendo JSON, oSimplificar estruturadoO operador cria
colunas para as chaves de primeiro nível. Para criar colunas para chaves aninhadas, chame o operador
novamente. Para o exemplo anterior, chamar o operador cria as colunas:
• nome_primeiro
• nome_último
O exemplo a seguir mostra o conjunto de dados resultante da chamada da operação novamente.

seq, name,
age, city, state, name_first, name_last
1, {"first": "Nathaniel","last": "Ferguson"}, 59, Posbotno, WV, Nathaniel, Ferguson

EscolhaTeclas para nivelarpara especificar as chaves de primeiro nível que desejam extrair como colunas
separadas. Se você não especificar nenhuma chave, o Data Wrangler extrairá todas as chaves por padrão.

Matriz de explode
Usar oMatriz de explodepara expandir os valores da matriz em linhas de saída separadas. Por exemplo,
a operação pode pegar cada valor na matriz, [[1, 2, 3,], [4, 5, 6], [7, 8, 9]] e criar uma nova coluna com as
seguintes linhas:

[1, 2, 3]
[4, 5, 6]
[7, 8, 9]

O Data Wrangler chama a nova coluna de input_column_name_flatten.
Você pode ligar para oMatriz de explodeoperação várias vezes para obter os valores aninhados da matriz
em colunas de saída separadas. O exemplo a seguir mostra o resultado de chamar a operação várias
vezes em um conjunto de dados com uma matriz aninhada.
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Colocando os valores de uma matriz aninhada em colunas separadas
id

array

id

matriz_itens

id

array_items_items

1

[[gato,
cachorro],
[morcego,
sapo]]

1

[gato, cachorro] 1

cat

2

[[rosa,
petúnia], [lírio,
margarida]]

1

[morcego,
sapo]

1

cão

2

[rosa, petúnia]

1

bat

2

[lírio,
margarida]

1

sapo

2

2

rose

2

2

petúnia

2

2

lírio

2

2

margarida

Analisar e visualizar
Amazônia SageMaker O Data Wrangler inclui análises integradas que ajudam a gerar visualizações e
análises de dados com apenas alguns cliques. Você também pode criar análises personalizadas com seu
próprio código.
Você adiciona uma análise a um dataframe selecionando uma etapa em seu fluxo de dados e, em seguida,
escolhendoAdicionar análise. Para acessar uma análise que você criou, selecione a etapa que contém a
análise e selecione a análise.
Todas as análises são geradas usando 100.000 linhas do seu conjunto de dados.
Você pode adicionar a análise a seguir a um dataframe:
• Visualizações de dados, incluindo histogramas e gráficos de dispersão.
• Um resumo rápido do seu conjunto de dados, incluindo número de entradas, valores mínimo e máximo
(para dados numéricos) e categorias mais e menos frequentes (para dados categóricos).
• Um modelo rápido do conjunto de dados, que pode ser usado para gerar uma pontuação de importância
para cada recurso.
• Um relatório de vazamento de alvo, que você pode usar para determinar se um ou mais recursos estão
fortemente correlacionados com o recurso de destino.
• Uma visualização personalizada usando seu próprio código.
Use as seções a seguir para saber mais sobre essas opções.

Histograma
Use histogramas para ver as contagens de valores de feição para uma feição específica. É possível fazer
inspecionar os relacionamentos entre recursos com oCoropção. Por exemplo, o histograma a seguir

955

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Analisar e visualizar

mostra a distribuição das classificações dos usuários dos livros mais vendidos na Amazon de 2009 a 2019,
colorido por gênero.

Você pode usar oFacetapara criar histogramas de uma coluna, para cada valor em outra coluna. Por
exemplo, o diagrama a seguir mostra histogramas de avaliações de usuários de livros mais vendidos na
Amazon, se facetados por ano.

Gráfico de dispersão
Usar aGráfico de dispersãorecurso para inspecionar a relação entre os recursos. Para criar um gráfico de
dispersão, selecione uma feição para plotar noEixo XO e aEixo Y. Ambas as colunas devem ser colunas
de tipo numérico.
Você pode colorir gráficos de dispersão por uma coluna adicional. Por exemplo, o exemplo a seguir mostra
um gráfico de dispersão comparando o número de avaliações com as classificações dos usuários dos
livros mais vendidos na Amazon entre 2009 e 2019. O gráfico de dispersão é colorido por gênero de livro.
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Além disso, você pode facetar gráficos de dispersão por feições. Por exemplo, a imagem a seguir mostra
um exemplo do mesmo gráfico de dispersão de avaliação versus avaliação do usuário, facetado por ano.

Resumo
Usar aResumoanálise para resumir rapidamente seus dados.
Para colunas com dados numéricos, incluindo dados de log e flutuantes, um resumo de tabela relata
o número de entradas (contagem), mínimo (mínimo), máximo (máximo), média e desvio padrão
(desvpadrão) para cada coluna.
Para colunas com dados não numéricos, incluindo colunas com string, booleanos ou dados de data/hora,
um resumo de tabela relata o número de entradas (contagem), o valor menos frequente (min) e o valor
mais frequente (máx).
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Modelo
Usar aModelovisualização para avaliar rapidamente seus dados e produzir pontuações de importância
para cada recurso. UMApontuação de recursoscore indica o quão útil um recurso é na previsão de um
rótulo alvo. A pontuação de importância do recurso está entre [0, 1] e um número maior indica que o
recurso é mais importante para todo o conjunto de dados. No topo do gráfico do modelo rápido, há
uma pontuação do modelo. Um problema de classificação mostra uma pontuação F1. Um problema de
regressão tem uma pontuação de erro quadrático médio (MSE).
Ao criar um gráfico de modelo rápido, você seleciona um conjunto de dados que deseja avaliar e um rótulo
de destino com o qual deseja comparar a importância do recurso. O Data Wrangler faz o seguinte:
• Infere os tipos de dados para o rótulo de destino e cada recurso no conjunto de dados selecionado.
• Determina o tipo de problema. Com base no número de valores distintos na coluna do rótulo, o Data
Wrangler determina se esse é um tipo de problema de regressão ou classificação. O Data Wrangler
define um limite categórico para 100. Se houver mais de 100 valores distintos na coluna do rótulo, o
Data Wrangler o classificará como um problema de regressão; caso contrário, ele será classificado como
um problema de classificação.
• Pré-processa recursos e dados de rótulos para treinamento. O algoritmo usado requer recursos de
codificação para o tipo vetorial e rótulos de codificação para o tipo duplo.
• Treina um algoritmo aleatório de floresta com 70% dos dados. SparkRandomForestRegressoré usado
para treinar um modelo para problemas de regressão. ORandomForestClassifieré usado para treinar um
modelo para problemas de classificação.
• Avalia um modelo de floresta aleatório com os 30% de dados restantes. O Data Wrangler avalia modelos
de classificação usando uma pontuação F1 e avalia modelos de regressão usando uma pontuação MSE.
• Calcula a importância do recurso para cada recurso usando o método de importância Gini.
A imagem a seguir mostra a interface do usuário do recurso de modelo rápido.

Target
O vazamento do alvo ocorre quando há dados em um conjunto de dados de treinamento de aprendizado
de máquina que estão fortemente correlacionados com o rótulo de destino, mas não estão disponíveis em
dados reais. Por exemplo, você pode ter uma coluna em seu conjunto de dados que serve como um proxy
para a coluna que você deseja prever com seu modelo.
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Quando você usa aTargetanálise, você especifica o seguinte:
• Destino: Esse é o recurso sobre o qual você deseja que seu modelo de ML seja capaz de fazer
previsões.
• Tipo de problema: Esse é o tipo de problema de ML no qual você está trabalhando. O tipo de problema
pode serclassificaçãoouregressão.
• (Optional)Máximo: Esse é o número máximo de recursos a serem apresentados na visualização, que
mostra os recursos classificados pelo risco de serem vazamento de alvo.
Para classificação, a análise de vazamento alvo usa a área sob a característica de operação do
receptor, ou curva AUC - ROC para cada coluna, atéMáximo. Para regressão, ele usa um coeficiente de
determinação, ou métrica R2.
A curva AUC - ROC fornece uma métrica preditiva, calculada individualmente para cada coluna usando
validação cruzada, em uma amostra de até cerca de 1000 linhas. Uma pontuação de 1 indica habilidades
preditivas perfeitas, o que geralmente indica vazamento do alvo. Uma pontuação de 0,5 ou inferior indica
que as informações na coluna não poderiam fornecer, por si só, qualquer informação útil para prever o
alvo. Embora possa acontecer que uma coluna não seja informativa por si só, mas seja útil na previsão do
alvo quando usada em conjunto com outros recursos, uma pontuação baixa pode indicar que o recurso é
redundante.
Por exemplo, a imagem a seguir mostra um relatório de vazamento de alvo para um problema de
classificação de diabetes, ou seja, prevendo se uma pessoa tem diabetes ou não. Uma curva AUC - ROC
é usada para calcular a capacidade preditiva de cinco características, e todas são determinadas como
seguras contra vazamento alvo.

Multicolinearidade
A multicolinearidade é uma circunstância em que duas ou mais variáveis preditoras estão relacionadas
entre si. As variáveis preditoras são os recursos em seu conjunto de dados que você está usando para
prever uma variável de destino. Quando você tem multicolinearidade, as variáveis preditoras não são
apenas preditivas da variável alvo, mas também preditivas umas das outras.
Você pode usar oFator de Inflação de Variância (VIF),Análise de componente principal (PCA), ouSeleção
de recursoscomo medidas para a multicolinearidade em seus dados. Para obter mais informações,
consulte:
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Variance Inflation Factor (VIF)
O Variance Inflation Factor (VIF) é uma medida de colinearidade entre pares de variáveis. O Data
Wrangler retorna uma pontuação VIF como uma medida de quão intimamente as variáveis estão
relacionadas entre si. Uma pontuação VIF é um número positivo maior ou igual a 1.
Uma pontuação de 1 significa que a variável não está correlacionada com as outras variáveis.
Pontuações maiores que 1 indicam maior correlação.
Teoricamente, você pode ter uma pontuação VIF com um valor infinito. O Data Wrangler eleva as
pontuações mais altas para 50. Se você tiver uma pontuação VIF maior que 50, o Data Wrangler
definirá a pontuação como 50.
Você pode usar as seguintes diretrizes para interpretar as suas pontuações de VIF:
• Uma pontuação VIF menor ou igual a 5 indica que as variáveis estão moderadamente
correlacionadas com as outras variáveis.
• Uma pontuação VIF maior ou igual a 5 indica que as variáveis estão altamente correlacionadas com
as outras variáveis.
Principle Component Analysis (PCA)
A Análise de Componentes Principais (PCA) mede a variância dos dados ao longo de diferentes
direções no espaço da feição. O espaço de feição consiste em todas as variáveis preditoras que você
usa para prever a variável de destino em seu conjunto de dados.
Por exemplo, se você está tentando prever quem sobreviveu noRMS Titanicdepois de atingir um
iceberg, seu espaço especial pode incluir a idade, o sexo e a tarifa que eles pagaram.
A partir do espaço do recurso, o PCA gera uma lista ordenada de variações. Essas variâncias também
são conhecidas como valores singulares. Os valores na lista de variâncias são maiores ou iguais a 0.
Podemos usá-los para determinar quanta multicolinearidade existe em nossos dados.
Quando os números são aproximadamente uniformes, os dados têm muito poucos casos de
multicolinearidade. Quando há muita variabilidade entre os valores, temos muitos casos de
multicolinearidade. Antes de executar o PCA, o Data Wrangler normaliza cada recurso para ter uma
média de 0 e um desvio padrão de 1.

Note
O PCA nessa circunstância também pode ser chamado de Decomposição de Valor Singular
(SVD).
Lasso feature selection
A seleção de recursos Lasso usa a técnica de regularização L1 para incluir apenas os recursos mais
preditivos em seu conjunto de dados.
Tanto para classificação quanto para regressão, a técnica de regularização gera um coeficiente para
cada característica. O valor absoluto do coeficiente fornece uma pontuação de importância para
o recurso. Uma pontuação de maior importância indica que é mais preditiva da variável-alvo. Um
método comum de seleção de recursos é usar todos os recursos que têm um coeficiente de laço
diferente de zero.

Detectar anomalias em dados de séries temporais
Você pode usar a visualização de detecção de anomalias para ver valores atípicos em seus dados de
séries temporais. Para entender o que determina uma anomalia, você precisa entender que decompomos
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a série temporal em um termo previsto e um termo de erro. Tratamos a sazonalidade e a tendência da
série temporal como o termo previsto. Tratamos os resíduos como o termo de erro.
Para o termo de erro, você especifica um limite como o número de desvios padrão que o resíduo pode
estar longe da média para que ele seja considerado uma anomalia. Por exemplo, você pode especificar
um limite como sendo 3 desvios padrão. Qualquer resíduo maior que 3 desvios padrão da média é uma
anomalia.
Você pode usar o procedimento a seguir para realizar umDetecção de anomaliasanálise.
1.

Abra seu fluxo de dados do Data Wrangler.

2.

Em seu fluxo de dados, emTipos de dados, escolha o+e selecioneAdicionar análise.

3.

para oTipo de análise, escolhaSéries temporais.

4.

para oVisualização, escolhaDetecção de anomalias.

5.

para oLimite de anomalias, escolha o limite em que um valor é considerado uma anomalia.

6.

Selecionepréviapara gerar uma prévia da análise.

7.

SelecioneAdicionarpara adicionar a transformação ao fluxo de dados do Data Wrangler.

Decomposição de tendência sazonal em dados de séries
temporais
Você pode determinar se há sazonalidade em seus dados de séries temporais usando a visualização
Decomposição de tendência sazonal. Usamos o método STL (Decomposição de Tendência Sazonal
usando LOESS) para realizar a decomposição. Nós decompomos a série temporal em seus componentes
sazonais, de tendência e residuais. A tendência reflete a progressão a longo prazo da série. O componente
sazonal é um sinal que se repete em um período de tempo. Depois de remover a tendência e os
componentes sazonais da série temporal, você tem o resíduo.
Você pode usar o procedimento a seguir para realizar umDecomposição da tendência sazonalanálise.
1.

Abra seu fluxo de dados do Data Wrangler.

2.

Em seu fluxo de dados, emTipos de dados, escolha o+e selecioneAdicionar análise.

3.

para oTipo de análise, escolhaSéries temporais.

4.

para oVisualização, escolhaDecomposição da tendência sazonal.

5.

para oLimite de anomalias, escolha o limite em que um valor é considerado uma anomalia.

6.

Selecionepréviapara gerar uma prévia da análise.

7.

SelecioneAdicionarpara adicionar a transformação ao fluxo de dados do Data Wrangler.

Relatório de preconceito
Você pode usar o relatório de parcialidade no Data Wrangler para descobrir possíveis vieses em seus
dados. Para gerar um relatório de tendência, você deve especificar a coluna de destino ouRótulo, que você
deseja prever eFaceta, ou a coluna que você deseja inspecionar em busca de tendências.
Rótulo: O recurso sobre o qual você deseja que o modelo faça previsões. Por exemplo, se você estiver
prevendo a conversão do cliente, poderá selecionar uma coluna contendo dados sobre se um cliente
fez ou não um pedido. Você também deve especificar se esse recurso é um rótulo ou um limite. Se você
especificar um rótulo, será necessário especificar oresultado positivoparece nos seus dados. No exemplo
de conversão do cliente, um resultado positivo pode ser 1 na coluna de pedidos, representando o resultado
positivo de um cliente fazer um pedido nos últimos três meses. Se você especificar um limite, deverá
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especificar um limite inferior definindo um resultado positivo. Por exemplo, se as colunas de pedidos do
cliente contiverem o número de pedidos feitos no último ano, convém especificar 1.
Faceta: A coluna que você deseja inspecionar em busca de preconceitos. Por exemplo, se você está
tentando prever a conversão do cliente, sua faceta pode ser a idade do cliente. Você pode escolher essa
faceta porque acredita que seus dados são tendenciosos para uma determinada faixa etária. Você deve
identificar se a faceta é medida como um valor ou limite. Por exemplo, se você quiser inspecionar uma ou
mais idades específicas, selecioneValore especifique essas idades. Se desejar examinar uma faixa etária,
vocêLimitee especifique o limite de idades que você deseja inspecionar.
Depois de selecionar seu recurso e rótulo, você seleciona os tipos de métricas de viés que deseja calcular.
Para saber mais, consulteGerar relatórios de parcialidade nos dados pré-treinamento.

Crie visualizações personalizadas
Você pode adicionar uma análise ao seu fluxo do Data Wrangler para criar uma visualização
personalizada. Seu conjunto de dados, com todas as transformações que você aplicou, está disponível
como umPandas DataFrame. O Data Wrangler usa odfvariável para armazenar o dataframe. Você acessa
o dataframe chamando a variável.
Você deve fornecer a variável de saídachart, para armazenar umAltairgráfico de saída. Por exemplo,
você pode usar o seguinte bloco de código para criar um histograma personalizado usando o conjunto de
dados do Titanic.
import altair as alt
df = df.iloc[:30]
df = df.rename(columns={"Age": "value"})
df = df.assign(count=df.groupby('value').value.transform('count'))
df = df[["value", "count"]]
base = alt.Chart(df)
bar = base.mark_bar().encode(x=alt.X('value', bin=True, axis=None), y=alt.Y('count'))
rule = base.mark_rule(color='red').encode(
x='mean(value):Q',
size=alt.value(5))
chart = bar + rule

Para criar uma visualização personalizada:
1.

Ao lado do nó que contém a transformação que você gostaria de visualizar, escolha o+.

2.

SelecioneAdicionar análise.

3.

para oTipo de análise, escolhaVisualização personalizada.

4.

para oNome da análise, especifique um nome.

5.

Insira seu código na caixa de código.

6.

Selecionepréviapara visualizar sua visualização.

7.

SelecioneSalvarpara adicionar sua visualização.
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Se você não sabe como usar o pacote de visualização Altair em Python, você pode usar trechos de código
personalizados para ajudá-lo a começar.
O Data Wrangler tem uma coleção pesquisável de trechos de visualização. Para usar um snippet de
visualização, escolhaTrechos de exemploe especifique uma consulta na barra de pesquisa.
O exemplo a seguir usa aGráfico de dispersãoTrechos de código. Ele traça um histograma para 2
dimensões.
Os snippets têm comentários para ajudar você a entender as alterações que você precisa fazer no código.
Normalmente, você precisa especificar os nomes das colunas do seu conjunto de dados no código.

import altair as alt
# Specify the number of top rows for plotting
rows_number = 1000
df = df.head(rows_number)
# You can also choose bottom rows or randomly sampled rows
# df = df.tail(rows_number)
# df = df.sample(rows_number)
chart = (
alt.Chart(df)
.mark_circle()
.encode(
# Specify the column names for binning and number of bins for X and Y axis
x=alt.X("col1:Q", bin=alt.Bin(maxbins=20)),
y=alt.Y("col2:Q", bin=alt.Bin(maxbins=20)),
size="count()",
)
)
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# :Q specifies that label column has quantitative type.
# For more details on Altair typing refer to
# https://altair-viz.github.io/user_guide/encoding.html#encoding-data-types

Reutilizando fluxos de dados para diferentes conjuntos
de dados
Para fontes de dados do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), é possível criar e usar parâmetros.
Um parâmetro é uma variável que você salvou no fluxo do Data Wrangler. Seu valor pode ser qualquer
parte do caminho do Amazon S3 da fonte de dados. Use parâmetros para alterar rapidamente os
dados que você está importando para um fluxo do Data Wrangler ou exportando para uma tarefa de
processamento.
Depois de criar um fluxo do Data Wrangler, você pode ter treinado um modelo com base nos dados que
você transformou. Para conjuntos de dados que têm o mesmo esquema, você pode usar parâmetros para
aplicar as mesmas transformações em um conjunto de dados diferente e treinar um modelo diferente. Você
pode usar os novos conjuntos de dados para realizar inferência com seu modelo ou pode usá-los para
treinar novamente seu modelo.
Em geral, os parâmetros têm os seguintes atributos:
• Nome — O nome que você especifica para o parâmetro
• Tipo — O tipo de valor que o parâmetro representa
• Valor padrão — O valor do parâmetro quando você não especifica um novo valor

Note
Os parâmetros de data e hora têm um atributo de intervalo de tempo que eles usam como valor
padrão.
O Data Wrangler usa chaves onduladas,{{}}, para indicar que um parâmetro está sendo usado
no caminho do Amazon S3. Por exemplo, você pode ter um URL comos3://DOC-EXAMPLEBUCKET1/{{example_parameter_name}}/example-dataset.csv.
Você cria um parâmetro ao editar a fonte de dados do Amazon S3 que você importou. Você pode definir
qualquer parte do caminho do arquivo para um valor de parâmetro. É possível definir o valor do parâmetro
como um valor ou um padrão. A seguir estão os tipos de valores de parâmetros disponíveis no fluxo do
Data Wrangler:
• Número
• String
• Pattern
• Datetime

Note
Você não pode criar um parâmetro padrão ou um parâmetro de data e hora para o nome do
bucket no caminho do Amazon S3.
Você deve definir um número como o valor padrão de um parâmetro numérico. Você pode alterar
o valor do parâmetro para um número diferente ao editar um parâmetro ou ao iniciar uma tarefa de
processamento. Por exemplo, no caminho do S3,s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/example-prefix/
example-file-1.csv, é possível criar um parâmetro numérico nomeadonumber_parameterno
lugar de1. Seu caminho do S3 agora aparece comos3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/example-prefix/
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example-file-{{number_parameter}}.csv. O caminho continua a apontar para oexamplefile-1.csvconjunto de dados até que você altere o valor do parâmetro. Se você alterar o valor
denumber_parameterpara2o caminho é agoras3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/example-prefix/
example-file-2.csv. Você pode importarexample-file-2.csvno Data Wrangler se você tiver
carregado o arquivo para esse local do Amazon S3.
Um parâmetro de string armazena uma string como seu valor padrão. Por exemplo, no caminho
do S3,s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/example-prefix/example-file-1.csv, você pode
criar um parâmetro de string chamadostring_parameterno lugar do nome do arquivo,examplefile-1.csv. O caminho agora aparece comos3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/example-prefix/
{{string_parameter}}. Continua a coincidirs3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/example-prefix/
example-file-1.csv, até que você altere o valor do parâmetro.
Em vez de especificar o nome do arquivo como um parâmetro de string, você pode criar um parâmetro de
string usando todo o caminho do Amazon S3. Você pode especificar um conjunto de dados de qualquer
localização do Amazon S3 no parâmetro string.
Um parâmetro padrão armazena uma string de expressão regular (Python REGEX) como seu valor
padrão. É possível usar um parâmetro padrão para importar vários arquivos de dados ao mesmo tempo.
Para importar mais de um objeto por vez, especifique um valor de parâmetro que corresponda aos objetos
do Amazon S3 que você está importando.
Você também pode criar um parâmetro padrão para os seguintes conjuntos de dados:
• s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/example-prefix/example-file-1.csv
• s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/example-prefix/example-file-2.csv
• s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/example-prefix/example-file-10.csv
• s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/example-prefix/example-file-0123.csv
Paras3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/example-prefix/example-file-1.csv, você pode criar
um parâmetro de padrão no lugar de1e defina o valor padrão do parâmetro como\d+. O\d+A string
REGEX corresponde a qualquer um ou mais dígitos decimais. Se você criar um parâmetro padrão
chamadopattern_parameter, seu caminho do S3 aparece comos3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/
example-prefix/example-file-{{pattern_parameter}}.csv.
Você também pode usar parâmetros de padrão para combinar todos os objetos CSV em seu bucket.
Para combinar todos os objetos em um bucket, crie um parâmetro padrão com o valor padrão de.*e
defina o caminho paras3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/{{pattern_parameter}}.csv. O.*caractere
corresponde a qualquer caractere de cadeia de caracteres no caminho.
Os3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/{{pattern_parameter}}.csvpath pode corresponder aos seguintes
conjuntos de dados.
• example-file-1.csv
• other-example-file.csv
• example-file-a.csv
Um parâmetro datetime armazena o formato com as seguintes informações:
• Um formato para analisar cadeias de caracteres dentro de um caminho do Amazon S3.
• Um intervalo de tempo relativo para limitar os valores de data e hora correspondentes
Por exemplo, no caminho do arquivo do Amazon S3,s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/2020/01/01/
example-dataset.csv, 2020/01/01 representa uma data e hora no formato deyear/month/day.
Você pode definir o intervalo de tempo do parâmetro para um intervalo, como1 yearsou24 hours.
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Um intervalo de1 yearscombina todos os caminhos do S3 com datas e horas que ficam entre a hora
atual e a hora exatamente um ano antes da hora atual. A hora atual é a hora em que você começa a
exportar as transformações feitas nos dados. Para obter mais informações sobre como exportar dados,
consulteExport (p. 971). Se a data atual for 2022/01/01 e o intervalo de tempo for1 years, o caminho do
S3 corresponde a conjuntos de dados como os seguintes:
• s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/2021/01/01/example-dataset.csv
• s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/2021/06/30/example-dataset.csv
• s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/2021/12/31/example-dataset.csv
Os valores de data e hora em um intervalo de tempo relativo mudam com o passar do tempo. Os caminhos
S3 que estão dentro do intervalo de tempo relativo também podem ser diferentes.
Para o caminho do arquivo do Amazon S3,s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/20200101/exampledataset.csv,20220101é um exemplo de um caminho que pode se tornar um parâmetro de data e hora.
Para ver uma tabela de todos os parâmetros que você criou no fluxo do Data Wrangler, escolha `{{}}` à
direita da caixa de texto contendo o caminho do Amazon S3. Você pode editar ou excluir um parâmetro
que você criou, caso não precise mais dele. Para editar ou excluir um parâmetro, escolha os ícones à
direita do parâmetro.

Important
Antes de excluir um parâmetro, certifique-se de que você não o tenha usado em nenhum lugar do
fluxo do Data Wrangler. Parâmetros excluídos que ainda estão dentro do fluxo causam erros.
Você pode criar parâmetros para qualquer etapa do fluxo do Data Wrangler. É possível editar ou excluir
qualquer parâmetro que você criar. Se o parâmetro tiver transformações que não sejam mais relevantes
para seu caso de uso, você poderá modificá-las.
As seções a seguir apresentam mais exemplos e orientações gerais sobre o uso de parâmetros. Você
pode usar as seções para entender os parâmetros que funcionam melhor para você.

Note
As seções a seguir contêm procedimentos que usam a interface do Data Wrangler para substituir
os parâmetros e criar um trabalho de processamento.
Você também pode substituir os parâmetros usando os procedimentos a seguir.
Para exportar seu fluxo do Data Wrangler e substituir o valor de um parâmetro, faça o seguinte.
1.
2.
3.

Escolha o+ao lado do nó que você deseja exportar.
EscolhaExportar para.
Escolha o local para o qual você está exportando os dados.

4.

Sobparameter_overrides, especifique valores diferentes para os parâmetros que você
criou.
Execute o Jupyter Notebook.

5.

Aplicação de um fluxo do Data Wrangler a arquivos usando padrões
Você pode usar parâmetros para aplicar transformações em seu fluxo do Data Wrangler em diferentes
arquivos que correspondam a um padrão no caminho do URI do Amazon S3. Isso ajuda você a especificar
os arquivos em seu bucket do S3 que você deseja transformar com alta especificidade. Por exemplo, você
pode ter um conjunto de dados com o caminhos3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/example-prefix-0/
example-prefix-1/example-prefix-2/example-dataset.csv. Diferentes conjuntos de dados
nomeadosexample-dataset.csvsão armazenados sob vários prefixos de exemplo diferentes. Os
prefixos também podem ser numerados sequencialmente. É possível criar padrões para os números no
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URI do Amazon S3. Os parâmetros de padrão usam REGEX para selecionar qualquer número de arquivos
que correspondam ao padrão da expressão. A seguir estão os padrões REGEX que podem ser úteis:
• .*— Corresponde a zero ou mais de qualquer caractere, exceto caracteres de nova linha
• .+— Corresponde a um ou mais caracteres de qualquer caractere, excluindo caracteres de nova linha
• \d+— Corresponde a um ou mais dígitos decimais
• \w+— Corresponde a um ou mais caracteres alfanuméricos
• [abc-_]{2,4}— Corresponde a uma sequência de dois, três ou quatro caracteres composta pelo
conjunto de caracteres fornecido dentro de um conjunto de colchetes
• abc|def— Corresponde a uma string ou outra. Por exemplo, a operação corresponde a:abcoudef
Você pode substituir cada número nos caminhos a seguir por um único parâmetro que tenha um valor
de\d+.
• s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/example-prefix-3/example-prefix-4/example-prefix-5/
example-dataset.csv
• s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/example-prefix-8/example-prefix-12/exampleprefix-13/example-dataset.csv
• s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/example-prefix-4/example-prefix-9/exampleprefix-137/example-dataset.csv
O procedimento a seguir cria um parâmetro padrão para um conjunto de dados com o
caminho.s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/example-prefix-0/example-prefix-1/exampleprefix-2/example-dataset.csv.
Para criar um parâmetro de padrão, faça o seguinte.
1.

Ao lado do conjunto de dados que você importou, escolhaEditar conjunto de dados.

2.

Destaque o0emexample-prefix-0.

3.

Especifique valores para os seguintes campos:
• Name (Nome)— Um nome para o parâmetro
• Tipo–Pattern
• Valor–\ d+uma expressão regular que corresponde a um ou mais dígitos

4.

Escolha Create (Criar).

5.

Substitua o1e o2no caminho do URI do S3 com o parâmetro. O caminho deve ter o seguinte
formato:s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/example-prefix-{{example_parameter_name}}/
example-prefix-{{example_parameter_name}}/example-prefix{{example_parameter_name}}/example-dataset.csv

Veja a seguir um procedimento geral para criar um parâmetro padrão.
1.

Navegue até o fluxo do Data Wrangler.

2.

Ao lado do conjunto de dados que você importou, escolhaEditar conjunto de dados.

3.

Destaque a parte do URI que você está usando como valor do parâmetro padrão.

4.

EscolhaCriar parâmetro personalizado.

5.

Especifique valores para os seguintes campos:
• Name (Nome)— Um nome para o parâmetro
• Tipo–Pattern
• Valor— Uma expressão regular contendo o padrão que você gostaria de armazenar.
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6.

Escolha Create (Criar).

Aplicação de um fluxo do Data Wrangler a arquivos usando valores numéricos
Você pode usar parâmetros para aplicar transformações em seu fluxo do Data Wrangler em arquivos
diferentes que tenham caminhos semelhantes. Por exemplo, você pode ter um conjunto de dados com
o caminhos3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/example-prefix-0/example-prefix-1/exampleprefix-2/example-dataset.csv.
Você pode ter as transformações do seu fluxo do Data Wrangler que você aplicou aos conjuntos de
dados emexample-prefix-1. Talvez você queira aplicar as mesmas transformações emexampledataset.csvque cai sobexample-prefix-10ouexample-prefix-20.
Você pode criar um parâmetro que armazene o valor1. Se quiser aplicar as transformações a conjuntos de
dados diferentes, você pode criar trabalhos de processamento que substituam o valor do parâmetro por
um valor diferente. O parâmetro atua como um espaço reservado para você alterar quando quiser aplicar
as transformações do fluxo do Data Wrangler a novos dados. Você pode substituir o valor do parâmetro
ao criar um trabalho de processamento do Data Wrangler para aplicar as transformações em seu fluxo do
Data Wrangler a diferentes conjuntos de dados.
Use o procedimento a seguir para criar parâmetros numéricos paras3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/
example-prefix-0/example-prefix-1/example-prefix-2/example-dataset.csv.
Para criar parâmetros para o caminho de URI anterior do S3, faça o seguinte.
1.

Navegue até o fluxo do Data Wrangler.

2.

Ao lado do conjunto de dados que você importou, escolhaEditar conjunto de dados.

3.

Destaque o número em um exemplo de prefixo deexample-prefix-number.

4.

EscolhaCriar parâmetro personalizado.

5.

ParaName (Nome), especifique um nome para o parâmetro.

6.

ParaTipo, escolhaInteiro.

7.

ParaValor, especifique o número.

8.

Crie parâmetros para os números restantes repetindo o procedimento.

Depois de criar os parâmetros, aplique as transformações ao seu conjunto de dados e crie um nó de
destino para eles. Para obter mais informações sobre nós de destino, consulteExport (p. 971).
Use o procedimento a seguir para aplicar as transformações do fluxo do Data Wrangler em um intervalo de
tempo diferente. Ele pressupõe que você tenha criado um nó de destino para as transformações em seu
fluxo.
Para alterar o valor de um parâmetro numérico em uma tarefa de processamento do Data Wrangler, faça o
seguinte.
1.

Do seu fluxo do Data Wrangler, escolhaCriar trabalho

2.

Selecione somente o nó de destino que contém as transformações no conjunto de dados que contém
os parâmetros de data e hora.

3.

EscolhaConfigurar trabalho.

4.

EscolhaParâmetros.

5.

Escolha o nome de um parâmetro que você criou.

6.

Altere o valor do parâmetro.

7.

Repita o procedimento para os outros parâmetros.

8.

Escolha Run.
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Aplicação de um fluxo do Data Wrangler a arquivos usando cadeias de caracteres
Você pode usar parâmetros para aplicar transformações em seu fluxo do Data Wrangler em arquivos
diferentes que tenham caminhos semelhantes. Por exemplo, você pode ter um conjunto de dados com o
caminhos3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/example-prefix/example-dataset.csv.
Você pode ter transformações do seu fluxo do Data Wrangler que você aplicou aos conjuntos de
dados emexample-prefix. Talvez você queira aplicar as mesmas transformações emexampledataset.csvembaixoanother-example-prefixouexample-prefix-20.
Você pode criar um parâmetro que armazene o valorexample-prefix. Se quiser aplicar as
transformações a conjuntos de dados diferentes, você pode criar trabalhos de processamento que
substituam o valor do parâmetro por um valor diferente. O parâmetro atua como um espaço reservado para
você alterar quando quiser aplicar as transformações do fluxo do Data Wrangler a novos dados. Você pode
substituir o valor do parâmetro ao criar um trabalho de processamento do Data Wrangler para aplicar as
transformações em seu fluxo do Data Wrangler a diferentes conjuntos de dados.
Use o procedimento a seguir para criar um parâmetro de string paras3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/
example-prefix/example-dataset.csv.
Para criar um parâmetro para o caminho de URI anterior do S3, faça o seguinte.
1.

Navegue até o fluxo do Data Wrangler.

2.
3.

Ao lado do conjunto de dados que você importou, escolhaEditar conjunto de dados.

4.
5.

Destaque o prefixo do exemplo,example-prefix.
EscolhaCriar parâmetro personalizado.
ParaName (Nome), especifique um nome para o parâmetro.

6.
7.

Para Type (Tipo), escolha String.
ParaValor, especifique o prefixo.

Depois de criar o parâmetro, aplique as transformações ao seu conjunto de dados e crie um nó de destino
para elas. Para obter mais informações sobre nós de destino, consulteExport (p. 971).
Use o procedimento a seguir para aplicar as transformações do fluxo do Data Wrangler em um intervalo de
tempo diferente. Ele pressupõe que você tenha criado um nó de destino para as transformações em seu
fluxo.
Para alterar o valor de um parâmetro numérico em uma tarefa de processamento do Data Wrangler, faça o
seguinte:
1.

Do seu fluxo do Data Wrangler, escolhaCriar trabalho

2.

Selecione somente o nó de destino que contém as transformações no conjunto de dados que contém
os parâmetros de data e hora.

3.
4.

EscolhaConfigurar trabalho.
EscolhaParâmetros.

5.
6.
7.
8.

Escolha o nome de um parâmetro que você criou.
Altere o valor do parâmetro.
Repita o procedimento para os outros parâmetros.
Escolha Run.

Aplicação de um fluxo do Data Wrangler a diferentes intervalos de data e hora
Use parâmetros de data e hora para aplicar transformações em seu fluxo do Data Wrangler em diferentes
intervalos de tempo. Destaque a parte do URI do Amazon S3 que tem um timestamp e crie um parâmetro
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para ela. Ao criar um parâmetro, você especifica um intervalo de tempo da hora atual até uma hora
no passado. Por exemplo, você pode ter um URI do Amazon S3 que seja mais mais ou menos assim:
s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/example-prefix/2022/05/15/example-dataset.csv. Você pode
economizar2022/05/15como um parâmetro de data e hora. Se você especificar um ano como o intervalo
de tempo, o intervalo de tempo incluirá o momento em que você executa o trabalho de processamento
contendo o parâmetro de data e hora e a hora de exatamente um ano atrás. Se o momento em que você
estiver executando o trabalho de processamento for 6 de setembro de 2022 ou2022/09/06, os intervalos
de tempo podem incluir o seguinte:
• s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/example-prefix/2022/03/15/example-dataset.csv
• s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/example-prefix/2022/01/08/example-dataset.csv
• s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/example-prefix/2022/07/31/example-dataset.csv
• s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/example-prefix/2021/09/07/example-dataset.csv
As transformações no fluxo do Data Wrangler se aplicam a todos os prefixos anteriores. Alterar o valor do
parâmetro na tarefa de processamento não altera o valor do parâmetro no fluxo do Data Wrangler. Para
aplicar as transformações aos conjuntos de dados dentro de um período diferente, faça o seguinte:
1. Crie um nó de destino contendo todas as transformações que gostaria de usar.
2. Crie um trabalho do Data Wrangler.
3. Configure o trabalho para usar um intervalo de tempo diferente para o parâmetro. Alterar o valor do
parâmetro na tarefa de processamento não altera o valor do parâmetro no fluxo do Data Wrangler.
Para obter mais informações sobre nós de destino e trabalhos do Data Wrangler,
consulteExport (p. 971).
O procedimento a seguir cria um parâmetro de data e hora para o caminho do Amazon S3:s3://DOCEXAMPLE-BUCKET1/example-prefix/2022/05/15/example-dataset.csv.
Para criar um parâmetro de data e hora para o caminho de URI anterior do S3, faça o seguinte.
1.

Navegue até o fluxo do Data Wrangler.

2.

Ao lado do conjunto de dados que você importou, escolhaEditar conjunto de dados.

3.

Destaque a parte do URI que você está usando como valor do parâmetro datetime.

4.

EscolhaCriar parâmetro personalizado.

5.

ParaName (Nome), especifique um nome para o parâmetro.

6.

ParaTipo, escolhaDatetime.

Note
Por padrão, o Data Wrangler selecionaPredefinido, que fornece um menu suspenso para
você selecionar um formato de data. No entanto, o formato de timestamp que você está
usando pode não estar disponível. Em vez de usarPredefinidocomo opção padrão, você pode
escolherPersonalizare especifique o formato do carimbo de data/hora manualmente.
7.

ParaFormato de data, abra o menu suspenso a seguirPredefinidoe escolhaAAAA/MM/dd. O
formato,aaaa/mm/dd,corresponde ao ano/mês/dia do carimbo de data/hora.

8.

ParaFuso horário, escolha um fuso horário.

Note
Os dados que você está analisando podem ter registros de data e hora obtidos em um
fuso horário diferente do seu fuso horário. Certifique-se de que o fuso horário selecionado
corresponda ao fuso horário dos dados.
9.

ParaIntervalo horário, especifique o intervalo de tempo para o parâmetro.
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10. (Opcional) Insira uma descrição para descrever como você está usando o parâmetro.
11. Escolha Create (Criar).
Depois de criar os parâmetros de data e hora, aplique as transformações ao seu conjunto de dados e crie
um nó de destino para eles. Para obter mais informações sobre nós de destino, consulteExport (p. 971).
Use o procedimento a seguir para aplicar as transformações do fluxo do Data Wrangler em um intervalo de
tempo diferente. Ele pressupõe que você tenha criado um nó de destino para as transformações em seu
fluxo.
Para alterar o valor de um parâmetro de data e hora em uma tarefa de processamento do Data Wrangler,
faça o seguinte:
1.

Do seu fluxo do Data Wrangler, escolhaCriar trabalho

2.

Selecione somente o nó de destino que contém as transformações no conjunto de dados que contém
os parâmetros de data e hora.

3.

EscolhaConfigurar trabalho.

4.

EscolhaParâmetros.

5.

Escolha o nome do parâmetro datetime que você criou.

6.

ParaIntervalo horário, altere o intervalo de tempo dos conjuntos de dados.

7.

Escolha Run.

Export
Em seu fluxo do Data Wrangler, você pode exportar algumas ou todas as transformações que você fez
para seus canais de processamento de dados.
UMAFluxo do Data Wrangleré a série de etapas de preparação de dados que você realizou em seus
dados. Na preparação dos dados, você realiza uma ou mais transformações em seus dados. Cada
transformação é feita usando uma etapa de transformação. O fluxo tem uma série de nós que representam
a importação de seus dados e as transformações que você realizou. Para ver um exemplo de nós, veja a
imagem a seguir.
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A imagem anterior mostra um fluxo do Data Wrangler com dois nós. OFonte - amostradanode mostra a
fonte de dados da qual você importou seus dados. OTipos de dadosnode indica que o Data Wrangler
realizou uma transformação para converter o conjunto de dados em um formato utilizável.
Cada transformação que você adiciona ao fluxo do Data Wrangler aparece como um nó adicional.
Para obter informações sobre as transformações que você pode adicionar, consulte.Dados de
transformação (p. 913). A imagem a seguir mostra um fluxo do Data Wrangler que tem umRenomeie
colunanode para alterar o nome de uma coluna em um conjunto de dados.
Você pode exportar suas transformações de dados para o seguinte:
• Amazon S3
• SageMaker Pipelines do
• Amazônia SageMaker Loja de recursos
• Código Python

Important
Recomendamos usar o IAM.AmazonSageMakerFullAccesspolítica gerenciada para
concederAWSpermissão para usar o Data Wrangler. Se você não usar a política gerenciada,
poderá usar uma política do IAM que conceda ao Data Wrangler acesso a um bucket do Amazon
S3. Para obter mais informações sobre a política, consulte.Segurança e permissões (p. 987).
Quando você exporta seu fluxo de dados, você é cobrado peloAWSrecursos que você usa. Você pode
usar etiquetas de alocação de custos para organizar e gerenciar os custos desses recursos. Você cria
essas tags para o seu perfil de usuário e o Data Wrangler as aplica automaticamente aos recursos usados
para exportar o fluxo de dados. Para obter mais informações, consulte Como usar tags de alocação de
custos.
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Exportar para o Amazon S3.
O Data Wrangler oferece a capacidade de exportar seus dados para um local dentro de um bucket do
Amazon S3. Você pode especificar o local usando um dos seguintes métodos:
• Nó de destino — Onde o Data Wrangler armazena os dados depois de processá-los.
• Exportar para — Exporta os dados resultantes de uma transformação para o Amazon S3.
• Exportar dados — Para pequenos conjuntos de dados, pode exportar rapidamente os dados que você
transformou.
Use as seções a seguir para saber mais sobre cada um desses métodos.
Destination Node
Se você quiser gerar uma série de etapas de processamento de dados que você executou para o
Amazon S3, crie um nó de destino. Um nó de destino informa ao Data Wrangler onde armazenar
os dados depois de processá-los. Depois de criar um nó de destino, você cria um trabalho de
processamento para gerar os dados. Um trabalho de processamento é uma Amazon SageMaker
Processamento de trabalho. Quando você está usando um nó de destino, ele executa os recursos
computacionais necessários para gerar os dados que você transformou no Amazon S3.
Você pode usar um nó de destino para exportar algumas das transformações ou todas as
transformações que você fez no fluxo do Data Wrangler.
Você pode usar vários nós de destino para exportar diferentes transformações ou conjuntos de
transformações. O exemplo a seguir mostra dois nós de destino em um único fluxo do Data Wrangler.

Você pode usar o procedimento a seguir para criar nós de destino e exportá-los para um bucket do
Amazon S3.
Para exportar seu fluxo de dados, você cria nós de destino e uma tarefa do Data Wrangler para
exportar os dados. A criação de um trabalho do Data Wrangler inicia um SageMaker trabalho de
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processamento para exportar seu fluxo. Você pode escolher os nós de destino que deseja exportar
depois de criá-los.
Siga o procedimento abaixo para criar nós de destino.
1.

Escolha o+ao lado dos nós que representam as transformações que você deseja exportar.

2.

Escolha Add destination.

3.

Escolha Amazon S3.

4.

Especifique os campos mostrados na imagem a seguir.
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5.

Escolha Add destination.

Siga o procedimento abaixo para criar um trabalho do Data Wrangler.
Crie um trabalho a partir doFluxo de dadospágina e escolha os nós de destino que você deseja
exportar.
1.

Escolha Create job (Criar trabalho). A imagem a seguir mostra o painel que aparece após a
seleçãoCriar trabalho.
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2.

ParaNome do Job, especifique o nome do trabalho de exportação.

3.

Escolha os nós de destino que você deseja exportar.

4.

(Opcional) Especifique umAWS KMSARN de chave. UMAAWS KMSchave é uma chave
criptográfica que você pode usar para proteger seus dados. Para obter mais informações
sobreAWS KMSchaves, vejaAWS Key Management Service.

5.

(Opcional) EmParmetros treinados. escolherReajustarse você fez o seguinte:
• Amostrou seu conjunto de dados
• Aplicou uma transformação que usa seus dados para criar uma nova coluna no conjunto de
dados
Para obter mais informações sobre como reajustar as transformações que você fez em um
conjunto de dados inteiro, consulteReajuste as transformações em todo o conjunto de dados e
exporte-as (p. 986).

6.

EscolhaConfigurar trabalho. A imagem a seguir mostra oConfigurar trabalhoPágina.
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7.

(Opcional) Configure o trabalho do Data Wrangler.

8.

Escolha Run.

Export to
Como alternativa ao uso de um nó de destino, você pode usar oExportar paraopção de exportar seu
fluxo do Data Wrangler para o Amazon S3 usando um notebook Jupyter. Você pode escolher qualquer
nó de dados em seu fluxo do Data Wrangler e exportá-lo. A exportação do nó de dados exporta a
transformação que o nó representa e as transformações que a precedem.
Use o procedimento a seguir para gerar um Jupyter Notebook e executá-lo para exportar seu fluxo do
Data Wrangler para o Amazon S3.
1.

Escolha o+ao lado do nó que você deseja exportar.

2.

EscolhaExportar para.

3.

EscolhaAmazon S3 (por meio do Jupyter Notebook).

4.

Execute o Jupyter Notebook.
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Quando você executa o notebook, ele exporta seu fluxo de dados (arquivo.flow) no
mesmoAWSRegião como fluxo do Data Wrangler.
Export data
Se você tiver uma transformação em um pequeno conjunto de dados que deseja exportar
rapidamente, você pode usar oExportar dadosMétodo do. Quando você começa a escolherExportar
dados, o Data Wrangler trabalha de forma síncrona para exportar os dados que você transformou para
o Amazon S3. Você não pode usar o Data Wrangler até que ele termine de exportar seus dados ou
você cancele a operação.
Para obter informações sobre como usar oExportar dadosno fluxo do Data Wrangler, consulte o
procedimento a seguir.
Para usar oExportar dadosMétodo do.
1.

Escolha um nó em seu fluxo do Data Wrangler clicando duas vezes nele.

2.

Configure como você deseja exportar os dados.

3.

EscolhaExportar dados.
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Quando você exporta seu fluxo de dados para um bucket do Amazon S3, o Data Wrangler
armazena uma cópia do arquivo de fluxo no bucket do S3. Ele armazena o arquivo de fluxo sob
odata_wrangler_flowsprefixo. Se você usar o bucket padrão do Amazon S3 para armazenar seus
arquivos de fluxo, eles usarão a seguinte convenção de nomenclatura: sagemaker-region-account
number. Por exemplo, se o número da sua conta for 111122223333 e você estiver usando o
Studio em us-east-1, seus conjuntos de dados importados serão armazenados nosagemaker-useast-1-111122223333. Neste exemplo, seus arquivos .flow criados em us-east-1 são armazenados
nos3://sagemaker-region-account number/data_wrangler_flows/.

Exportar para SageMaker Pipelines do
Quando você quiser criar e implantar fluxos de trabalho de aprendizado de máquina (ML) em
grande escala, você pode usar SageMaker Pipelines para criar end-to-end fluxos de trabalho que
gerenciam e implantam SageMaker Trabalhos. SageMaker O Pipelines oferece a capacidade de criar
fluxos de trabalho que gerenciam seus SageMaker trabalhos de preparação de dados, treinamento
de modelos e implantação de modelos. Você pode usar os algoritmos primários que SageMaker
ofertas usando SageMaker Pipelines do. Para obter mais informações sobre SageMaker Pipelines,
consulteSageMakerPipelines do.
Quando você exporta uma ou mais etapas do seu fluxo de dados para SageMaker Pipelines, o Data
Wrangler cria um Jupyter Notebook que você pode usar para definir, instanciar, executar e gerenciar um
pipeline.

Use um notebook Jupyter para criar um pipeline
Siga o procedimento abaixo para criar um Jupyter Notebook para exportar seu fluxo do Data Wrangler para
SageMaker Pipelines do.
Use o procedimento a seguir para gerar um Jupyter Notebook e executá-lo para exportar seu fluxo do Data
Wrangler para SageMaker Pipelines do.
1.
2.

Escolha o+ao lado do nó que você deseja exportar.
EscolhaExportar para.

3.
4.

EscolhaSageMaker Pipelines (via Jupyter Notebook).
Execute o notebook Jupyter.
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O Jupyter Notebook produzido pela Data Wrangler pode ser usado para definir um pipeline. O pipeline
inclui as etapas de processamento de dados que são definidas pelo seu fluxo do Data Wrangler.
Você pode adicionar etapas adicionais ao seu funil adicionando etapas aostepsliste no código a seguir no
caderno:
pipeline = Pipeline(
name=pipeline_name,
parameters=[instance_type, instance_count],
steps=[step_process], #Add more steps to this list to run in your Pipeline
)

Para obter mais informações sobre a definição de pipelines, consulte.Definar SageMakerPipeline.

Exportar para código Python
Para exportar todas as etapas do fluxo de dados para um arquivo Python que você possa integrar
manualmente em qualquer fluxo de trabalho de processamento de dados, use o procedimento a seguir.
Use o procedimento a seguir para gerar um Jupyter Notebook e executá-lo para exportar seu fluxo do Data
Wrangler para o código Python.
1.
2.

Escolha o+ao lado do nó que você deseja exportar.
EscolhaExportar para.

3.
4.

EscolhaCódigo Python.
Execute o Jupyter Notebook.

Pode ser necessário configurar o script do Python para executá-lo em seu pipeline. Por exemplo, se você
estiver executando um ambiente Spark, certifique-se de estar executando o script em um ambiente que
tenha permissão de acessoAWSRecursos.

Exportar para a Amazon SageMaker Loja de recursos
Você pode usar o Data Wrangler para exportar recursos que você criou para a Amazon SageMaker
Loja de recursos. Um recurso é uma coluna em seu conjunto de dados. A Feature Store é uma loja
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centralizada de recursos e seus metadados associados. Você pode usar o Feature Store para criar,
compartilhar e gerenciar dados selecionados para desenvolvimento de aprendizado de máquina (ML). As
lojas centralizadas tornam seus dados mais detectáveis e reutilizáveis. Para obter mais informações sobre
a Feature Store, consulte.Amazônia SageMaker Loja de recursos.
Um conceito central na Feature Store é um grupo de recursos. Um grupo de recursos é uma coleção de
feições, seus registros (observações) e metadados associados. É semelhante a uma tabela em um banco
de dados.
Você pode usar o Data Wrangler para realizar uma destas ações:
• Atualize um grupo de recursos existente com novos registros. Um registro é uma observação no
conjunto de dados.
• Crie um novo grupo de recursos a partir de um nó em seu fluxo do Data Wrangler. O Data Wrangler
adiciona as observações de seus conjuntos de dados como registros em seu grupo de recursos.
Se você estiver atualizando um grupo de recursos existente, o esquema do seu conjunto de dados deve
corresponder ao esquema do grupo de recursos. Todos os registros no grupo de recursos são substituídos
pelas observações em seu conjunto de dados.
Você pode usar um Jupyter Notebook ou um nó de destino para atualizar seu grupo de feições com as
observações no conjunto de dados.
Destination Node
Se você quiser gerar uma série de etapas de processamento de dados que você executou para um
grupo de recursos, você pode criar um nó de destino. Quando você cria e executa um nó de destino,
o Data Wrangler atualiza um grupo de recursos com seus dados. Também é possível criar um novo
grupo de recursos a partir da interface do usuário do nó de destino. Depois de criar um nó de destino,
você cria um trabalho de processamento para gerar os dados. Um trabalho de processamento é uma
Amazon SageMaker Processamento de trabalho. Quando você está usando um nó de destino, ele
executa os recursos computacionais necessários para gerar os dados que você transformou no grupo
de recursos.
Você pode usar um nó de destino para exportar algumas das transformações ou todas as
transformações que você fez no fluxo do Data Wrangler.
Use o procedimento a seguir para criar um nó de destino para atualizar um grupo de feições com as
observações do seu conjunto de dados.
Para atualizar um grupo de recursos usando um nó de destino, faça o seguinte.
1.

Escolha o+símbolo ao lado do nó contendo o conjunto de dados que você gostaria de exportar.

2.

DebaixoAdicionar destino, escolhaSageMaker Loja de recursos.
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3.

Clique duas vezes no grupo de recursos. O Data Wrangler verifica se o esquema do grupo de
recursos corresponde ao esquema dos dados que você está usando para atualizar o grupo de
recursos.

4.

(Opcional) SelecioneExportar somente para loja offlinepara grupos de recursos que têm uma loja
online e uma loja offline. Essa opção só atualiza a loja offline com observações do seu conjunto
de dados.

5.

Depois que o Data Wrangler validar o esquema do seu conjunto de dados, escolhaAdicionar.

Siga o procedimento abaixo para criar um novo grupo de recursos com dados do conjunto de dados.
Você pode ter as seguintes opções de como deseja armazenar seu grupo de recursos:
• Online — Cache de baixa latência e alta disponibilidade para um grupo de recursos que permite a
pesquisa de registros em tempo real. A loja online permite acesso rápido ao valor mais recente de
um registro em um grupo de recursos.
• Off-line — Armazena dados para seu grupo de recursos em um bucket do Amazon S3. Você
pode armazenar seus dados offline quando não precisar de leituras de baixa latência (menos
de segundo). Você pode usar uma loja offline para recursos usados na exploração de dados,
treinamento de modelos e inferência em lote.
• Tanto online quanto offline — armazena seus dados em uma loja online e em uma loja offline.
Para criar um grupo de recursos usando um nó de destino, faça o seguinte.
1.

Escolha o+símbolo ao lado do nó contendo o conjunto de dados que você gostaria de exportar.

2.

DebaixoAdicionar destino, escolhaSageMaker Loja de recursos.

3.

EscolhaCriar grupo de recurso.

4.

Na caixa de diálogo a seguir, se o conjunto de dados não tiver uma coluna de horário do evento,
selecioneCriar”EventTime“coluna.

5.

Escolha Next (Próximo).

6.

EscolhaCopiar esquema JSON. Ao criar um grupo de recursos, você cola o esquema nas
definições do recurso.

7.

Escolha Create (Criar).

8.

ParaNome do grupo de recursos, especifique um nome para o grupo de recurso.

9.

ParaDescription (opcional), especifique uma descrição para tornar seu grupo de recursos mais
detectável.

10. Para criar um grupo de recursos para uma loja online, faça o seguinte.
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a.

SelectHabilitação do armazenamento on-line.

b.

ParaChave de criptografia da loja online, especifique um.AWSchave de criptografia
gerenciada ou uma chave de criptografia própria.

11. Para criar um grupo de recursos para uma loja offline, faça o seguinte.
a.

SelectHabilitação do armazenamento off-line.

b.

Especifique valores para os seguintes campos:
• Nome de um bucket do S3— O nome do bucket que armazena o grupo de recurso.
• (Opcional) Nome do diretório do conjunto de dados— O prefixo Amazon S3 que você está
usando para armazenar o grupo de recursos.
• ARN de função do &IAM— A função do IAM que tem acesso ao feature store.
• Chave de criptografia da loja offline— Por padrão, a Feature Store usa umAWSchave
gerenciada, mas você pode usar o campo para especificar sua própria chave.

12. Escolha Continue (Continuar).
13. Selecione JSON.
14. Remova os colchetes de espaço reservado na janela.
15. Cole o texto JSON da Etapa 6.
16. Escolha Continue (Continuar).
17. ParaNOME DO RECURSO DO IDENTIFICADOR DE REGISTRO, escolha a coluna em seu
conjunto de dados que tenha identificadores exclusivos para cada registro em seu conjunto de
dados.
18. ParaNOME DO RECURSO DE HORA DO EVENTO, escolha a coluna com os valores do carimbo
de data/hora.
19. Escolha Continue (Continuar).
20. (Opcional) Adicione etiquetas para tornar seu grupo de recursos mais detectável.
21. Escolha Continue (Continuar).
22. EscolhaCriar grupo de recurso.
23. Navegue de volta ao fluxo do Data Wrangler e escolha o ícone de atualização ao lado doGrupo de
recursosbarra de pesquisa.

Note
Se você já criou um nó de destino para um grupo de recursos em um fluxo, não pode criar
outro nó de destino para o mesmo grupo de recursos. Se quiser criar outro nó de destino para
o mesmo grupo de recursos, você deve criar outro arquivo de fluxo.
Siga o procedimento abaixo para criar um trabalho do Data Wrangler.
Crie um trabalho a partir doFluxo de dadospágina e escolha os nós de destino que você deseja
exportar.
1.

Escolha Create job (Criar trabalho). A imagem a seguir mostra o painel que aparece após a
seleçãoCriar trabalho.

2.

ParaNome do Job, especifique o nome do trabalho de exportação.

3.

Escolha os nós de destino que você deseja exportar.

4.

(Opcional) ParaSaída da saída, especifique um ARN, ID ou alias de umAWS KMSchave. Uma
chave do KMS é uma chave criptográfica. Você pode usar a chave para criptografar os dados
de saída do trabalho. Para obter mais informações sobreAWS KMSchaves, vejaAWS Key
Management Service.

5.

A imagem a seguir mostra oConfigurar trabalhoPágina com aConfiguração do Jobaba aberta.
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(Opcional) EmParmetros treinados. escolherReajustarse você fez o seguinte:
• Amostrou seu conjunto de dados
• Aplicou uma transformação que usa seus dados para criar uma nova coluna no conjunto de
dados
Para obter mais informações sobre como reajustar as transformações que você fez em um
conjunto de dados inteiro, consulteReajuste as transformações em todo o conjunto de dados e
exporte-as (p. 986).
6.

EscolhaConfigurar trabalho. A imagem a seguir mostra oConfigurar trabalhoPágina.

7.

(Opcional) Configure o trabalho do Data Wrangler. Veja a seguir exemplos de configurações
opcionais.

8.

a.

ParaLocalização do arquivo de fluxo S3, especifique o local do Amazon S3 em que deseja
salvar o arquivo de fluxo.

b.

ParaChave do arquivo de fluxo, especifique aAWS KMSchave, ARN ou alias que você está
usando para criptografar o arquivo de fluxo.

Escolha Run.
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Jupyter Notebook
Use o procedimento a seguir para um Jupyter Notebook para exportar para a Amazon SageMaker
Loja de recursos.
Use o procedimento a seguir para gerar um Jupyter Notebook e executá-lo para exportar seu fluxo do
Data Wrangler para a Feature Store.
1.

Escolha o+ao lado do nó que você deseja exportar.

2.

EscolhaExportar para.

3.

EscolhaAmazônia SageMaker Feature Store (via Jupyter Notebook).

4.

Execute o Jupyter Notebook.

A execução de um Jupyter Notebook executa uma tarefa do Data Wrangler. A execução de
um trabalho do Data Wrangler inicia um SageMaker Processamento de trabalho. O trabalho de
processamento ingere o fluxo em uma feature store online e offline.

Important
A função do IAM que você usa para executar esse
notebook deve ter o seguinteAWSpolíticas gerenciadas
anexadas:AmazonSageMakerFullAccesseAmazonSageMakerFeatureStoreAccess.
Você só precisa ativar uma feature store online ou offline ao criar um grupo de recursos.
Você também pode habilitar ambos. Para desativar a criação de uma loja virtual,
definaEnableOnlineStoreparaFalse:
# Online Store Configuration
online_store_config = {
"EnableOnlineStore": False
}

O notebook usa os nomes das colunas e os tipos do quadro de dados que você exporta para criar um
esquema de grupo de recursos, que é usado para criar um grupo de recursos. Um grupo de recursos
é um grupo de recursos definido na feature store para descrever um registro. O grupo de recursos
define o esquema e os recursos contidos no grupo de recursos. A definição de um grupo de recursos
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é composta por uma lista de recursos, um nome de recurso identificador de registro, um nome de
recurso de horário do evento e configurações para sua loja online e loja offline.
Cada recurso em um grupo de recursos pode ter um dos seguintes tipos: String,Fracionário,
ouIntegral. Se uma coluna no seu quadro de dados exportado não for um desses tipos, o padrão
seráString.
Veja a seguir um exemplo de um esquema de grupo de recurso.
column_schema =
{
"name":
"type":
},
{
"name":
"type":
},
{
"name":
"type":
},
{
"name":
"type":
},
{
"name":
"type":
}
]

[
"Height",
"long"
"Input",
"string"
"Output",
"string"
"Sum",
"string"
"Time",
"string"

Além disso, você deve especificar um nome de identificador de registro e um nome de recurso de hora
do evento:
• Onome do identificador de registroé o nome do recurso cujo valor identifica exclusivamente um
registro definido na feature store. Somente o registro mais recente por valor de identificador é
armazenado na loja virtual. O nome do recurso do identificador de registro deve ser um dos nomes
das definições de recurso.
• Onome do recurso de hora do eventoé o nome do recurso que armazena oEventTimede um
registro em um grupo de recursos. UmaEventTimeé um momento no tempo em que ocorre um
novo evento que corresponde à criação ou atualização de um registro em um recurso. Todos os
registros no grupo de recurso devem ter um correspondenteEventTime.
O notebook usa essas configurações para criar um grupo de recursos, processar seus dados em
grande escala e, em seguida, ingerir os dados processados em suas lojas de recursos online e offline.
Para saber mais, consulteFontes de dados e ingestão.
O notebook usa essas configurações para criar um grupo de recursos, processar seus dados em grande
escala e, em seguida, ingerir os dados processados em suas lojas de recursos online e offline. Para saber
mais, consulteFontes de dados e ingestão.

Reajuste as transformações em todo o conjunto de dados e
exporte-as
Quando você importa dados, o Data Wrangler usa uma amostra dos dados para aplicar as codificações.
Por padrão, o Data Wrangler usa as primeiras 50.000 linhas como amostra, mas você pode importar
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todo o conjunto de dados ou usar um método de amostragem diferente. Para obter mais informações,
consulteImportar (p. 850)
As transformações a seguir usam seus dados para criar uma coluna no conjunto de dados:
• Codificar categórico (p. 927)
• Texto de destaque (p. 931)
• Tratamento de discrepantes (p. 944)
• Processar valores ausentes (p. 946)
Se você usou a amostragem para importar seus dados, as transformações anteriores usarão somente os
dados da amostra para criar a coluna. A transformação pode não ter usado todos os dados relevantes. Por
exemplo, se você usar oCodiar categóricatransforme, pode ter havido uma categoria em todo o conjunto
de dados que não estava presente na amostra.
Você pode usar um nó de destino ou um notebook Jupyter para reajustar as transformações em todo o
conjunto de dados. Quando o Data Wrangler exporta as transformações no fluxo, ele cria um SageMaker
Processamento de trabalho. Quando o trabalho de processamento é concluído, o Data Wrangler salva os
seguintes arquivos no local padrão do Amazon S3 ou no local do S3 que você especificar:
• O arquivo de fluxo do Data Wrangler que especifica as transformações que são ajustadas ao conjunto de
dados
• O conjunto de dados com as transformações de reajuste aplicadas a ele
Você pode abrir um arquivo de fluxo do Data Wrangler no Data Wrangler e aplicar as transformações em
um conjunto de dados diferente. Por exemplo, se você aplicou as transformações a um conjunto de dados
de treinamento, pode abrir e usar o arquivo de fluxo do Data Wrangler para aplicar as transformações a um
conjunto de dados usado para inferência.
Para obter informações sobre como usar nós de destino para reajustar transformações e exportar, consulte
as seguintes páginas:
• Exportar para o Amazon S3. (p. 973)
• Exportar para a Amazon SageMaker Loja de recursos (p. 980)
Use o procedimento a seguir para executar um notebook Jupyter para reajustar as transformações e
exportar os dados.
Para executar um Jupyter Notebook, reajustar as transformações e exportar seu fluxo do Data Wrangler,
faça o seguinte.
1.
2.
3.
4.

Escolha o+ao lado do nó que você deseja exportar.
EscolhaExportar para.
Escolha o local para o qual você está exportando os dados.

5.

Para ooutput_flowcampo, especifique o nome do arquivo de fluxo de saída com as transformações
de reajuste.
Execute o Jupyter Notebook.

6.

Para orefit_trained_paramsobjeto, conjuntorefitparaTrue.

Segurança e permissões
Quando você consulta dados do Athena ou do Amazon Redshift, o conjunto de dados consultado é
armazenado automaticamente no padrão SageMaker S3 bucket para oAWSRegião na qual você está
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usando o Studio. Além disso, quando você exporta um notebook Jupyter da Amazon SageMaker O Data
Wrangler e executá-lo, seus fluxos de dados ou arquivos .flow são salvos no mesmo bucket padrão, sob o
prefixodata_wrangler_flows.
Para necessidades de segurança de alto nível, você pode configurar uma política de bucket que restrinja
aAWSfunções que têm acesso a esse padrão SageMaker S3 bucket. Use a seção a seguir para adicionar
esse tipo de política a um bucket do S3. Para seguir as instruções nesta página, use oAWS Command Line
Interface(AWS CLI). Para saber como, consulteConfigurar aAWSCLIno Guia do usuário do IAM.
Além disso, você precisa conceder a cada função do IAM que usa permissões do Data Wrangler
para acessar os recursos necessários. Se você não precisar de permissões granulares para a
função do IAM usada para acessar o Data Wrangler, poderá adicionar a política gerenciada do
IAMAmazonSageMakerFullAccess, para uma função do IAM que você usa para criar seu usuário do
Studio. Esta política concede a você permissão total para usar o Data Wrangler. Se você precisar de
permissões mais granulares, consulte a seçãoConceder uma permissão de função do IAM para usar o
Data Wrangler (p. 989).

Adicionar uma política de bucket para restringir o acesso a
conjuntos de dados importados para o Data Wrangler
Você pode adicionar uma política ao bucket do S3 que contém seus recursos do Data Wrangler usando
uma política de bucket do Amazon S3. Recursos que o Data Wrangler carrega para o seu padrão
SageMaker S3 bucket noAWSA região em que você está usando o Studio inclui o seguinte:
• Resultados consultados do Amazon Redshift. Eles são armazenados sob oredshift/prefixo.
• Resultados consultados do Athena. Eles são armazenados sob oathena/prefixo.
• Os arquivos .flow carregados no Amazon S3 quando você executa um Jupyter Notebook Data Wrangler
exportado produz. Eles são armazenados sob odata_wrangler_flows/prefixo.
Use o procedimento a seguir para criar uma política de bucket do S3 que você pode adicionar para
restringir o acesso da função do IAM a esse bucket. Para saber como adicionar uma política a um bucket
do S3, consulteComo adicionar uma política de bucket do S3?.

Para configurar uma política de bucket no bucket do S3 que armazena os recursos do Data
Wrangler:
1.

Configure uma ou mais funções do IAM que você deseja que possam acessar o Data Wrangler.

2.

Abra um prompt de comando ou um shell. Para cada função que você criar, substituanome da
funçãocom o nome da função e execute o seguinte:
$ aws iam get-role --role-name role-name

Na resposta, você vê umRoleIdstring que começa comAROA. Copie essa string.
3.

Adicione a política a seguir ao SageMaker bucket padrão noAWSRegião na qual você está usando
o Data Wrangler. Substituirregiãocom oAWSRegião na qual o bucket está localizado eaccountidcom suas receitasAWSID da conta. SubstituiruserIds começando comAROA (ID) DE
EXEMPLOcom os IDs de umAWSfunções para as quais você deseja conceder permissão para usar o
Data Wrangler.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Deny",
"Principal": "*",
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"Action": "s3:*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::sagemaker-region-account-id/data_wrangler_flows/",
"arn:aws:s3:::sagemaker-region-account-id/data_wrangler_flows/*",
"arn:aws:s3:::sagemaker-region-account-id/athena",
"arn:aws:s3:::sagemaker-region-account-id/athena/*",
"arn:aws:s3:::sagemaker-region-account-id/redshift",
"arn:aws:s3:::sagemaker-region-account-id/redshift/*"

}

]

}

],
"Condition": {
"StringNotLike": {
"aws:userId": [
"AROAEXAMPLEID_1:*",
"AROAEXAMPLEID_2:*"
]
}
}

Conceder uma permissão de função do IAM para usar o Data
Wrangler
Você pode conceder a uma função do IAM permissão para usar o Data Wrangler com a política
geral gerenciada pelo IAM,AmazonSageMakerFullAccess. Esta é uma política geral que
incluipermissõesnecessário para usar todos SageMaker Serviços da . Essa política concede
a uma função do IAM acesso total ao Data Wrangler. Você deve estar ciente do seguinte ao
usarAmazonSageMakerFullAccesspara conceder acesso ao Data Wrangler:
• Se você importar dados do Amazon Redshift, oUsuário do banco de dadosname deve ter o
prefixosagemaker_access.
• Essa política gerenciada só concede permissão para acessar buckets com uma das seguintes opções
no nome:SageMaker,SageMaker,sagemaker, ouaws-glue. Se quiser usar o Data Wrangler para
importar de um bucket do S3 sem essas frases no nome, consulte a última seção desta página para
saber como conceder permissão a uma entidade do IAM para acessar seus buckets do S3.
Se você tiver necessidades de alta segurança, poderá anexar as políticas nesta seção a uma entidade do
IAM para conceder as permissões necessárias para usar o Data Wrangler.
Se você tiver conjuntos de dados no Amazon Redshift ou Athena que uma função do IAM precisa importar
do Data Wrangler, você deve adicionar uma política a essa entidade para acessar esses recursos. As
políticas a seguir são as políticas mais restritivas que você pode usar para conceder a uma função do IAM
permissão para importar dados do Amazon Redshift e do Athena.
Para saber como anexar uma política personalizada a uma função do IAM, consulteGerenciamento de
políticas do IAMno Guia do usuário do IAM.
Exemplo de política para conceder acesso a uma importação de conjunto de dados do Athena
A política a seguir pressupõe que a função do IAM tenha permissão para acessar o bucket subjacente do
S3 em que os dados são armazenados por meio de uma política do IAM separada.
{

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

},
{

},
{

},
{

},
{

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"athena:ListDataCatalogs",
"athena:ListDatabases",
"athena:ListTableMetadata",
"athena:GetQueryExecution",
"athena:GetQueryResults",
"athena:StartQueryExecution",
"athena:StopQueryExecution"
],
"Resource": [
"*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:CreateTable"
],
"Resource": [
"arn:aws:glue:*:*:table/*/sagemaker_tmp_*",
"arn:aws:glue:*:*:table/sagemaker_featurestore/*",
"arn:aws:glue:*:*:catalog",
"arn:aws:glue:*:*:database/*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:DeleteTable"
],
"Resource": [
"arn:aws:glue:*:*:table/*/sagemaker_tmp_*",
"arn:aws:glue:*:*:catalog",
"arn:aws:glue:*:*:database/*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:GetDatabases",
"glue:GetTable",
"glue:GetTables"
],
"Resource": [
"arn:aws:glue:*:*:table/*",
"arn:aws:glue:*:*:catalog",
"arn:aws:glue:*:*:database/*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:CreateDatabase",
"glue:GetDatabase"
],
"Resource": [
"arn:aws:glue:*:*:catalog",
"arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker_featurestore",
"arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker_processing",
"arn:aws:glue:*:*:database/default",
"arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker_data_wrangler"
]
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}

Exemplo de política para conceder acesso a uma importação de conjunto de dados do Amazon Redshift
A política a seguir concede permissão para configurar uma conexão do Amazon Redshift com o Data
Wrangler usando usuários do banco de dados que têm o prefixo.sagemaker_accessno nome. Para
conceder permissão para conexão usando usuários adicionais do banco de dados, adicione entradas
adicionais em"Resources"na política a seguir. A política a seguir pressupõe que a função do IAM tem
permissão para acessar o bucket S3 subjacente em que os dados são armazenados por meio de uma
política do IAM separada, se aplicável.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"redshift-data:ExecuteStatement",
"redshift-data:DescribeStatement",
"redshift-data:CancelStatement",
"redshift-data:GetStatementResult",
"redshift-data:ListSchemas",
"redshift-data:ListTables"
],
"Resource": [
"*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"redshift:GetClusterCredentials"
],
"Resource": [
"arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/sagemaker_access*",
"arn:aws:redshift:*:*:dbname:*"
]
}
]

Política para conceder acesso ao a um bucket do S3
Se o seu conjunto de dados estiver armazenado no Amazon S3, você poderá conceder uma permissão de
função do IAM para acessar esse bucket com uma política semelhante à seguinte. Esse exemplo concede
ao acesso de leitura/gravação programático ao bucket chamadoteste.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": ["s3:ListBucket"],
"Resource": ["arn:aws:s3:::test"]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:PutObject",
"s3:GetObject",
"s3:DeleteObject"
],
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}

]

}

"Resource": ["arn:aws:s3:::test/*"]

Para importar dados do Athena e do Amazon Redshift, você deve conceder uma permissão de função do
IAM para acessar os seguintes prefixos no bucket padrão do Amazon S3 naAWSO Wrangler de dados da
região em que está sendo usado: athena/,redshift/. Se um bucket do Amazon S3 padrão ainda não
existir noAWSRegião, você também deve dar permissão ao papel do IAM para criar um intervalo nessa
região.
Além disso, se você quiser que a função do IAM possa usar a Amazon SageMaker Loja de recursos,
SageMaker Pipelines e opções de exportação de trabalho do Data Wrangler, você deve conceder acesso
ao prefixodata_wrangler_flows/neste balde.
O Data Wrangler usa oathena/eredshift/prefixos para armazenar arquivos de visualização
e conjuntos de dados importados. Para saber mais, consulte Armazenamento de dados
importados (p. 886).
O Data Wrangler usa odata_wrangler_flows/prefixo para armazenar arquivos .flow quando você
executa um Jupyter Notebook exportado do Data Wrangler. Para saber mais, consulte Export (p. 971).
Use uma política semelhante à seguinte para conceder as permissões descritas nos parágrafos anteriores.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::sagemaker-region-account-id/data_wrangler_flows/",
"arn:aws:s3:::sagemaker-region-account-id/data_wrangler_flows/*",
"arn:aws:s3:::sagemaker-region-account-id/athena",
"arn:aws:s3:::sagemaker-region-account-id/athena/*",
"arn:aws:s3:::sagemaker-region-account-id/redshift",
"arn:aws:s3:::sagemaker-region-account-id/redshift/*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:CreateBucket",
"s3:ListBucket"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::sagemaker-region-account-id"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListAllMyBuckets",
"s3:GetBucketLocation"
],
"Resource": "*"
}
]

Você também pode acessar dados no seu bucket do Amazon S3 a partir de outro.AWSespecificando o URI
do bucket do Amazon S3. Para fazer isso, a política do IAM que concede acesso ao bucket do Amazon
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S3 na outra conta deve usar uma política semelhante ao exemplo a seguir, em queBucketFolderé o
diretório específico no intervalo do usuárioUserBucket. Essa política deve ser adicionada ao usuário que
concede acesso ao bucket para outro usuário.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:PutObjectAcl"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::UserBucket/BucketFolder/*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListBucket"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::UserBucket",
"Condition": {
"StringLike": {
"s3:prefix": [
"BucketFolder/*"
]
}
}
}
]

O usuário que está acessando o bucket (não o proprietário do bucket) deve adicionar ao usuário uma
política semelhante ao exemplo a seguir. Observe queAccountXeTestUserabaixo se refere ao
proprietário do bucket e seu usuário, respectivamente.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::AccountX:user/TestUser"
},
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:PutObjectAcl"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::UserBucket/BucketFolder/*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::AccountX:user/TestUser"
},
"Action": [
"s3:ListBucket"
],
"Resource": [
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}

]

}

]

"arn:aws:s3:::UserBucket"

Exemplo de política para conceder acesso ao uso SageMakerEstúdio
Use uma política como a seguinte para criar uma função de execução do IAM que pode ser usada para
configurar uma instância do Studio.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
"sagemaker:DescribeDomain",
"sagemaker:ListDomains",
"sagemaker:DescribeUserProfile",
"sagemaker:ListUserProfiles",
"sagemaker:*App",
"sagemaker:ListApps"
],
"Resource": "*"
}
]

Floco de neve e Data Wrangler
Todas as permissões paraAWSos recursos são gerenciados por meio de sua função do IAM anexada à
sua instância do Studio. O administrador do Snowflake gerencia permissões específicas do Snowflake,
pois elas podem conceder permissões e privilégios granulares a cada usuário do Snowflake. Isso inclui
bancos de dados, esquemas, tabelas, armazéns e objetos de integração de armazenamento. Você deve
garantir que as permissões corretas sejam configuradas fora do Data Wrangler.
Observe que o floco de neveCOPY INTO Amazon S3move dados do Snowflake para o Amazon S3 pela
Internet pública por padrão, mas os dados em trânsito são protegidos usando SSL. Os dados em repouso
no Amazon S3 são criptografados com SSE-KMS usando o padrãoAWS KMS key.
Com relação ao armazenamento de credenciais do Snowflake, o Data Wrangler não armazena as
credenciais do cliente. O Data Wrangler usa o Secrets Manager para armazenar as credenciais em um
segredo e faz a rotação dos segredos como parte de um plano de segurança de melhores práticas. O
administrador do Snowflake ou Studio precisa garantir que a função de execução do Studio do cientista
de dados tenha permissão para executarGetSecretValueno segredo que armazena as credenciais. Se
já estiver vinculado à função de execução do Studio, oAmazonSageMakerFullAccessA política tem
as permissões necessárias para ler segredos criados pelo Data Wrangler e segredos criados seguindo
a convenção de nomenclatura e marcação nas instruções acima. Os segredos que não seguem as
convenções devem ter acesso concedido separadamente. Recomendamos usar o Secrets Manager para
impedir o compartilhamento de credenciais em canais não seguros; no entanto, observe que um usuário
conectado pode recuperar a senha de texto simples iniciando um terminal ou notebook Python no Studio e,
em seguida, invocando chamadas de API da API Secrets Manager.

Criptografia de dadosAWS KMS
No Data Wrangler, você pode descriptografar arquivos criptografados e adicioná-los ao seu fluxo do Data
Wrangler. Você também pode criptografar a saída das transformações usando um padrão.AWS KMSchave
ou uma que você fornecer.
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Você pode importar arquivos se eles tiverem o seguinte:
• criptografia no lado do servidor
• SSE-KMS como o tipo de criptografia
Para descriptografar o arquivo e importar para um fluxo do Data Wrangler, você deve adicionar a
SageMaker Usuário do Studio que você está usando como usuário principal.
A captura de tela a seguir mostra uma função de usuário do Studio adicionada como usuário de chaves.
ConsulteFunções do IAMpara acessar usuários no painel esquerdo para fazer essa alteração.

Configuração de chave gerenciada pelo cliente do Amazon S3 para
armazenamento de dados importados do Data Wrangler
Por padrão, o Data Wrangler usa buckets do Amazon S3 que têm a seguinte convenção de nomenclatura:
sagemaker-region-account number. Por exemplo, se o seu número de conta for111122223333e
você estiver usando o Studio em us-east-1, seus conjuntos de dados importados serão armazenados com
a seguinte convenção de nomenclatura:sagemaker-us-east-1-111122223333.
As instruções a seguir explicam como configurar uma chave gerenciada pelo cliente para seu bucket
padrão do Amazon S3.
1. Para habilitar a criptografia no lado do servidor e configurar uma chave gerenciada pelo cliente para seu
bucket S3 padrão, consulteUsar criptografia do KMS.
2. Depois de seguir a etapa 1, navegue atéAWS KMSem suas receitasAWS Management Console.
Encontre a chave gerenciada pelo cliente que você selecionou na etapa 1 da etapa anterior e adicione a
função Studio como usuário da chave. Para isso, siga as instruções emPermite que usuários de chaves
usem uma chave gerenciada pelo cliente.

Criptografando os dados que você exporta
Você pode criptografar os dados que você exporta usando um dos seguintes métodos:
• Especificar que seu bucket do Amazon S3 tem objeto usa criptografia SSE-KMS.
• Especificando umAWS KMSchave para criptografar os dados que você exporta do Data Wrangler.
NoExportar dados, especifique um valor para aAWS KMSID de chave ou ARN.
Para obter mais informações sobre como usarAWS KMSkeys, consulteProteção de dados usando
criptografia no lado do servidor comAWS KMSchaves Armazenadas emAWSAWS Key Management
Service(SSE-KMS).
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Usando configurações de ciclo de vida no Data Wrangler
Você pode ter uma instância do Amazon EC2 configurada para executar aplicativos do Kernel Gateway,
mas não o aplicativo Data Wrangler. Os aplicativos do Kernel Gateway fornecem acesso ao ambiente
e aos kernels que você usa para executar notebooks e terminais Studio. O aplicativo Data Wrangler é
o aplicativo de interface do usuário que executa o Data Wrangler. As instâncias do Amazon EC2 que
não são instâncias do Data Wrangler exigem uma modificação em suas configurações de ciclo de vida
para executar o Data Wrangler. As configurações de ciclo de vida são scripts de shell que automatizam a
personalização da sua Amazon SageMaker Ambiente de estúdio.
Para obter mais informações sobre as configurações de ciclo de vida, consulteUse configurações de ciclo
de vida com a Amazon SageMaker Estúdio (p. 175).
A configuração de ciclo de vida padrão para sua instância não é compatível com o Data Wrangler. Você
pode fazer as seguintes modificações na configuração padrão para usar o Data Wrangler com sua
instância.
#!/bin/bash
set -eux
STATUS=$(
python3 -c "import sagemaker_dataprep"
echo $?
)
if [ "$STATUS" -eq 0 ]; then
echo 'Instance is of Type Data Wrangler'
else
echo 'Instance is not of Type Data Wrangler'
# Replace this with the URL of your git repository
export REPOSITORY_URL="https://github.com/aws-samples/sagemaker-studio-lifecycle-configexamples.git"
git -C /root clone $REPOSTIORY_URL
fi

Você pode salvar o script comolifecycle_configuration.sh.
Você anexa a configuração do ciclo de vida ao seu domínio ou perfil de usuário do Studio. Para obter
mais informações sobre a criação e a anexação de uma configuração de ciclo de vida, consulteCriando e
associando uma configuração de ciclo de vida (p. 175).
As instruções a seguir mostram como anexar uma configuração de ciclo de vida a um domínio ou perfil de
usuário do Studio.
Você pode encontrar erros ao criar ou anexar uma configuração de ciclo de vida. Para obter informações
sobre erros de configuração do ciclo de vida de depuraçãoKernelGateway Falha do aplicativo (p. 182).

Notas de versão
O Data Wrangler é atualizado regularmente com novos recursos e correções de erros. Para atualizar a
versão do Data Wrangler que você está usando no Studio, siga as instruções emDesligue e atualize os
aplicativos do Studio (p. 188).
Notas de versão
12/10/2022
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Notas de versão
Nova funcionalidade:
Agora você pode reutilizar fluxos de dados para diferentes conjuntos de dados. Para obter mais
informações, consulteReutilizando fluxos de dados para diferentes conjuntos de dados (p. 964)
10/05/2022
Nova funcionalidade:
Agora você pode usar a Análise de Componentes Principais (PCA) como uma transformação. Para obter
mais informações, consulteReduzir a dimensionalidade em um conjunto de dados (p. 926)
10/05/2022
Nova funcionalidade:
Agora você pode reajustar os parâmetros em seu fluxo do Data Wrangler. Para obter mais informações,
consulteExport (p. 971)
10/03/2022
Nova funcionalidade:
Agora você pode implantar modelos do seu fluxo do Data Wrangler. Para obter mais informações,
consulteTreine automaticamente modelos em seu fluxo de dados (p. 911)
20/09/2022
Nova funcionalidade:
Agora você pode definir períodos de retenção de dados no Athena. Para obter mais informações,
consulteImportar dados do Athena (p. 855)
6/9/2022
Nova funcionalidade:
Agora você pode usar a Amazon SageMaker Piloto automático para treinar um modelo diretamente do
seu fluxo do Data Wrangler. Para obter mais informações, consulteTreine automaticamente modelos em
seu fluxo de dados (p. 911)
6/5/2022
Nova funcionalidade:
Agora você pode usar instâncias m5 e r5 adicionais. Para obter mais informações,
consulteInstâncias (p. 887)
27/04/2022
Nova funcionalidade:
• Agora você pode obter um relatório de qualidade dos dados. Para obter mais informações,
consulteObtenha informações sobre dados e qualidade de dados (p. 899)
• Agora você pode realizar amostragem aleatória e amostragem estratificada. Para obter mais
informações, consulteAmostragem (p. 947)
01/04/2022
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Notas de versão
Nova funcionalidade:
Agora você pode usar o Databricks como fonte de dados. Para obter mais informações, consulteImportar
dados do Databricks (JDBC) (p. 862)
2/2/2022
Nova funcionalidade:
• Agora você pode exportar usando nós de destino. Para obter mais informações,
consulteExport (p. 971)
• Você pode importar arquivos ORC e JSON. Para obter mais informações sobre tipos de arquivo,
consulteImportar (p. 850).
• O Data Wrangler agora oferece suporte ao uso da transformação SMOTE. Para obter mais
informações, consulteDados de transformação (p. 919)
• O Data Wrangler agora oferece suporte à codificação de similaridade para dados categóricos. Para
obter mais informações, consulteCodificação de similaridade (p. 929)
• O Data Wrangler agora oferece suporte ao desagrupamento de dados JSON. Para obter mais
informações, consulteCast dados JSON (p. 953)
• O Data Wrangler agora oferece suporte à expansão dos valores de uma matriz em colunas separadas.
Para obter mais informações, consulteMatriz de explode (p. 954)
• O Data Wrangler agora oferece suporte para entrar em contato com a equipe de serviço quando você
está tendo problemas. Para obter mais informações, consulteSolução de problemas (p. 1000)
• O Data Wrangler oferece suporte à edição e exclusão de etapas em seu fluxo de dados. Para obter
mais informações, consulte Exclua uma etapa do seu fluxo de dados (p. 892) e Edite uma etapa em
seu fluxo do Data Wrangler (p. 896).
• Agora você pode executar transformações em várias colunas. Para obter mais informações,
consulteDados de transformação (p. 913)
• O Data Wrangler agora oferece suporte a tags de alocação de custos. Para obter mais informações,
consulte Como usar tags de alocação de custos.
16/10/2021
Nova funcionalidade:
O Data Wrangler agora oferece suporte aos grupos de trabalho do Athena. Para obter mais informações,
consulteImportar dados do Athena (p. 855)
6/10/2021
Nova funcionalidade:
O Data Wrangler agora oferece suporte à transformação de dados de séries temporais. Para obter mais
informações, consulteSéries temporais Transform (p. 933)
15/7/2021
Nova funcionalidade:
• Floco de neve e Data Wrangler (p. 994)agora é o oferecido. Você pode usar o Snowflake como fonte
de dados no Data Wrangler.
• Foi adicionado suporte para delimitador de campo personalizado em CSV. Agora há suporte para
vírgula, dois pontos, ponto e vírgula, barra vertical (|) e Tab.
• Agora você pode exportar os resultados diretamente para o Amazon S3.
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Notas de versão
• Foram adicionados alguns novos analisadores de multicolinearidade: Fatores de inflação de variância,
análise de componentes principais e seleção de características de Lasso.
Melhorias:
• Os gráficos de análise não podem mais ser embalados com etiquetas sobrepostas.
Correções de bugs:
• O codificador One-hot manipula uma string vazia com elegância.
• Falhas corrigidas que ocorriam quando o nome de uma coluna do dataframe continha pontos.
26/04/2021
Melhorias:
• Foi adicionado suporte para trabalhos de processamento distribuído. Você pode usar várias instâncias
ao executar um trabalho de processamento.
• O trabalho de processamento do Data Wrangler agora agrupa automaticamente pequenas saídas
quando o tamanho estimado do resultado é inferior a 1 gigabyte.
• Caderno Feature Store: Desempenho aprimorado de ingestão da feature store
• Os trabalhos de processamento do Data Wrangler agora usam 1.x como a tag de contêiner autorizada
para versões future.
Correções de bugs:
• Problemas de renderização corrigidos para o histograma facetado.
• FixadoExportar para Job de processamentopara suportar colunas de tipo vetorial.
• FixadoExtract using regexoperador para retornar o primeiro grupo capturado se um ou mais
existirem na expressão regular ou no regex.
08/02/2021
Nova funcionalidade:
• O Data Wrangler Flows oferece suporte a várias instâncias.
• Exportação atualizada para o Data Wrangler Job Notebook para uso SageMaker SDK 2.20.0.
• Exportação atualizada para o Pipeline Notebook SageMaker SDK 2.20.0.
• Atualização da exportação para o Pipeline Notebook para adicionar um exemplo de treinamento do
XGBoost como uma etapa opcional.
Melhorias:
• Para melhorar o desempenho, a importação de arquivos CSV que contêm várias linhas em um único
campo não é mais suportada.
Correções de bugs:
• Problema de inferência de tipo corrigido no modelo rápido.
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Notas de versão
• Corrigido o erro da métrica de polarização nos relatórios de polarização
• Foi corrigida a transformação de texto Featurize para trabalhar com colunas com valores ausentes.
• Visualizações integradas de histograma e gráfico de dispersão fixas para trabalhar com conjuntos de
dados que contêm colunas semelhantes a matrizes.
• A consulta do Athena agora é executada novamente se o ID de execução da consulta tiver expirado.

Solução de problemas
Se surgir um problema ao usar a Amazon SageMaker Data Wrangler, recomendamos que você faça o
seguinte:
• Se uma mensagem de erro for fornecida, leia a mensagem e resolva o problema que ela relata, se
possível.
• Certifique-se de que a função do IAM do usuário do Studio tenha as permissões necessárias para
executar a ação. Para obter mais informações, consulte Segurança e permissões (p. 987).
• Se o problema ocorrer quando você estiver tentando importar de outroAWSserviço, como Amazon
Redshift ou Athena, certifique-se de ter configurado as permissões e os recursos necessários para
executar a importação de dados. Para obter mais informações, consulte Importar (p. 850).
• Se você ainda estiver com problemas, selecioneObter ajudano canto superior direito da tela para entrar
em contato com a equipe do Data Wrangler. Para obter mais informações, consulte as imagens a seguir.
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Como último recurso, você pode tentar reiniciar o kernel no qual o Data Wrangler está sendo executado.
1.

Salve e saia do arquivo.flow para o qual você deseja reiniciar o kernel.

2.

Selecione oExecução de terminais e kernelsícone, conforme mostrado na imagem a seguir.
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3.

Selecione oPareÍcone à direita do arquivo.flow para o qual você deseja encerrar o kernel, conforme
mostrado na imagem a seguir.
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4.

Atualize o navegador.

5.

Reabra o arquivo.flow no qual você estava trabalhando.

Aumentar o limite de instâncias do Amazon EC2
Você poderá ver a mensagem de erro a seguir ao usar o Data Wrangler:The following instance
type is not available: ml.m5.4xlarge. Try selecting a different instance below.
A mensagem pode indicar que você precisa selecionar um tipo de instância diferente, mas também pode
indicar que você não tem instâncias do Amazon EC2 suficientes para executar com êxito o Data Wrangler
em seu fluxo de trabalho. Você pode aumentar o número de instâncias usando o procedimento a seguir.
Para aumentar o número de instâncias, faça o seguinte.
1.

Abra a AWS Management Console.

2.

Na barra de pesquisa, especifiqueServices Quotas.

3.

EscolhaService Quotas.
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4.

EscolhaAWSserviços.

5.

Na barra de pesquisa, especifiqueAmazon SageMaker.

6.

EscolhaAmazônia SageMaker.

7.

SobCotas de serviço, especifiqueStudio KernelGateway Apps running on ml.m5.4xlarge
instance.

Note
ml.m5.4xlarge é o tipo de instância padrão para o Data Wrangler. Você pode usar outros
tipos de instância e solicitar aumentos de cota para eles. Para obter mais informações,
consulteInstâncias (p. 887)
8.

SelectEstúdio KernelGateway Aplicativos em execução emml.m 5,4 x grandeexemplo.

9.

Selecione Request quota increase (Solicitar aumento de cota).

10. ParaAlterar valor da cota, especifique um valor maior queValor da cota aplicada.
11. Escolha Request (Solicitar).
Se sua solicitação for aprovada,AWSenviará uma notificação para o endereço de email que está associado
à sua conta. Você também pode verificar o status da sua solicitação escolhendoHistórico de solicitações
de cotasnaService Quotaspágina. As solicitações processadas têm umStatusdoFechado.

Atualizar o Data Wrangler
Para atualizar o Data Wrangler para a versão mais recente, primeiro desligue o aplicativo KernelGateway
correspondente da Amazon SageMaker Painel de controle do estúdio. Após o KernelGateway o aplicativo
é desligado, reinicie-o abrindo um fluxo Data Wrangler novo ou existente no Studio. Quando você abre um
fluxo Data Wrangler novo ou existente, o kernel iniciado contém a versão mais recente do Data Wrangler.

Atualize sua instância do Studio e do Data Wrangler
1.

Navegue até oConsole do SageMaker.

2.

Selecione SageMaker E, em seguida, Studio.

3.

Escolha o nome de usuário.

4.

UnderAplicativos do, na linha exibindo oApp name, escolhaExcluir aplicativopara o aplicativo que
começa comsagemaker-data-wrange para o aplicativo JupyterServer.

5.

SelecioneSim, excluir aplicativo.

6.

TipodeleteNa caixa de confirmação.

7.

Escolha Delete (Excluir).

8.

Reabra sua instância do Studio. Quando você começa a criar um fluxo do Data Wrangler, sua
instância agora usa a versão mais recente do Data Wrangler.

Como alternativa, se você estiver usando uma versão do aplicativo Data Wrangler que não seja a versão
mais recente e tiver um fluxo Data Wrangler existente aberto, será solicitado a atualizar a versão do
aplicativo Data Wrangler na interface do usuário do Studio. A captura de tela a seguir mostra esse prompt.

Important
Isso atualiza apenas o aplicativo gateway do kernel Data Wrangler. Você ainda precisa desligar o
JupyterServer App em sua conta de usuário. Para isso, siga as etapas anteriores.
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Você também pode escolherLembre-me mais tarde, caso em que umAtualizaçãoO botão aparece no canto
superior direito da tela.

Encerramento do Data Wrangler
Quando você não estiver usando o Data Wrangler, é importante encerrar a instância em que ele é
executado para evitar incorrer em taxas adicionais.
Para evitar perder trabalho, salve o fluxo de dados antes de desligar o Data Wrangler. Para salvar o fluxo
de dados no Studio, escolhaArquivoe, depois, escolhaSalve o fluxo do do Data Wrangler. O Data Wrangler
salva automaticamente o fluxo de dados a cada 60 segundos.
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Para encerrar a instância do Data Wrangler no Studio
1.

No Studio, selecione a opçãoInstâncias e kernels em execuçãoÍcone

(
UnderAPLICATIVOS EM EXECUÇÃOé osagemaker-data-wrangler-1.0app.
Selecione o ícone de desligamento ao lado deste aplicativo

).

2.

(

).

O Data Wrangler é executado em uma instância ml.m5.4xlarge. Esta instância desaparece
deEXECUTANDO INSTÂNCIASquando você desliga o aplicativo Data Wrangler.
Depois de desligar o aplicativo Data Wrangler, ele terá que reiniciar na próxima vez que você abrir um
arquivo de fluxo do Data Wrangler. Isso pode levar alguns minutos.

Prepare dados em grande escala com notebooks
de estúdio
Amazônia SageMaker O Studio oferece aos cientistas de dados, engenheiros de aprendizado de máquina
(ML) e clínicos gerais ferramentas para realizar análises e preparação de dados em grande escala.
Analisar, transformar e preparar grandes quantidades de dados é uma etapa fundamental de qualquer
fluxo de trabalho de ciência de dados e ML. SageMaker O Studio vem com integração integrada do
Amazon EMR eAWS GlueSessões interativas para lidar com seus fluxos de trabalho interativos de
preparação de dados e aprendizado de máquina em grande escala, tudo em seu notebook Studio.
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O Amazon EMR é uma plataforma gerenciada de big data com recursos para ajudar você a executar
trabalhos de processamento de dados distribuídos em escala de petabytes usando estruturas de análise
de código aberto noAWStal comoApache Spark,Apache Hive,Pronto, HBase, Flink e Hudi, entre outros.
Engenheiros de dados e cientistas de dados usam o Amazon EMR para uma ampla variedade de casos
de uso, incluindo análise de big data, análises hipotéticas, análises em tempo real e preparação de
dados para aprendizado de máquina. A integração do Studio com o Amazon EMR permite que você
crie, navegue, descubra e conecte-se facilmente a clusters do EMR sem sair do seu notebook Studio.
Você pode até mesmo monitorar e depurar suas cargas de trabalho do Spark com um clique de acesso
à interface do usuário do Spark a partir do notebook. Você deve considerar o EMR para suas cargas de
trabalho de preparação de dados se quiser o máximo controle sobre versões de hardware e software,
contêineres e aplicativos de processamento de big data.
AWS GlueO Interactive Sessions é um serviço sem servidor que você pode contratar para coletar,
transformar, limpar e preparar dados para armazenamento em seus data lakes e pipelines de dados. O
Glue Interactive Sessions fornece um ambiente de execução Apache Spark sob demanda e sem servidor
que você pode inicializar em segundos em uma Unidade de Processamento de Dados (DPU) dedicada
sem precisar se preocupar com o provisionamento e o gerenciamento de uma infraestrutura complexa
de cluster de computação. Após a inicialização, você pode navegar rapidamente pelo catálogo de dados
do Glue, executar grandes consultas e acessar dados controlados porAWS Lake Formatione analise e
prepare dados de forma interativa usando o Spark, diretamente no seu notebook Studio. Em seguida, você
pode usar os dados preparados para criar, treinar, ajustar e implantar modelos usando as ferramentas
de ML criadas especificamente no SageMaker estúdio. Você deve considerar o Glue Interactive Sessions
para suas cargas de trabalho de preparação de dados quando quiser um serviço Spark sem servidor com
controle moderado de configurabilidade e flexibilidade.

Preparar dados usando o Amazon EMR
Cientistas e engenheiros de dados usam Apache Spark, Hive e Presto emAmazon EMRpara preparação
rápida de dados. O Studio vem com a integração integrada do Amazon EMR, permitindo que você realize
preparação de dados interativa em escala de petabytes e aprendizado de máquina diretamente no seu
notebook Studio. Em seu notebook, você pode navegar visualmente, descobrir e se conectar ao Amazon
EMR. Depois de se conectar, você pode explorar, visualizar e preparar interativamente dados em escala
de petabytes para aprendizado de máquina (ML) usando Apache Spark, Hive e Presto. O Amazon EMR
pode lidar com seus trabalhos de ETL, realizar treinamentos em modelos em grande escala, realizar
análises e gerenciar relatórios, entre muitos outros recursos.
Para obter instruções guiadas sobre como se conectar a um cluster do Amazon EMR do SageMaker S
StudioCrie e gerencie clusters do Amazon EMR a partir de SageMaker Studio para executar cargas de
trabalho interativas do Spark e do ML.

Pré-requisitos
• Você precisará de acesso a SageMaker Estúdio que está configurado para usar Amazon Virtual Private
Cloud modo Amazon VPC.
• Para se conectar ao Amazon EMR, o Studio deve ser configurado como modo somente Amazon VPC.
Para obter mais informações, consulte:Conecte-se SageMaker Notebooks de estúdio para recursos
em uma Amazon VPC. Para obter mais informações sobre como fazer a integração, consulteA bordo
do SageMaker Domínio.
• Todas as sub-redes usadas pelo SageMaker O Studio deve ser uma sub-rede privada.
• Se você usar osm-analyticsutilitário para configurar o SparkMagic kernel, siga um desses dois prérequisitos:
• Certifique-se de que o endpoint da interface Amazon VPC esteja conectado a todas as sub-redes
usadas pelo SageMaker S estúdio
• Certifique-se de que todas as sub-redes usadas pelo SageMaker O Studio é roteado para usar um
gateway NAT. Para obter mais informações, consulte:Gateways NAT.
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• Se um dos seguintes pontos se aplicar a você, você deve ter o Spark e o Livy instalados ao usar o
Amazon EMR.
• Seu cluster Amazon EMR está no mesmo Amazon VPC do Studio.
• Seu cluster está em uma Amazon VPC conectada à Amazon VPC no Studio.
• Os grupos de segurança da Amazon SageMaker O Studio e o Amazon EMR devem permitir o acesso
um ao outro.
• Seu grupo de segurança do Amazon EMR deve abrir a porta 8998, para que a Amazon SageMaker O
Studio pode se comunicar com o cluster Spark por meio do Livy. Para obter mais informações sobre a
configuração do grupo de segurança, consulteConstruções SageMaker notebooks apoiados pelo Spark
no Amazon EMR.
• Para se conectar a um cluster Amazon EMR a partir do Studio, você deve primeiro acessar SageMakerS
estúdio Se você não configurou SageMaker Estúdio, siga oGuia de conceitos básicos.
• Se você criou um novo domínio durante a configuração do Studio, a descoberta de um cluster do
Amazon EMR a partir do Studio deve estar disponível para você.
• Se você estiver reutilizando um domínio existente, deverá atualizar os aplicativos Studio e Studio.
Para obter instruções detalhadas, consulteAtualizar StudioeAtualizar aplicativos do Studio.
• SageMaker O Studio vem com suporte integrado para conexão com clusters do EMR nas seguintes
imagens e kernels:
• Imagens: Ciência de Dados, Ciência de Dados 2.0, SparkMagic, SparkAnalytics 1,0, PyTorch 1,8,
TensorFlow 2.6
• Kernel: PySpark e kernels Spark para o SparkMagic imagem, Python 3 (IPython) para a Ciência de
Dados, Data Science 2.0, PyTorch 1,8, TensorFlow2.6 imagens
• Se você quiser se conectar aos clusters do EMR usando outra imagem incorporada ou sua própria
imagem, siga as instruções emTraga sua própria imagem (p. 1008).

Traga sua própria imagem
Se você quiser trazer sua própria imagem, primeiro instale as seguintes dependências em seu kernel. A
lista a seguir mostrapipcomandos com o nome da biblioteca que você instalará.
pip install sparkmagic
pip install sagemaker-studio-sparkmagic-lib
pip install sagemaker-studio-analytics-extension

Você pode atualizar as bibliotecas da lista anterior manualmente, se elas não forem a versão mais recente.
Se você quiser se conectar ao Amazon EMR com a autenticação Kerberos, você deve instalar o cliente
kinit. Dependendo do seu sistema operacional, o comando para instalar o cliente kinit pode variar.
Para trazer uma imagem do Ubuntu (baseada em Debian), use oapt-get install -y -qq krb5usercomando.
Tópicos
• Conheça os clusters do Amazon EMR no Studio (p. 1009)
• Connect a um cluster do Amazon EMR do Amazon EMR do Studio (p. 1011)
• Solucione problemas e monitore cargas de trabalho no Amazon EMR (p. 1022)
• Gerencie clusters do Amazon EMR a partir do Studio (p. 1023)
• Permissões obrigatórias (p. 1039)
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Conheça os clusters do Amazon EMR no Studio
De dentro do Studio, cientistas e engenheiros de dados podem facilmente descobrir, conectar-se e
gerenciar clusters do Amazon EMR. Seus clusters do Amazon EMR podem estar nos mesmosAWSConta
da como SageMaker Estúdio ou eles podem estar em um local diferenteAWSConta da. Esta seção explica
como descobrir um cluster Amazon EMR que existe na mesma conta que SageMakerS estúdio Para
obter informações sobre como descobrir clusters do Amazon EMR em um local diferenteAWSconta,
consulteDescubra os clusters do Amazon EMR em todas as contas (p. 1011).
Antes de ativar a funcionalidade de descoberta, você deve adicionar uma política necessária à sua função
de execução do Studio. Depois que tiver adicionado essa política, você poderá se conectar a um cluster do
Amazon EMR do Amazon EMR do Amazon EMR no Studio.

Para adicionar a política necessária à sua função de execução do Studio
1.

Abra o console do IAM.

2.

SelectFunçõesno painel do lado esquerdo.

3.

Encontre a função de execução do Studio que você usará e selecione-a.

4.

Sob oPermissõesaba, selecioneAnexar políticas.

5.

SelectCriar política.

6.

SelectJSON.

7.

Copie e cole na política a seguir. Para obter mais informações sobre as permissões necessárias,
consultePermissões obrigatórias (p. 1039).
{

}

"Statement":
[
{
"Action":
[
"elasticmapreduce:DescribeCluster",
"elasticmapreduce:ListInstanceGroups"
],
"Effect": "Allow",
"Resource":
[
"arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*"
]
},
{
"Action":
[
"elasticmapreduce:ListClusters"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
}
],
"Version": "2012-10-17"

8.

SelectPróximo). Tags.

9.

SelectPróximo). Análise.

10. Digite umName (Nome),Descriçãoe selecioneCriar política.
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11. Agora você pode fazer login no Studio. Se esta for a primeira vez que faz login, siga as instruções
emFaça login no Studio.
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Descubra os clusters do Amazon EMR em todas as contas
Se você quiser descobrir clusters do Amazon EMR de uma forma diferenteAWSConta do que a
SageMakerO Studio está ativo, você deve especificar a função do IAM ARN na conta remota. Deve-se
presumir que essa função do IAM ARN liste e descreva os clusters do Amazon EMR. Especifique essa
função remota em um arquivo chamadoemr-discovery-iam-role-arns-DO_NOT_DELETE.jsone em
um diretório chamado.cross-account-configuration-DO_NOT_DELETE. Você encontrará isso em
seu diretório inicial, localizado no volume de armazenamento do Amazon EFS usado pelo SageMakerS
estúdio Você pode automatizar esse processo usando scripts de configuração do ciclo de vida (LCC). Você
pode anexar a LCC ao seu domínio do Studio ou perfil de usuário. Você tem a opção de definir seu script
LCC para ser executado por padrão quando o servidor Jupyter for iniciado.
O script da LCC que você usa deve ser um JupyterServer Configuração do . Para obter mais informações
sobre como criar e usar o script da LCC e como anexá-lo naDomaineUserProfilenível, vejaUse
configurações de ciclo de vida com o Studio. Para obter mais informações sobre as permissões
necessárias, consultePermissões obrigatórias (p. 1039).
1. Veja a seguir um exemplo de script da LCC que você pode usar. Para modificar o script, preencha-o
com os detalhes a seguir. Verifique se o está substituindoASSUMABLE-ROLEe 123456789012 com seu
nome de função e ID da conta, respectivamente. Há um limite de uma combinação de nome de função e
ID de conta.
# This script creates the file that informs SageMaker Studio that the role
"arn:aws:iam::123456789012:role/ASSUMABLE-ROLE" in remote account "123456789012" must
be assumed to list and describe EMR clusters in the remote account.
#!/bin/bash
set -eux
FILE_DIRECTORY="/home/sagemaker-user/.cross-account-configuration-DO_NOT_DELETE"
FILE_NAME="emr-discovery-iam-role-arns-DO_NOT_DELETE.json"
FILE="$FILE_DIRECTORY/$FILE_NAME"
mkdir -p $FILE_DIRECTORY
cat > "$FILE" <<- "EOF"
{
"123456789012": "arn:aws:iam::123456789012:role/ASSUMABLE-ROLE"
}
EOF

Connect a um cluster do Amazon EMR do Amazon EMR do
Studio
Este guia explica como você pode se conectar a um cluster do Amazon EMR a partir de SageMaker S
Studio PySpark kernel selecionado.

Para conectar o cluster do Amazon EMR com PySpark kernel selecionado
1.

Depois de se conectar ao Studio, se você tiver uma instância de notebook Studio existente, abraa. Caso contrário, para criar uma nova instância de notebook, selecioneArquivoe, em seguida,
selecioneNovo.

2.

Depois de abrir uma instância de notebook Studio, escolha um kernel e uma instância.
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Note
Somente um subconjunto de kernels pode se conectar a um cluster do Amazon EMR. As
imagens suportadas são Data Science e SparkMagic. Os kernels suportados são PySparkdo
SparkMagic imagem e Python3 (IPython) da imagem da Data Science. O S Studio PySpark e
kernels Scala.
Para mudar seu kernel, selecione no canto superior direito da interface do usuário o kernel atualmente
selecionado, onde uma janela pop-up aparece. Em seguida, selecione um kernel de sua escolha no
menu suspenso do kernel. Por fim, selecione oSelectbotão para fazer suas alterações.
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3.

Depois de selecionar o kernel de sua escolha, selecioneCluster.
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4.

UMAConnect com clusterA tela da interface será exibida. Escolha um cluster e selecioneConectese. Nem todos os clusters do Amazon EMR podem ser conectados ao Studio. Para obter mais
informações, consulte:Execute o processamento interativo de dados usando o Spark em notebooks de
estúdio.
Quando você se conecta a um cluster, ele adiciona um bloco de código a uma célula ativa para
estabelecer a conexão.
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5.

Se o cluster ao qual você está se conectando não usar a conexão Kerberos ou Lightweight
Directory Access Protocol (LDAP), você será solicitado a selecionar o tipo de credencial. É possível
escolherAutenticação básica HTTPouNenhuma credencial.
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6.

Uma célula ativa será preenchida. Isso conterá as informações de conexão que você precisa para se
conectar ao cluster Amazon EMR que você selecionou.
• Quando o tipo de autenticação é Kerberos e HTTP Basic Auth, um widget será criado em uma
célula ativa para você fornecer seuNome de usuárioePassword.
• Se o cluster ao qual você está se conectando não usa Kerberos ou LDAP e você selecionouNo
credentials, você se conectará automaticamente a um cluster do Amazon EMR.

7.

Esta etapa é opcional. Se você quiser alterar o cluster Amazon EMR ao qual o notebook Studio está
conectado, selecioneClusterno canto superior direito do seu notebook. Depois de selecionarCluster,
navegue pela lista de clusters e selecione um cluster diferente.

Para obter mais informações sobre as permissões necessárias, consultePermissões
obrigatórias (p. 1039).

Connect clusters do Amazon EMR entre contas
Se você configurou a capacidade de descoberta e a conectividade entre contas, ao selecionarCluster,
todos os clusters das contas Studio e remota serão exibidos. Depois de selecionarConecte-se, o Studio
iniciará e estabelecerá uma conexão com o cluster Amazon EMR na conta remota. A captura de tela a
seguir mostra essa conexão.
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Solucione problemas e monitore cargas de trabalho no Amazon
EMR
As seções a seguir fornecem instruções para acessar a interface do usuário do Spark em SageMaker
Cadernos do de estúdio A interface do usuário do Spark permite que você monitore e depure seus
trabalhos do Spark enviados para execução no Amazon EMR a partir dos notebooks Studio. O
tunelamento SSH e os URLs pré-assinados são duas formas de acessar a interface do usuário do Spark.

Configure o tunelamento SSH para acesso à UI do Spark
Para configurar o tunelamento SSH para acessar a interface do usuário do Spark, siga uma das duas
opções nesta seção. Observe que a captura de tela na Etapa 6b doConnect a um cluster do Amazon EMR
do Amazon EMR do Studio (p. 1011)mostra links na interface do usuário do Spark e no registro do driver.
Esses links serão ativados somente depois que você concluir a configuração do tunelamento SSH.
Opções para configurar o tunelamento SSH:
• Opção 1: Configure um túnel SSH para o nó principal usando o encaminhamento de porta local
• Opção 2, parte 1: Configure um túnel SSH para o nó principal usando o encaminhamento dinâmico de
portas
• Opção 2, parte 2: Defina as configurações de proxy para visualizar sites hospedados no nó principal
Para obter informações sobre a visualização de interfaces web hospedadas em clusters do Amazon EMR,
consulteVisualize interfaces web hospedadas em clusters do Amazon EMR. Você também pode visitar seu
console do Amazon EMR para obter acesso à interface do usuário do Spark.

Note
Você pode configurar um túnel SSH mesmo que os URLs pré-assinados não estejam disponíveis
para você.

Pre-signed URLs
Para criar URLs com um clique que possam acessar o Spark UI no Amazon EMR a partir de SageMaker
Notebooks do Studio, você deve habilitar as seguintes permissões do IAM. Escolha a opção que se aplica
a você:
• Para clusters do Amazon EMR que estão na mesma conta do SageMaker Notebook de estúdio Adicione
as seguintes permissões à SageMakerFunção de execução do Studio IAM.
• Para clusters do Amazon EMR que estão em uma conta diferente (não SageMaker Caderno de estúdio):
Adicione as seguintes permissões à função entre contas que você criou paraConheça os clusters do
Amazon EMR no Studio (p. 1009).

Note
Você pode acessar URLs pré-assinados do console nas seguintes regiões:
• Região Leste dos EUA (N. da Virgínia)
• Região Leste dos EUA (Norte da Califórnia)
• Região do Canadá (Central)
• Região Europa (Frankfurt)
• Região Europa (Estocolmo)
• Região Europa (Irlanda)
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• Região Europa (Londres)
• Região Europa (Paris)
• Asia Pacific (Tokyo) Region
• Região Ásia-Pacífico (Seul)
• Asia Pacific (Sydney) Region
• Região Ásia-Pacífico (Mumbai)
• Região Ásia-Pacífico (Singapura)
• América do Sul (São Paulo)
A política a seguir dá acesso a URLs pré-assinados para sua função de execução.
{

"Sid": "AllowPresignedUrl",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"elasticmapreduce:DescribeCluster",
"elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
"elasticmapreduce:CreatePersistentAppUI",
"elasticmapreduce:DescribePersistentAppUI",
"elasticmapreduce:GetPersistentAppUIPresignedURL",
"elasticmapreduce:GetOnClusterAppUIPresignedURL"
],
"Resource": [
"arn:aws:elasticmapreduce:<region>:<account-id>:cluster/*"
]

}

Para obter mais informações sobre as permissões necessárias, consulte Permissões
obrigatórias (p. 1039).

Gerencie clusters do Amazon EMR a partir do Studio
Os administradores podem usarAWS Service Catalogpara definir modelos. Esses modelos permitem
criar clusters do Amazon EMR e disponibilizá-los para usuários selecionados. Como usar oAWSService
Catalog, os administradores podem controlar totalmente a organização, a segurança e a rede nos
clusters do Amazon EMR. Os administradores podem visualizar, selecionar e personalizar modelos
para suas cargas de trabalho específicas. Se quiserem, os administradores podem limitar a exposição
aos parâmetros de configuração selecionados, como somente a operadores de dados específicos. Os
administradores podem criar clusters Amazon EMR sob demanda dentro SageMaker S estúdio Isso pode
ser feito sem a configuração manual de configurações complexas. Os usuários também podem encerrar os
clusters do Amazon EMR após o uso, diretamente do SageMakerS estúdio
Os tópicos deste guia fornecem mais detalhes sobre a configuração e o usoAWS Service Catalogmodelos
e criação e encerramento de clusters do Amazon EMR.
Tópicos
• ConfigureAWS Service CatalogProdutos (p. 1023)
• Provisione clusters do Amazon EMR a partir do Studio (p. 1027)

ConfigureAWS Service CatalogProdutos
Neste guia, você obtém parâmetros para configurarAWS Service Catalogprodutos para que você possa
descobrir CloudFormation Modelos (CFN). Os modelos CFN são usados para criar e gerenciar clusters do
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Amazon EMR. OAWS Service Catalogo produto pode ser associado a umAWS Service Catalogportfólio
que é compartilhado com a entidade IAM da função de execução do Studio.
Para habilitar o gerenciamento de clusters do Amazon EMR a partir do Studio, você precisa de um
CloudFormation Modelo (CFN) com detalhes do cluster Amazon EMR e parâmetros configuráveis.
Para obter informações sobre como você pode usar CloudFormation, consulteConceitos básicos de
CloudFormation. Para obter mais informações sobreAWS Service Catalogprodutos, consulteEtapa 4: Criar
um .AWSService Catalog.
OAWS Service Catalogo produto com o recurso Amazon EMR deve ter as seguintes tags:
sagemaker:studio-visibility:emr true

Os modelos CFN noAWS Service Catalogo produto deve ter os seguintes parâmetros de pilha obrigatórios:
SageMakerProjectName:
Type: String
Description: Name of the project
SageMakerProjectId:
Type: String
Description: Service generated Id of the project.

Para obter mais informações sobre como criarAWS Service Catalogportfólios e produtos, consulteEtapa 3:
Criar um .AWSPortfólio Service Cataloge suas seções subsequentes.
Parâmetros opcionais do
Ao criar modelos do Amazon EMR a partir de dentro SageMaker Studio, você pode incluir opções
adicionais na seção de parâmetros do seu modelo. Esta seção permite que os usuários insiram ou
selecionem valores personalizados para um cluster. Os parâmetros de exemplo a seguir definem
parâmetros de entrada adicionais que você pode usar ao criar um modelo do Amazon EMR a partir do
Studio.
"Parameters": {
"EmrClusterName": {
"Type": "String",
"Description": "EMR cluster Name."
},
"MasterInstanceType": {
"Type": "String",
"Description": "Instance type of the EMR master node.",
"Default": "m5.xlarge",
"AllowedValues": [
"m5.xlarge",
"m5.2xlarge",
"m5.4xlarge"
]
},
"CoreInstanceType": {
"Type": "String",
"Description": "Instance type of the EMR core nodes.",
"Default": "m5.xlarge",
"AllowedValues": [
"m5.xlarge",
"m5.2xlarge",
"m5.4xlarge",
"m3.medium",
"m3.large",
"m3.xlarge",
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}

"m3.2xlarge"
]
},
"CoreInstanceCount": {
"Type": "String",
"Description": "Number of core instances in the EMR cluster.",
"Default": "2",
"AllowedValues": [
"2",
"5",
"10"
]
},
"EmrReleaseVersion": {
"Type": "String",
"Description": "The release version of EMR to launch.",
"Default": "emr-5.33.1",
"AllowedValues": [
"emr-5.33.1",
"emr-6.4.0"
]
}

A imagem a seguir mostra como a interface do usuário do Studio ficará quando você criar um cluster do
Amazon EMR a partir do Studio.
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Provisione clusters do Amazon EMR a partir do Studio
Esta seção fornece instruções guiadas com capturas de tela do Studio que mostram como criar um cluster,
ver uma lista de clusters disponíveis e encerrar um cluster.
Se você configurou a descoberta entre contas, verá uma lista consolidada de clusters no Studio e na conta
remota.
Para começar, adicione as seguintes permissões à função de execução do IAM que acessará
o Studio. Para obter mais informações sobre as permissões necessárias, consulte Permissões
obrigatórias (p. 1039).
{

}

"Sid": "AllowSagemakerProjectManagement",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:CreateProject",
"sagemaker:DeleteProject"
],
"Resource": "arn:aws:sagemaker:<region>:<account-id>:project/*"

Depois que tiver adicionado as permissões anteriores, você poderá se conectar ao Studio. Se tiver uma
instância de notebook do Studio que tiver, você poderá abri-la. Caso contrário, se você quiser criar uma
nova instância de notebook, selecioneArquivoe, em seguida, selecioneNovo.
•

Para abrir a página de gerenciamento do cluster, selecioneClustersdo painel do lado esquerdo.
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A captura de tela a seguir mostra a página de gerenciamento de clusters. A partir daqui, você pode
criar e gerenciar seus clusters do Amazon EMR.
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Um cluster pode estar em status diferentes. Para filtrar clusters por status, selecione o ícone da seta
suspensa. Um cluster só pode ter um status por vez.
As opções de status incluem Início, Inicialização, Corrida/Caminhada, Encerramento, Encerrado
e Encerrado com erro. A captura de tela a seguir mostra as opções de status do cluster na lista
suspensa de status.
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O procedimento a seguir mostra como criar um cluster usando um modelo do Studio.

Para criar um cluster a partir de um modelo:
1.

Navegue até a página de gerenciamento de clusters selecionando aClustersdo painel do lado
esquerdo. Em seguida, selecioneCriar cluster.
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2.

Insira seu SageMaker ID de sub-rede do Studio, nome do cluster Amazon EMR, ID da Amazon VPC e
SageMakerID do grupo de segurança do Studio
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3.

Depois que tiver inserido as informações da etapa anterior, selecioneCriar cluster.

O procedimento a seguir mostra como encerrar um cluster.

Para encerrar um cluster
1.

Navegue até a página de gerenciamento de clusters selecionando aClustersdo painel do lado
esquerdo.
Selecione o cluster que você deseja encerrar e, em seguida, escolhaEncerrarao lado doCriar clusterna
interface do usuário.

2.

Uma janela aparecerá informando que qualquer trabalho ou dados pendentes em seu cluster serão
perdidos após o encerramento e que o encerramento será irreversível. SelectEncerrar.
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Permissões obrigatórias
Este guia mostra como aplicar um exemplo de política de IAM à sua função de execução. Os exemplos
deste guia fornecem várias permissões e recursos de monitoramento. No final deste guia, você encontrará
uma função de política de IAM abrangente que inclui todas as permissões necessárias. Essas permissões
fornecem acesso aos clusters do Amazon EMR a partir do Studio e permitem a descoberta de clusters
de dentro do Studio (para URLs pré-assinados). Acesse oConsole do IAMpara adicionar a política à sua
função.
Para descobrir e se conectar aos clusters do Amazon EMR a partir do Studio, certifique-se de que sua
função de execução tenha as seguintes permissões:
{

},
{

}

"Sid": "AllowClusterDetailsDiscovery",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"elasticmapreduce:DescribeCluster",
"elasticmapreduce:ListInstanceGroups"
],
"Resource": [
"arn:aws:elasticmapreduce:<region>:<account-id>:cluster/*"
]
"Sid": "AllowClusterDiscovery",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"elasticmapreduce:ListClusters"
],
"Resource": "*"

Para aprimorar os recursos de monitoramento, anexe as seguintes permissões à sua função de execução
do Studio:
{

}

"Sid": "AllowPresignedUrl",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"elasticmapreduce:DescribeCluster",
"elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
"elasticmapreduce:CreatePersistentAppUI",
"elasticmapreduce:DescribePersistentAppUI",
"elasticmapreduce:GetPersistentAppUIPresignedURL",
"elasticmapreduce:GetOnClusterAppUIPresignedURL"
],
"Resource": [
"arn:aws:elasticmapreduce:<region>:<account-id>:cluster/*"
]

Para permitir que os usuários criem clusters do Amazon EMR, adicione a seguinte permissão à sua função
de execução do Studio:
{

"Sid": "AllowSagemakerProjectManagement",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:CreateProject",
"sagemaker:DeleteProject"
],
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"Resource": "arn:aws:sagemaker:<region>:<account-id>:project/*"

}

Se você forneceu ao Studio uma função de descoberta e conectividade entre contas, a função na conta
que não é do Studio deve permitir permissões de “assumir função” para a função de execução do Studio.
Isso pode ser feito anexando as seguintes permissões à sua função de execução do Studio:

Note
Para todos os casos de uso de várias contas, a função de execução do Studio deve ter
asts:AssumeRolepermissão adicionada para permitir que o Studio assuma uma função na
conta remota.
{

}

"Sid": "AllowRoleAssumptionForCrossAccountDiscovery",
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": ["arn:aws:iam::<cross-account>:role/<studio-execution-role>" ]

Para permitir a descoberta dos modelos do Amazon EMR, anexe as seguintes permissões à sua função de
execução do Studio:
{

}

"Sid": "AllowEMRTemplateDiscovery",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"servicecatalog:SearchProducts"
],
"Resource": "*"

Veja a seguir um exemplo abrangente de política de IAM que inclui todas as permissões anteriores neste
guia:
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowPresignedUrl",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"elasticmapreduce:DescribeCluster",
"elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
"elasticmapreduce:CreatePersistentAppUI",
"elasticmapreduce:DescribePersistentAppUI",
"elasticmapreduce:GetPersistentAppUIPresignedURL",
"elasticmapreduce:GetOnClusterAppUIPresignedURL"
],
"Resource": [
"arn:aws:elasticmapreduce:<region>:<account-id>:cluster/*"
]
},
{
"Sid": "AllowClusterDetailsDiscovery",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"elasticmapreduce:DescribeCluster",
"elasticmapreduce:ListInstanceGroups"
],
"Resource": [
"arn:aws:elasticmapreduce:<region>:<account-id>:cluster/*"
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},
{

},
{

},
{

},
{

}

]

}

]
"Sid": "AllowClusterDiscovery",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"elasticmapreduce:ListClusters"
],
"Resource": "*"
"Sid": "AllowSagemakerProjectManagement",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:CreateProject",
"sagemaker:DeleteProject"
],
"Resource": "arn:aws:sagemaker:<region>:<account-id>:project/*"
"Sid": "AllowRoleAssumptionForCrossAccountDiscovery",
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": ["arn:aws:iam::<cross-account>:role/<studio-execution-role>" ]
"Sid": "AllowEMRTemplateDiscovery",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"servicecatalog:SearchProducts"
],
"Resource": "*"

Preparar-se comAWS Glueintersessões interativas
AWS GlueO Interactive Sessions é um serviço sem servidor que fornece as ferramentas para coletar,
transformar, limpar e preparar os dados que preencherão seus data lakes e pipelines. O Glue Interactive
Sessions fornece um ambiente de execução do Apache Spark, sob demanda e sem servidor, que
cientistas e engenheiros de dados podem usar para criar, testar e executar aplicações de análise e
preparação de dados rapidamente.
Iniciando uma sessão interativa do Glue com um SageMaker O caderno de estúdio é simples. Ao criar seu
notebook Studio, escolha o embutidoGlue PySparkouGlue Sparkkernel e comece a codificar em sua
sessão interativa e sem servidor do Spark em apenas alguns segundos. Você não precisa se preocupar
com o provisionamento ou o gerenciamento de uma infraestrutura complexa de clusters de computação.
Após a inicialização, você pode navegar rapidamente pelo catálogo de dados do Glue, executar grandes
consultas e analisar e preparar dados de forma interativa usando o Spark, tudo dentro do seu notebook
Studio. Em seguida, você pode usar os dados preparados para criar, treinar, ajustar e implantar modelos
usando as ferramentas de ML criadas especificamente no SageMaker Studio.
Antes de começar oAWS Gluesessão interativa em SageMaker Studio, você precisa definir as funções e
políticas apropriadas. Você também pode precisar de acesso a recursos adicionais, como o Amazon S3,
que podem exigir políticas adicionais. Para obter mais informações sobre políticas do IAM necessárias e
adicionais, consultePermissões para sessões interativas Glue em SageMakerEstúdio (p. 1042).
SageMaker O Studio fornece uma configuração padrão para seuAWS Gluesessão interativa, mas você
pode usar o catálogo completo de comandos mágicos do Jupyter do Glue para personalizar ainda
mais seu ambiente. Para obter informações sobre as mágicas padrão e adicionais do Jupyter que você
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pode usar em sua sessão interativa do Glue, consulteConfigurar sua sessão interativa do Glue no
SageMakerEstúdio (p. 1044).
As imagens e os kernels suportados para conexão com uma sessão interativa do Glue são os seguintes:
• Imagens: SparkAnalytics 1,0
• Kernel: PySpark e Spark
Pré-requisitos:
O SparkAnalytics a imagem que você seleciona para iniciar sua sessão do Glue no Studio é uma
combinação de duas estruturas - a SparkMagic estrutura (usada com o Amazon EMR) eAWS Glue.
Por esse motivo, os pré-requisitos para ambas as estruturas se aplicam. No entanto, você não precisa
configurar o cluster do EMR se planeja usar apenas as sessões interativas do Glue. Antes de iniciar sua
primeira sessão interativa do Glue no Studio, conclua o seguinte:
• Preencha os pré-requisitos necessários para usar o SparkMagic imagem. Para obter uma lista dos prérequisitos, consulte a seção Pré-requisitos emPrepare dados em grande escala com notebooks de
estúdio.
• Crie uma função de execução com permissões para ambosAWS Gluee SageMaker Studio. Adicione as
políticas gerenciadasSageMakerFullAccesseAwsGlueSessionUserRestrictedServiceRolee
crie uma política personalizada que inclua permissõessts:GetCallerIdentity,iam:GetRole,
eIAM:Passrole. Para instruções sobre como criar as permissões necessárias, consultePermissões
para sessões interativas Glue em SageMakerEstúdio (p. 1042).
• Criar uma SageMaker domínio com a função de execução que você criou. Para obter instruções sobre
como criar um domínio, consulte.Integração da Amazon SageMaker Domínio usando IAM (p. 42).

Conceitos básicos doAWS Glueintersessões interativas
Este guia mostrará como configurar as permissões necessárias, iniciar sua primeira sessão interativa do
Glue no Studio e gerenciar seu ambiente com o Jupyter Magics.

Permissões para sessões interativas Glue em SageMakerEstúdio
Este guia mostrará como obter as permissões necessárias para usar as sessões interativas do Glue no
Studio. Você anexará duas políticas gerenciadas, criará e anexará uma política personalizada e, por fim,
modificará a relação de confiança.

Para adicionar políticas gerenciadas à sua função de execução
1.
2.

Abra o console do IAM.
SelectFunçõesno painel do lado esquerdo.

3.

Encontre a função de execução do Studio que você usará e escolha o nome da função para acessar a
página de resumo da função.

4.

Sob oPermissõesaba, selecioneAnexar políticasdoAdicionar permissõesmenu suspenso.

5.

Marque a caixa de seleção ao lado das políticas
gerenciadasAmazonSageMakerFullAccesseAwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole.
Escolha Attach policies (Anexar políticas).

6.

A página de resumo mostra suas políticas gerenciadas recém-adicionadas.

Para criar a política personalizada e anexá-la à sua função de execução
1.

SelectCrie uma política em linhanaAdicionar permissõesmenu suspenso.

1042

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Preparar dados usando sessões interativas do Glue

2.

Selecione a guia JSON.

3.

Copie e cole na política a seguir.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "unique_statement_id",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetRole",
"iam:PassRole",
"sts:GetCallerIdentity"
],
"Resource": "*"
}
]

4.

Escolha Review policy (Revisar política).

5.

Digite uma referênciaName (Nome)e escolhaCrie a política do.
A página de resumo mostra sua política personalizada recém-adicionada.

Para modificar a relação de confiança
1.

Selecione oRelações de confiançaGuia.

2.

EscolheuEditar política de confiança.

3.

Copie e cole na política a seguir.
{

}

4.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"glue.amazonaws.com",
"sagemaker.amazonaws.com"
]
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

Escolha Update policy.

Você pode adicionar funções e políticas adicionais se precisar acessar outrasAWSrecursos. Para obter
uma descrição das funções e políticas adicionais que você pode incluir, consulteSessões interativas com o
IAMnaAWS Gluedocumentação.

Abra sua sessão interativa do Glue em SageMakerEstúdio
Depois de criar as funções, as políticas e SageMaker domínio, você pode iniciar sua sessão interativa do
Glue no SageMaker Studio.
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Para iniciar o Glue em SageMaker Estúdio
1.

Criar uma SageMaker domínio. Para obter instruções sobre como criar um novo domínio,
consulte.Integração na Amazon SageMaker Domínio (p. 37).

2.

Faça login no SageMaker Console do emhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

3.

SelectPainel de controleno painel do lado esquerdo.

4.

NoInicializar o aplicativomenu suspenso ao lado do nome do usuário, selecioneEstúdio.

5.

Na visualização do Jupyter, escolhaArquivo, entãoNovo, entãoCaderno.

6.

NoImagemmenu suspenso, selecioneSparkAnalytics 1,0. Nonúcleomenu suspenso, selecioneGlue
SparkouGlue PySpark. Escolha Select (Selecionar).

7.

(opcional) Use mágicas do Jupyter para personalizar seu ambiente. Para obter mais
informações sobre a magia de Jupyter, consulte.Configurar sua sessão interativa do Glue no
SageMakerEstúdio (p. 1044).

8.

Comece a escrever seus scripts de processamento de dados do Spark.

Configurar sua sessão interativa do Glue no SageMakerEstúdio
Você pode usar a magia do Jupyter em seuAWS Gluesessão interativa para modificar seus parâmetros
de sessão e configuração. Magics são comandos curtos prefixados com%no início das células Jupyter que
fornecem uma maneira rápida e fácil de ajudá-lo a controlar seu ambiente. Em sua sessão interativa do
Glue, as seguintes mágicas são definidas para você por padrão:
Magia

Valor padrão

%glue_version

3.0

%iam_policy

função de execução associada ao seu SageMaker
dominar

%region

sua região

É possível usar mágicas para personalizar ainda mais seu ambiente. Por exemplo, se você quiser
alterar o número de trabalhadores alocados para seu trabalho do padrão de cinco para 10, é possível
especificar%number_of_workers 10. Se você quiser configurar sua sessão para parar após 10 minutos
de inatividade em vez do padrão 2880, você pode especificar%idle_timeout 10.
Todas as magias de Jupyter atualmente disponíveis emAWS Gluetambém estão disponíveis em
SageMakerStudio. Para obter a lista completa deAWS Gluemágicas disponíveis, vejaConfigurandoAWS
Gluesessões interativas para Jupyter eAWS GlueCadernos de estúdio.

AWS GluePreços de sessões interativas
Quando você usaAWS GlueInteractive Sessões SageMaker Notebooks Studio, você é cobrado
separadamente pelo uso de recursos emAWS Gluee notebooks Studio.
AWScobranças pelas sessões interativas do Glue com base no tempo em que a sessão está ativa
e no número de unidades de processamento de dados (DPU) usadas. É cobrada uma taxa por hora
pelo número de DPUs usadas para executar suas cargas de trabalho, cobrada em incrementos de um
segundo. O Glue Interactive Sessions atribui um padrão de cinco DPUs e requer no mínimo duas DPUs.
Há também uma duração mínima de cobrança de um minuto para cada sessão interativa. Para ver oAWS
Glueexemplos de tarifas e preços, ou para estimar seus custos usando oAWSCalculadora de preços,
consulteAWS Gluepreços.
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Seu SageMaker O notebook Studio é executado em uma instância do Amazon EC2 e você é cobrado pelo
tipo de instância escolhido, com base na duração do uso. O Studio atribui a você um tipo de instância EC2
padrão deml-t3-mediumquando você seleciona oSparkAnalyticsimagem e kernel associado. Você
pode alterar o tipo de instância do seu notebook Studio de acordo com sua carga de trabalho. Para obter
informações sobre SageMakerPreços do Studio, consulte.Amazônia SageMakerDefinição de preços.
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Processamento de dados
Para analisar dados e avaliar modelos de aprendizado de máquina na Amazon SageMaker, use a Amazon
SageMaker Processamento. Com o Processing, você pode usar uma experiência simplificada e gerenciada
no SageMaker para executar suas cargas de trabalho de processamento de dados, como engenharia de
recursos, validação de dados, avaliação de modelos e interpretação de modelos. Você também pode usar
o Amazon SageMaker APIs de processamento durante a fase de experimentação e após o código ser
implantado na produção para avaliar o desempenho.

O diagrama anterior mostra como a Amazon SageMaker inicia um trabalho de processamento. Amazônia
SageMaker pega seu script, copia seus dados do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e, em
seguida, puxa um contêiner de processamento. A imagem do contêiner de processamento pode ser uma
Amazon SageMaker imagem embutida ou uma imagem personalizada que você fornece. A infraestrutura
subjacente para um trabalho de processamento é totalmente gerenciada pela Amazon SageMaker. Os
recursos do cluster são provisionados durante a duração do trabalho e limpos quando um trabalho é
concluído. A saída do Processamento de Processamento é armazenada no bucket do Amazon S3 que
você especificou.

Note
Seus dados de entrada devem ser armazenados em um bucket do Amazon S3. Se preferir, você
também pode usar o Amazon Athena ou o Amazon Redshift como fontes de entrada.

Usar a Amazon SageMaker Cadernos de exemplo
Fornecemos dois exemplos de blocos de anotações Jupyter que mostram como realizar o préprocessamento de dados, a avaliação de modelos ou ambos.
Para um caderno de amostra que mostra como executar scripts scikit-learn para realizar o préprocessamento de dados e modelar o treinamento e a avaliação com o SageMaker SDK do Python para
processamento, consulteProcessamento scikit-learn. Esse bloco de anotações também mostra como usar
um contêiner personalizado para executar cargas de trabalho de processamento com bibliotecas Python e
outras dependências específicas.
Para um caderno de amostra que mostra como usar a Amazon SageMaker Processamento para realizar
o pré-processamento distribuído de dados com o Spark, consulteProcessamento distribuído (Spark). Esse
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bloco de anotações também mostra como treinar um modelo de regressão usando o XGBoost no conjunto
de dados pré-processado.
Para obter instruções sobre como criar e acessar instâncias do notebook Jupyter que você pode usar
para executar essas amostras no SageMaker, consulteUsar a Amazon Amazon SageMaker Instâncias de
bloco (p. 299). Após criar uma instância de caderno de notas e abri-la, escolha aSageMaker Exemplospara
ver uma lista de todos os SageMaker amostras. Para abrir um bloco de anotações, escolha sua guia Use
(Uso) e depois escolha Create copy (Criar cópia).

Monitorar a Amazon SageMaker Processamento de
trabalhos com CloudWatch Métricas e Métricas
Amazônia SageMaker O processamento fornece a Amazon CloudWatch registros e métricas para
monitorar as tarefas de processamento. CloudWatch fornece métricas de CPU, GPU, memória, memória
da GPU e disco e registro de eventos. Para obter mais informações, consulte Monitorar a Amazon
SageMaker com a Amazon CloudWatch (p. 3713) e Registro da Amazon SageMaker Eventos com a
Amazon CloudWatch (p. 3726).

Processamento de dados com o Apache Spark
O Apache Spark é um mecanismo de análise unificado para processamento de dados em grande
escala. Amazônia SageMakerfornece imagens pré-construídas do Docker que incluem o Apache Spark
e outras dependências necessárias para executar trabalhos distribuídos de processamento de dados.
Com aAmazônia SageMaker SDK for Python, você pode facilmente aplicar transformações de dados
e extrair recursos (engenharia de recursos) usando a estrutura do Spark. Para obter informações
sobre como usar o SageMaker SDK do Python para executar trabalhos de processamento do Spark,
consulteProcessamento de dados com o SparknaAmazônia SageMaker SDK for Python.
Um repositório de código que contém o código-fonte e os arquivos Docker para as imagens do Spark está
disponível emGitHub.

Executando um Job de processamento do Spark
Você pode usar
osagemaker.spark.PySparkProcessorousagemaker.spark.SparkJarProcessorclasse para
executar seu aplicativo Spark dentro de um trabalho de processamento. Nota que você pode definir
MaxRuntimeInSeconds até um limite máximo de tempo de execução de 5 dias. Com relação ao tempo de
execução e ao número de instâncias usadas, as cargas de trabalho simples do Spark veem uma relação
quase linear entre o número de instâncias e o tempo até a conclusão.
O exemplo de código a seguir mostra como executar um trabalho de processamento que invoca o PySpark
roteiropreprocess.py.
from sagemaker.spark.processing import PySparkProcessor
spark_processor = PySparkProcessor(
base_job_name="spark-preprocessor",
framework_version="2.4",
role=role,
instance_count=2,
instance_type="ml.m5.xlarge",
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)

max_runtime_in_seconds=1200,

spark_processor.run(
submit_app="preprocess.py",
arguments=['s3_input_bucket', bucket,
's3_input_key_prefix', input_prefix,
's3_output_bucket', bucket,
's3_output_key_prefix', output_prefix]
)

Para uma análise mais aprofundada, consulte o Processamento distribuído de dados com o Apache Spark
e SageMaker Processamentoexemplo de notebook.
Se você não estiver usando oAmazônia SageMakerSDK for Pythone uma de suas classes de processador
para recuperar as imagens pré-construídas, você mesmo pode recuperar essas imagens. O SageMaker
As imagens de Docker pré-construídas são armazenadas no Amazon Elastic Container Registry (Amazon
ECR). Para obter uma lista completa das imagens de Docker pré-construídas do disponíveis, consulte
oimagens disponíveis.
Para saber mais sobre como usar o SageMaker SDK para Python com contêineres de processamento,
consulteAmazônia SageMaker SDK for Python.

Processamento de dados com scikit-learn
Para um caderno de amostra que mostra como executar scripts scikit-learn usando uma imagem
do Docker fornecida e mantida pelo SageMaker para pré-processar dados e avaliar modelos,
consulteProcessamento scikit-learn. Para usar este notebook, você precisa instalar o SageMakerSDK do
Python para processamento.
Este notebook executa um trabalho de processamento usandoSKLearnProcessorclasse do SageMaker
SDK do Python para executar um script scikit-learn que você fornece. O script pré-processa os dados,
treina um modelo usando um SageMaker trabalho de treinamento e, em seguida, executa um trabalho
de processamento para avaliar o modelo treinado. O trabalho de processamento estima o desempenho
esperado do modelo na produção.
Para saber mais sobre como usar o SageMaker SDK para Python com contêineres de processamento,
veja oSageMaker SDK do Python. Para obter uma lista completa das imagens pré-criadas do Docker
disponíveis para trabalhos de processamento, consulteCaminhos de registro do Docker e código de
exemplo (p. 1131)e escolha sua região.
O exemplo de código a seguir mostra como o bloco de anotações usa SKLearnProcessor para executar
seu script scikit-learn usando uma imagem do Docker fornecida e mantida pelo SageMaker, em vez de sua
própria imagem do Docker.
from sagemaker.sklearn.processing import SKLearnProcessor
from sagemaker.processing import ProcessingInput, ProcessingOutput
sklearn_processor = SKLearnProcessor(framework_version='0.20.0',
role=role,
instance_type='ml.m5.xlarge',
instance_count=1)
sklearn_processor.run(code='preprocessing.py',
inputs=[ProcessingInput(
source='s3://path/to/my/input-data.csv',
destination='/opt/ml/processing/input')],
outputs=[ProcessingOutput(source='/opt/ml/processing/output/train'),
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ProcessingOutput(source='/opt/ml/processing/output/

validation'),
)

ProcessingOutput(source='/opt/ml/processing/output/test')]

Para processar dados em parallel usando o Scikit-Learn na Amazon SageMaker
Processando, você pode fragmentar objetos de entrada pela tecla S3
configurandos3_data_distribution_type='ShardedByS3Key'dentro de
umProcessingInputpara que cada instância receba aproximadamente o mesmo número de objetos de
entrada.

Processamento de dados com processadores de
estrutura
UMAFrameworkProcessorpode executar trabalhos de processamento com uma estrutura de
aprendizado de máquina específica, fornecendo a você uma Amazon SageMaker—container gerenciado
para qualquer estrutura de aprendizado de máquina que você escolher.FrameworkProcessorfornece
contêineres pré-fabricados para as seguintes estruturas de aprendizado de máquina: Cara de abraço,
MXNet, PyTorch, TensorFlowe XGBoost.
OFrameworkProcessorA classe também fornece personalização sobre a configuração do contêiner.
OFrameworkProcessora classe suporta a especificação de um diretório de origemsource_dirpara
seus scripts de processamento e dependências. Com esse recurso, você pode dar ao processador acesso
a vários scripts em um diretório em vez de especificar apenas um script.FrameworkProcessortambém
suporta a inclusão de umrequirements.txtarquivo nosource_dirpara personalizar as bibliotecas do
Python para instalar no contêiner.
Para obter mais informações sobre oFrameworkProcessorclasse e seus métodos e parâmetros,
consulteFrameworkProcessornaAmazônia SageMaker SDK.
Para ver exemplos de como usar umFrameworkProcessorPara cada estrutura de aprendizado de
máquina suportada, consulte os tópicos a seguir.
Tópicos
• Processador Hugging Face Framework (p. 1049)
• MXNet de trabalho (p. 1050)
• PyTorch Processador de trabalho (p. 1051)
• TensorFlow Processador de trabalho (p. 1052)
• Processador de trabalho (p. 1053)

Processador Hugging Face Framework
A Hugging Face é uma provedora de código aberto de modelos de processamento de linguagem
natural (PNL). OHuggingFaceProcessorna Amazônia SageMaker O SDK do Python fornece a
capacidade de executar trabalhos de processamento com scripts do Hugging Face. Quando você usa
oHuggingFaceProcessor, você pode aproveitar um contêiner Docker criado pela Amazon com um
ambiente gerenciado do Hugging Face para não precisar trazer seu próprio contêiner.
O exemplo de código a seguir mostra como você pode usar oHuggingFaceProcessorpara executar
seu trabalho de processamento usando uma imagem do Docker fornecida e mantida pelo SageMaker.
Observe que, ao executar o trabalho, você pode especificar um diretório contendo seus scripts e
dependências nasource_dirargumento, e você pode ter umrequirements.txtarquivo localizado
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dentro de seusource_dirdiretório que especifica as dependências para seus scripts de processamento.
SageMaker O processamento instala as dependências emrequirements.txtno contêiner para você.
from sagemaker.huggingface import HuggingFaceProcessor
from sagemaker.processing import ProcessingInput, ProcessingOutput
from sagemaker import get_execution_role
#Initialize the HuggingFaceProcessor
hfp = HuggingFaceProcessor(
role=get_execution_role(),
instance_count=1,
instance_type='ml.g4dn.xlarge',
transformers_version='4.4.2',
pytorch_version='1.6.0',
base_job_name='frameworkprocessor-hf'
)
#Run the processing job
hfp.run(
code='processing-script.py',
source_dir='scripts',
inputs=[
ProcessingInput(
input_name='data',
source=f's3://{BUCKET}/{S3_INPUT_PATH}',
destination='/opt/ml/processing/input/data/'
)
],
outputs=[
ProcessingOutput(output_name='train', source='/opt/ml/processing/output/train/',
destination=f's3://{BUCKET}/{S3_OUTPUT_PATH}'),
ProcessingOutput(output_name='test', source='/opt/ml/processing/output/test/',
destination=f's3://{BUCKET}/{S3_OUTPUT_PATH}'),
ProcessingOutput(output_name='val', source='/opt/ml/processing/output/val/',
destination=f's3://{BUCKET}/{S3_OUTPUT_PATH}')
]
)

Se você tiver umrequirements.txtarquivo, deve ser uma lista de bibliotecas que você deseja
instalar no contêiner. O caminho parasource_dirpode ser um caminho de URI relativo, absoluto ou
do Amazon S3. No entanto, se você usar um URI do Amazon S3, ele deverá apontar para um arquivo
tar.gz. Você pode ter vários scripts no diretório especificado parasource_dir. Para saber mais sobre
oHuggingFaceProcessorclasse, vejaEstimador de rosto abraçadonaAmazônia SageMaker SDK.

MXNet de trabalho
O Apache MXNet é uma estrutura de aprendizado profundo de código aberto comumente usada para
treinar e implantar redes neurais. OMXNetProcessorna Amazônia SageMaker O SDK do Python
fornece a capacidade de executar trabalhos de processamento com scripts MXNet. Quando você usa
oMXNetProcessor, você pode aproveitar um contêiner Docker criado pela Amazon com um ambiente
MXNet gerenciado para não precisar trazer seu próprio contêiner.
O exemplo de código a seguir mostra como você pode usar oMXNetProcessorpara executar seu
trabalho de processamento usando uma imagem do Docker fornecida e mantida pelo SageMaker.
Observe que, ao executar o trabalho, você pode especificar um diretório contendo seus scripts e
dependências nasource_dirargumento, e você pode ter umrequirements.txtarquivo localizado
dentro de seusource_dirdiretório que especifica as dependências para seus scripts de processamento.
SageMaker O processamento instala as dependências emrequirements.txtno contêiner para você.
from sagemaker.mxnet import MXNetProcessor
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from sagemaker.processing import ProcessingInput, ProcessingOutput
from sagemaker import get_execution_role
#Initialize the MXNetProcessor
mxp = MXNetProcessor(
framework_version='1.8.0',
py_version='py37',
role=get_execution_role(),
instance_count=1,
instance_type='ml.c5.xlarge',
base_job_name='frameworkprocessor-mxnet'
)
#Run the processing job
mxp.run(
code='processing-script.py',
source_dir='scripts',
inputs=[
ProcessingInput(
input_name='data',
source=f's3://{BUCKET}/{S3_INPUT_PATH}',
destination='/opt/ml/processing/input/data/'
)
],
outputs=[
ProcessingOutput(
output_name='processed_data',
source='/opt/ml/processing/output/',
destination=f's3://{BUCKET}/{S3_OUTPUT_PATH}'
)
]
)

Se você tiver umrequirements.txtarquivo, deve ser uma lista de bibliotecas que você deseja
instalar no contêiner. O caminho parasource_dirpode ser um caminho de URI relativo, absoluto ou
do Amazon S3. No entanto, se você usar um URI do Amazon S3, ele deverá apontar para um arquivo
tar.gz. Você pode ter vários scripts no diretório especificado parasource_dir. Para saber mais sobre
oMXNetProcessorclasse, vejaEstimador MXNetnaAmazônia SageMaker SDK.

PyTorch Processador de trabalho
PyTorch O é uma estrutura de aprendizado de máquina de código aberto. OPyTorchProcessorna
Amazônia SageMaker O SDK do Python fornece a capacidade de executar trabalhos de processamento
com PyTorch Scripts. Quando você usa oPyTorchProcessor, você pode aproveitar um contêiner Docker
criado pela Amazon com um gerenciado PyTorch ambiente para que você não precise trazer o seu próprio
contêiner.
O exemplo de código a seguir mostra como você pode usar oPyTorchProcessorpara executar seu
trabalho de processamento usando uma imagem do Docker fornecida e mantida pelo SageMaker.
Observe que, ao executar o trabalho, você pode especificar um diretório contendo seus scripts e
dependências nasource_dirargumento, e você pode ter umrequirements.txtarquivo localizado
dentro de seusource_dirdiretório que especifica as dependências para seus scripts de processamento.
SageMaker O processamento instala as dependências emrequirements.txtno contêiner para você.
from sagemaker.pytorch.processing import PyTorchProcessor
from sagemaker.processing import ProcessingInput, ProcessingOutput
from sagemaker import get_execution_role
#Initialize the PyTorchProcessor
pytorch_processor = PyTorchProcessor(
framework_version='1.8',
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)

role=get_execution_role(),
instance_type='ml.m5.xlarge',
instance_count=1,
base_job_name='frameworkprocessor-PT'

#Run the processing job
pytorch_processor.run(
code='processing-script.py',
source_dir='scripts',
inputs=[
ProcessingInput(
input_name='data',
source=f's3://{BUCKET}/{S3_INPUT_PATH}',
destination='/opt/ml/processing/input'
)
],
outputs=[
ProcessingOutput(output_name='data_structured', source='/opt/ml/processing/tmp/
data_structured', destination=f's3://{BUCKET}/{S3_OUTPUT_PATH}'),
ProcessingOutput(output_name='train', source='/opt/ml/processing/output/train',
destination=f's3://{BUCKET}/{S3_OUTPUT_PATH}'),
ProcessingOutput(output_name='validation', source='/opt/ml/processing/output/val',
destination=f's3://{BUCKET}/{S3_OUTPUT_PATH}'),
ProcessingOutput(output_name='test', source='/opt/ml/processing/output/test',
destination=f's3://{BUCKET}/{S3_OUTPUT_PATH}'),
ProcessingOutput(output_name='logs', source='/opt/ml/processing/logs',
destination=f's3://{BUCKET}/{S3_OUTPUT_PATH}')
]
)

Se você tiver umrequirements.txtarquivo, deve ser uma lista de bibliotecas que você deseja
instalar no contêiner. O caminho parasource_dirpode ser um caminho de URI relativo, absoluto ou
do Amazon S3. No entanto, se você usar um URI do Amazon S3, ele deverá apontar para um arquivo
tar.gz. Você pode ter vários scripts no diretório especificado parasource_dir. Para saber mais sobre
oPyTorchProcessorclasse, vejaPyTorch EstimadornaAmazônia SageMaker SDK.

TensorFlow Processador de trabalho
TensorFlow é uma biblioteca de aprendizado de máquina e inteligência artificial de código aberto.
OTensorFlowProcessorna Amazônia SageMaker O SDK do Python fornece a capacidade de executar
trabalhos de processamento com TensorFlow Scripts. Quando você usa oTensorFlowProcessor, você
pode aproveitar um contêiner Docker criado pela Amazon com um gerenciado TensorFlow ambiente para
que você não precise trazer o seu próprio contêiner.
O exemplo de código a seguir mostra como você pode usar oTensorFlowProcessorpara executar
seu trabalho de processamento usando uma imagem do Docker fornecida e mantida pelo SageMaker.
Observe que, ao executar o trabalho, você pode especificar um diretório contendo seus scripts e
dependências nasource_dirargumento, e você pode ter umrequirements.txtarquivo localizado
dentro de seusource_dirdiretório que especifica as dependências para seus scripts de processamento.
SageMaker O processamento instala as dependências emrequirements.txtno contêiner para você.
from sagemaker.tensorflow import TensorFlowProcessor
from sagemaker.processing import ProcessingInput, ProcessingOutput
from sagemaker import get_execution_role
#Initialize the TensorFlowProcessor
tp = TensorFlowProcessor(
framework_version='2.3',
role=get_execution_role(),
instance_type='ml.m5.xlarge',
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instance_count=1,
base_job_name='frameworkprocessor-TF',
py_version='py37'

#Run the processing job
tp.run(
code='processing-script.py',
source_dir='scripts',
inputs=[
ProcessingInput(
input_name='data',
source=f's3://{BUCKET}/{S3_INPUT_PATH}',
destination='/opt/ml/processing/input/data'
),
ProcessingInput(
input_name='model',
source=f's3://{BUCKET}/{S3_PATH_TO_MODEL}',
destination='/opt/ml/processing/input/model'
)
],
outputs=[
ProcessingOutput(
output_name='predictions',
source='/opt/ml/processing/output',
destination=f's3://{BUCKET}/{S3_OUTPUT_PATH}'
)
]
)

Se você tiver umrequirements.txtarquivo, deve ser uma lista de bibliotecas que você deseja
instalar no contêiner. O caminho parasource_dirpode ser um caminho de URI relativo, absoluto ou
do Amazon S3. No entanto, se você usar um URI do Amazon S3, ele deverá apontar para um arquivo
tar.gz. Você pode ter vários scripts no diretório especificado parasource_dir. Para saber mais sobre
oTensorFlowProcessorclasse, vejaTensorFlow EstimadornaAmazônia SageMaker SDK.

Processador de trabalho
O XGBoost é uma estrutura de aprendizado de máquina de código aberto. OXGBoostProcessorna
Amazônia SageMaker O SDK do Python fornece a capacidade de executar trabalhos de processamento
com scripts XGBoost. Quando você usa o XGBoostProcessor, você pode aproveitar um contêiner Docker
criado pela Amazon com um ambiente XGBoost gerenciado para não precisar trazer seu próprio contêiner.
O exemplo de código a seguir mostra como você pode usar oXGBoostProcessorpara executar seu
trabalho de processamento usando uma imagem do Docker fornecida e mantida pelo SageMaker.
Observe que, ao executar o trabalho, você pode especificar um diretório contendo seus scripts e
dependências nasource_dirargumento, e você pode ter umrequirements.txtarquivo localizado
dentro de seusource_dirdiretório que especifica as dependências para seus scripts de processamento.
SageMaker O processamento instala as dependências emrequirements.txtno contêiner para você.
from sagemaker.xgboost import XGBoostProcessor
from sagemaker.processing import ProcessingInput, ProcessingOutput
from sagemaker import get_execution_role
#Initialize the XGBoostProcessor
xgb = XGBoostProcessor(
framework_version='1.2-2',
role=get_execution_role(),
instance_type='ml.m5.xlarge',
instance_count=1,
base_job_name='frameworkprocessor-XGB',
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#Run the processing job
xgb.run(
code='processing-script.py',
source_dir='scripts',
inputs=[
ProcessingInput(
input_name='data',
source=f's3://{BUCKET}/{S3_INPUT_PATH}',
destination='/opt/ml/processing/input/data'
)
],
outputs=[
ProcessingOutput(
output_name='processed_data',
source='/opt/ml/processing/output/',
destination=f's3://{BUCKET}/{S3_OUTPUT_PATH}'
)
]
)

Se você tiver umrequirements.txtarquivo, deve ser uma lista de bibliotecas que você deseja
instalar no contêiner. O caminho parasource_dirpode ser um caminho de URI relativo, absoluto ou
do Amazon S3. No entanto, se você usar um URI do Amazon S3, ele deverá apontar para um arquivo
tar.gz. Você pode ter vários scripts no diretório especificado parasource_dir. Para saber mais sobre
oXGBoostProcessorclasse, vejaEstimar Estimar XGBonaAmazônia SageMaker SDK.

Usar seu próprio código de processamento
Você pode instalar bibliotecas para executar seus scripts em seu próprio contêiner de processamento ou,
em um cenário mais avançado, você pode criar seu próprio contêiner de processamento que satisfaça
o contrato a ser executado na Amazon SageMaker. Para obter mais informações sobre contêineres em
SageMaker, consulteUso de contêineres do Docker com SageMaker (p. 3190). Para uma especificação
formal que define o contrato para uma Amazon SageMaker Contêiner de processamento, consulteCriar um
contêiner de processamento (cenário avançado) (p. 1056).
Tópicos
• Executar scripts com seu próprio contêiner de processamento (p. 1054)
• Criar um contêiner de processamento (cenário avançado) (p. 1056)

Executar scripts com seu próprio contêiner de
processamento
É possível usar scripts scikit-learn para pré-processar dados e avaliar modelos. Para ver como executar
scripts scikit-learn para realizar essas tarefas, consulte oProcessamento scikit-learncaderno de
exemplo. Este caderno usa oScriptProcessoraula da Amazônia SageMaker SDK do Python para
processamento.
O exemplo a seguir mostra um fluxo de trabalho geral para usar umScriptProcessorclasse com seu
próprio contêiner de processamento. O fluxo de trabalho mostra como criar sua própria imagem, criar
seu contêiner e usar umScriptProcessorclasse para executar um script de pré-processamento do
Python com o contêiner. O trabalho de processamento processa seus dados de entrada e salva os dados
processados noAmazon Simple Storage Service(Amazon S3).
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Antes de usar os exemplos a seguir, você precisa ter seus próprios dados de entrada e um script Python
preparado para processar seus dados. Para um end-to-end, exemplo guiado desse processo, consulte
oProcessamento scikit-learncaderno de exemplo.
1. Crie um diretório do Docker e adicione o Dockerfile usado para criar o contêiner de processamento.
Instale pandas e scikit-learn nele. (Também é possível instalar suas próprias dependências com um
comando RUN semelhante.)
mkdir docker
%%writefile docker/Dockerfile
FROM python:3.7-slim-buster
RUN pip3 install pandas==0.25.3 scikit-learn==0.21.3
ENV PYTHONUNBUFFERED=TRUE
ENTRYPOINT ["python3"]

2. Crie o contêiner usando o comando docker, crie um repositório do Amazon Elastic Container Registry
(Amazon ECR) e envie a imagem para o Amazon ECR.
import boto3
account_id = boto3.client('sts').get_caller_identity().get('Account')
region = boto3.Session().region_name
ecr_repository = 'sagemaker-processing-container'
tag = ':latest'
processing_repository_uri = '{}.dkr.ecr.{}.amazonaws.com/{}'.format(account_id, region,
ecr_repository + tag)
# Create ECR repository and push docker image
!docker build -t $ecr_repository docker
!aws ecr get-login-password --region {region} | docker login --username AWS --passwordstdin {account_id}.dkr.ecr.{region}.amazonaws.com
!aws ecr create-repository --repository-name $ecr_repository
!docker tag {ecr_repository + tag} $processing_repository_uri
!docker push $processing_repository_uri

3. Configurar oScriptProcessordo SageMaker SDK do Python para executar o script.
Substituirimage_uricom o URI da imagem que você criou e substituarole_arncom o ARN para
umAWS Identity and Access Managementfunção que tem acesso ao bucket do Amazon S3
from sagemaker.processing import ScriptProcessor, ProcessingInput, ProcessingOutput
script_processor = ScriptProcessor(command=['python3'],
image_uri='image_uri',
role='role_arn',
instance_count=1,
instance_type='ml.m5.xlarge')

4. Execute o script. Substituirpreprocessing.pycom o nome do seu próprio script de processamento
Python e substituas3://path/to/my/input-data.csvcom o caminho do Amazon S3
script_processor.run(code='preprocessing.py',
inputs=[ProcessingInput(
source='s3://path/to/my/input-data.csv',
destination='/opt/ml/processing/input')],
outputs=[ProcessingOutput(source='/opt/ml/processing/output/
train'),
ProcessingOutput(source='/opt/ml/processing/output/
validation'),
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test')])

ProcessingOutput(source='/opt/ml/processing/output/

O mesmo procedimento pode ser usado com qualquer outra biblioteca ou dependências do sistema.
Você também pode usar imagens Docker existentes. Isso inclui imagens que você executa em outras
plataformas, comoKubernetes.

Criar um contêiner de processamento (cenário
avançado)
Você pode fornecer a Amazon SageMaker Processamento com uma imagem do Docker que tem seu
próprio código e dependências para executar suas cargas de trabalho de processamento de dados,
engenharia de recursos e avaliação de modelos.
O exemplo a seguir de um Dockerfile cria um contêiner com as bibliotecas Python de scikit-learn e pandas
que podem ser executados como um trabalho de processamento.
FROM python:3.7-slim-buster
# Install scikit-learn and pandas
RUN pip3 install pandas==0.25.3 scikit-learn==0.21.3
# Add a Python script and configure Docker to run it
ADD processing_script.py /
ENTRYPOINT ["python3", "/processing_script.py"]

Crie e envie essa imagem do Docker para um repositório do Amazon Elastic Container Registry (Amazon
ECR) e garanta que SageMaker A função do IAM pode extrair a imagem do Amazon ECR. Em seguida,
você pode executar esta imagem na Amazon SageMaker Processamento.

Como a Amazon SageMaker O processamento executa sua
imagem de contêiner de processamento
Amazônia SageMaker O processamento executa a imagem do contêiner de processamento de forma
semelhante ao comando a seguir, em queAppSpecification.ImageUrié o URI da imagem do Amazon
ECR que você especifica em umCreateProcessingJoboperação.
docker run [AppSpecification.ImageUri]

Esse comando executa o comando ENTRYPOINT configurado na imagem do Docker.
Também é possível substituir o comando do ponto de entrada na imagem ou fornecer
argumentos da linha de comando ao comando do ponto de entrada usando os parâmetros
AppSpecification.ContainerEntrypoint e AppSpecification.ContainerArgument na
solicitação CreateProcessingJob. Especificar esses parâmetros configura a Amazon SageMaker
Processamento para executar o contêiner de forma semelhante à que o comando a seguir faz.
docker run --entry-point [AppSpecification.ContainerEntrypoint]
[AppSpecification.ImageUri] [AppSpecification.ContainerArguments]

Por exemplo, se você especificar oContainerEntrypointser[python3, -v, /
processing_script.py]no seuCreateProcessingJob ..ContainerArgumentsser[dataformat, csv], Amazon SageMaker O processamento executa o contêiner com o comando a seguir.
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python3 -v /processing_script.py data-format csv

Considere os seguintes detalhes ao criar o contêiner de processamento:
• Amazônia SageMaker O processamento decide se o trabalho será concluído ou falhado, dependendo do
código de saída da execução do comando. Um trabalho de processamento será concluído se todos os
contêineres de processamento forem encerrados com êxito, com um código de saída de 0 e apresentará
falha se algum dos contêineres for encerrado com um código de saída diferente de zero.
• Amazônia SageMaker O processamento permite que você substitua o ponto de entrada do contêiner
de processamento e defina argumentos de linha de comando da mesma forma que você pode com a
API Docker. As imagens do Docker também podem configurar os argumentos do ponto de entrada e da
linha de comando usando as instruções da CMD e de ENTRYPOINT. A maneira como os parâmetros
ContainerEntrypoint e ContainerArgument do CreateProcessingJob configuram o ponto
de entrada e os argumentos de uma imagem do Docker espelham como o Docker substitui o ponto de
entrada e os argumentos usando a API do Docker:
• Se nenhumContainerEntrypointnemContainerArgumentssão fornecidos, o Processing usa o
padrãoENTRYPOINTou CMD na imagem.
• E seContainerEntrypointé fornecido, mas nãoContainerArguments, o processamento executa
a imagem com o ponto de entrada fornecido e ignora aENTRYPOINTe CMD na imagem.
• E seContainerArgumentsé fornecido, mas nãoContainerEntrypoint, O processamento
executa a imagem com o padrãoENTRYPOINTna imagem e com os argumentos fornecidos.
• Se ambosContainerEntrypointeContainerArgumentssão fornecidos, o Processing executa
a imagem com o ponto de entrada e os argumentos fornecidos e ignora aENTRYPOINTe CMD na
imagem.
• Use a forma "exec" da instrução ENTRYPOINT no Dockerfile (ENTRYPOINT ["executable",
"param1", "param2"]) em vez da forma "shell" (ENTRYPOINT command param1 param2). Isso
permite que seu contêiner de processamento recebaSIGINTeSIGKILLsinais, que o Processing usa
para interromper o processamento de tarefas com aStopProcessingJobAPI.
• /opt/mle todos os seus subdiretórios são reservados por SageMaker. Ao criar sua imagem do
Processing Docker, não coloque nenhum dado exigido pelo seu contêiner de processamento nesses
diretórios.
• Se você planeja usar dispositivos de GPU, verifique se os contêineres são compatíveis com nvidiadocker. Inclua somente o CUDA toolkit nos contêineres. Não empacote drivers NVIDIA com a imagem.
Para obter mais informações sobre o nvidia-docker, consulte NVIDIA/nvidia-docker.

Como a Amazon SageMaker O processamento configura a
entrada e a saída para seu contêiner de processamento
Ao criar um trabalho de processamento usando a operação CreateProcessingJob, é possível
especificar vários valores de ProcessingInput e ProcessingOutput.
Você usa oProcessingInputparâmetro para especificar um URI do Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3) do qual baixar dados e um caminho em seu contêiner de processamento para baixar os
dados. OProcessingOutputO parâmetro configura um caminho em seu contêiner de processamento
a partir do qual fazer upload de dados e para onde fazer o upload desses dados no Amazon S3. Para
ProcessingInput e ProcessingOutput, o caminho no contêiner de processamento deve começar
com /opt/ml/processing/ .
Por exemplo, é possível criar um trabalho de processamento com um parâmetro ProcessingInput que
faça download dos dados de s3://your-data-bucket/path/to/input/csv/data em um /opt/
ml/processing/csv no contêiner de processamento e um parâmetro ProcessingOutput que faça
upload dos dados de /opt/ml/processing/processed_csv para s3://your-data-bucket/path/
to/output/csv/data. Seu trabalho de processamento faria a leitura dos dados de entrada e gravaria
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os dados de saída em /opt/ml/processing/processed_csv. Em seguida, ele carrega os dados
gravados nesse caminho para o local de saída especificado do Amazon S3.

Important
Links simbólicos (links simbólicos) não podem ser usados para fazer upload de dados de saída
para o Amazon S3. Os links simbólicos não são seguidos ao fazer o upload dos dados de saída.

Como a Amazon SageMaker O processamento fornece registros
e métricas para seu contêiner de processamento
Quando seu contêiner de processamento grava emstdoutoustderr, Amazon SageMaker O
processamento salva a saída de cada contêiner de processamento e a coloca na Amazon CloudWatch
troncos. Para obter informações sobre registro em log, consulte Registro da Amazon SageMaker Eventos
com a Amazon CloudWatch (p. 3726).
Amazônia SageMaker O processamento também fornece CloudWatch métricas para cada instância
executando seu contêiner de processamento. Para obter informações sobre métricas, consulte Monitorar a
Amazon SageMaker com a Amazon CloudWatch (p. 3713).

Como a Amazon SageMaker O processamento configura seu
contêiner de processamento
Amazônia SageMaker O processamento fornece informações de configuração para seu contêiner
de processamento por meio de variáveis de ambiente e dois arquivos JSON—/opt/ml/config/
processingjobconfig.jsone/opt/ml/config/resourceconfig.json— em locais predefinidos
no contêiner.
Quando um trabalho de processamento é iniciado, ele usa as variáveis de ambiente que você especificou
com o mapa de Environment na solicitação CreateProcessingJob. O arquivo /opt/ml/config/
processingjobconfig.json contém informações sobre os nomes de host dos contêineres de
processamento e também é especificado na solicitação CreateProcessingJob.
O exemplo a seguir mostra o formato do arquivo /opt/ml/config/processingjobconfig.json.
{

"ProcessingJobArn": "<processing_job_arn>",
"ProcessingJobName": "<processing_job_name>",
"AppSpecification": {
"ImageUri": "<image_uri>",
"ContainerEntrypoint": null,
"ContainerArguments": null
},
"Environment": {
"KEY": "VALUE"
},
"ProcessingInputs": [
{
"InputName": "input-1",
"S3Input": {
"LocalPath": "/opt/ml/processing/input/dataset",
"S3Uri": "<s3_uri>",
"S3DataDistributionType": "FullyReplicated",
"S3DataType": "S3Prefix",
"S3InputMode": "File",
"S3CompressionType": "None",
"S3DownloadMode": "StartOfJob"
}
}
],
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}

"ProcessingOutputConfig": {
"Outputs": [
{
"OutputName": "output-1",
"S3Output": {
"LocalPath": "/opt/ml/processing/output/dataset",
"S3Uri": "<s3_uri>",
"S3UploadMode": "EndOfJob"
}
}
],
"KmsKeyId": null
},
"ProcessingResources": {
"ClusterConfig": {
"InstanceCount": 1,
"InstanceType": "ml.m5.xlarge",
"VolumeSizeInGB": 30,
"VolumeKmsKeyId": null
}
},
"RoleArn": "<IAM role>",
"StoppingCondition": {
"MaxRuntimeInSeconds": 86400
}

O arquivo /opt/ml/config/resourceconfig.json contém informações sobre os nomes de host dos
contêineres de processamento. Use nomes de host a seguir ao criar ou executar código de processamento
distribuído.
{
}

"current_host": "algo-1",
"hosts": ["algo-1","algo-2","algo-3"]

Não use as informações sobre nomes de host contidos no /etc/hostname ou no /etc/hosts porque
elas podem estar incorretas.
As informações do nome do host podem não estar imediatamente disponíveis para o contêiner de
processamento. Recomendamos adicionar uma política de nova tentativa em operações de resolução de
nomes de host à medida que os nós se tornarem disponíveis no cluster.

Salvar e acessar informações de metadados sobre seu trabalho
de processamento
Para salvar metadados do contêiner de processamento depois de sair dele, os contêineres podem
gravar texto codificado em UTF-8 no arquivo /opt/ml/output/message. Depois que o trabalho de
processamento entrar em qualquer status terminal ("Completed", "Stopped" ou "Failed"), o campo
"ExitMessage" em DescribeProcessingJob conterá o primeiro 1 KB desse arquivo. Acesse essa
parte inicial do arquivo com uma chamada para DescribeProcessingJob, que a retornará pelo
parâmetro ExitMessage. Por exemplo, para trabalhos de processamento com falha, é possível usar esse
campo para comunicar por que houve falha no contêiner de processamento.

Important
Não grave dados confidenciais no arquivo /opt/ml/output/message.
Se os dados neste arquivo não estiverem codificados em UTF-8, haverá falha no trabalho e um
ClientError será retornado. Se vários contêineres forem encerrados com uma ExitMessage,, o
conteúdo da ExitMessage de cada contêiner de processamento será concatenado e truncado para 1 KB.
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Execute seu contêiner de processamento usando o SageMaker
SDK do Python
Você pode usar o SageMaker SDK do Python para executar sua própria imagem de processamento
usando oProcessorclasse. O exemplo a seguir mostra como executar seu próprio contêiner de
processamento com uma entrada do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e uma saída do
Amazon S3.
from sagemaker.processing import Processor, ProcessingInput, ProcessingOutput
processor = Processor(image_uri='<your_ecr_image_uri>',
role=role,
instance_count=1,
instance_type="ml.m5.xlarge")
processor.run(inputs=[ProcessingInput(
source='<s3_uri or local path>',
destination='/opt/ml/processing/input_data')],
outputs=[ProcessingOutput(
source='/opt/ml/processing/processed_data',
destination='<s3_uri>')],
))

Em vez de criar o código de processamento na imagem de processamento, é possível fornecer um
ScriptProcessor com sua imagem e o comando que deseja executar com o código que deseja
executar dentro desse contêiner. Para ver um exemplo, consulte Executar scripts com seu próprio
contêiner de processamento (p. 1054).
Você também pode usar a imagem scikit-learn que a Amazon SageMaker O processamento fornece
por meio deSKLearnProcessorpara executar scripts scikit-learn. Para ver um exemplo, consulte
Processamento de dados com scikit-learn (p. 1048).
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Loja de recursos
O processo de desenvolvimento de aprendizado de máquina (ML) geralmente começa com a extração de
sinais de dados, também conhecidos comocaracterísticasde dados para treinar modelos de ML. Amazônia
SageMaker O Feature Store facilita para cientistas de dados, engenheiros de aprendizado de máquina e
clínicos gerais criar, compartilhar e gerenciar recursos para o desenvolvimento de aprendizado de máquina
(ML). O Feature Store acelera esse processo reduzindo o processamento repetitivo de dados e o trabalho
de curadoria necessário para converter dados brutos em recursos para treinar um algoritmo de ML.
Além disso, a lógica de processamento dos seus dados é criada apenas uma vez, e os recursos gerados
são usados para treinamento e inferência, reduzindo a distorção do serviço de treinamento. O Feature
Store é um armazenamento centralizado de recursos e metadados associados para que os recursos
possam ser facilmente descobertos e reutilizados. Você pode criar uma loja online ou offline. A loja online
é usada para casos de uso de inferência em tempo real de baixa latência, e a loja offline é usada para
treinamento e inferência em lote.
O diagrama a seguir mostra como você pode usar a Amazon SageMaker Loja de recursos como parte do
seu pipeline de aprendizado de máquina. Primeiro, você lê seus dados brutos e os processa. Você pode
ingerir dados por streaming para a loja online e offline ou em lotes diretamente para a loja offline. Você
primeiro cria umFeatureGroupe configure-o para uma loja online ou offline, ou ambos. Em seguida, você
pode ingerir dados em seuFeatureGroupe guarde-o em sua loja. UMAFeatureGroupé um grupo de
recursos que é definido por meio de um esquema no Feature Store para descrever um registro.
A loja on-line foi projetada principalmente para oferecer suporte a previsões em tempo real que precisam
de leituras de baixa latência em milissegundos e gravações de alto rendimento. A loja off-line destinase principalmente a previsões em lote e treinamento de modelos. O armazenamento offline é um
armazenamento somente acréscimo e pode ser usado para armazenar e acessar dados históricos de
feições. A loja offline pode ajudá-lo a armazenar e servir recursos para exploração e treinamento de
modelos. A loja online retém apenas os dados de recursos mais recentes. As definições do grupo de
recursos são imutáveis após serem criadas.
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Como funciona a Feature Store
Na Feature Store, os recursos são armazenados em uma coleção chamadagrupo de recurso. Você
pode visualizar um grupo de recursos como uma tabela na qual cada coluna é um recurso, com um
identificador exclusivo para cada linha. Em princípio, um grupo de recursos é composto de recursos
e valores específicos para cada recurso. UMARecordé uma coleção de valores para recursos que
correspondem a umRecordIdentifier. Ao todo, umFeatureGroupé um grupo de recursos definidos
em seuFeatureStoredescrever umaRecord.
Você pode usar o Feature Store nos seguintes modos:
• Online— No modo online, os recursos são lidos com leituras de baixa latência (milissegundos) e
usados para previsões de alta taxa de transferência. Esse modo requer que um grupo de recursos seja
armazenado em uma loja online.
• Off-line— no modo offline, grandes fluxos de dados são alimentados para um armazenamento offline,
que pode ser usado para treinamento e inferência em lote. Esse modo requer que um grupo de
recursos seja armazenado em uma loja offline. O armazenamento offline usa seu bucket do S3 para
armazenamento e também pode buscar dados usando consultas do Athena.
• Online e offline— Isso inclui os modos online e offline.
Você pode ingerir dados em grupos de recursos no Feature Store de duas maneiras: streaming ou em
lotes. Quando você ingere dados por meio de streaming, uma coleção de registros é enviada para o
Feature Store chamando um síncronoPutRecordChamada de API. Essa API permite que você mantenha
os valores de recursos mais recentes na Loja de recursos e envie novos valores de recursos assim que
uma atualização for detectada.
Como alternativa, o Feature Store pode processar e ingerir dados em lotes. Você pode criar recursos
usando a Amazon SageMaker Data Wrangler, crie grupos de recursos no Feature Store e ingira recursos
em lotes usando um SageMaker Trabalho de processamento com um notebook exportado do Data
Wrangler. Esse modo permite a ingestão em lote no armazenamento off-line. Ele também oferece suporte
à inclusão na loja online se o grupo de recursos estiver configurado para uso online e offline.

Criar grupos de recurso
Para ingerir recursos no Feature Store, você deve primeiro definir o grupo de recursos e as definições
de recursos (nome do recurso e tipo de dados) para todos os recursos que pertencem ao grupo de
recursos. Depois de criados, os grupos de recursos são imutáveis. Os nomes dos grupos de recursos são
exclusivos dentro de umAWSRegião eAWSconta. Ao criar um grupo de recursos, você também pode criar
os metadados para o grupo de recursos, como uma breve descrição, configuração de armazenamento,
recursos para identificar cada registro e a hora do evento, bem como tags para armazenar informações
como autor, fonte de dados, versão e muito mais.

Important
FeatureGroupnomes ou metadados associados, como descrição ou tags, não devem conter
informações pessoais identificáveis (PII) ou informações confidenciais.

Recursos de Encontrar, Descobrir e Compartilhar
Depois de criar um grupo de recursos na Feature Store, outros usuários autorizados da feature store
poderão compartilhá-lo e descobri-lo. Os usuários podem navegar por uma lista de todos os grupos de
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recursos na Loja de Recursos ou descobrir grupos de recursos existentes pesquisando por nome do grupo
de recursos, descrição, nome do identificador de registro, data de criação e tags.

Inferência em tempo real para recursos
armazenados na loja online
Com o Feature Store, você pode enriquecer seus recursos armazenados na loja online em tempo real com
dados de uma fonte de streaming (dados de fluxo limpo de outro aplicativo) e servir os recursos com baixa
latência de milissegundos para inferência em tempo real.
Também é possível executar uniões deFeatureGroupspara inferência em tempo real consultando
doisFeatureGroupsno aplicativo cliente.

Loja offline para treinamento de modelos e
inferência em Batch
O Feature Store fornece armazenamento offline para valores de recursos em seu bucket do S3. Seus
dados são armazenados no bucket do S3 usando um esquema de prefixo baseado no horário do evento. A
loja offline é uma loja somente acréscimo, permitindo que o Feature Store mantenha um registro histórico
de todos os valores de recursos. Os dados são armazenados no armazenamento off-line no formato
Parquet para armazenamento otimizado e acesso a consultas.
Você pode consultar, explorar e visualizar recursos usando o Data Wrangler da Amazon SageMaker
Studio. O Feature Store suporta a combinação de dados para produzir, treinar, validar e testar conjuntos
de dados e permite extrair dados em diferentes momentos.

Ingestão de dados de recurso
Os pipelines de geração de recursos podem ser criados para processar grandes lotes (1 milhão de linhas
de dados ou mais) ou pequenos lotes e para gravar dados de recursos na loja offline ou online. Fontes
de streaming, como Amazon Managed Streaming for Apache Kafka ou Amazon Kinesis, também podem
ser usadas como fontes de dados das quais os recursos são extraídos e enviados diretamente para a loja
online para treinamento, inferência ou criação de recursos.
Você pode enviar registros para o Feature Store chamando o síncronoPutRecordChamada de API. Como
essa é uma chamada de API síncrona, ela permite que pequenos lotes de atualizações sejam enviados
em uma única chamada de API. Isso permite que você mantenha a alta atualização dos valores do recurso
e publique os valores assim que uma atualização for detectada. Elas são também chamadasrecursos de
streaming.
Quando os dados de feição são ingeridos e atualizados, o Feature Store armazena dados históricos para
todos os recursos na loja offline. Para ingestão em lote, você pode extrair valores de recursos do seu
bucket do S3 ou usar o Athena para consultar. Você também pode usar o Data Wrangler para processar
e projetar novos recursos que podem ser exportados para um bucket S3 escolhido para serem acessados
pelo Feature Store. Para ingestão em lote, você pode configurar uma tarefa de processamento para ingerir
seus dados em lote no Feature Store ou extrair valores de recursos do bucket do S3 usando o Athena.
Como remover umRecordda sua loja virtual, use oDeleteRecordChamada de API. Isso também
adicionará o registro excluído à loja offline.
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Começar a usar a Amazon SageMaker Loja de
recursos
Para começar a usar a Amazon SageMaker Feature Store, revise os conceitos básicos, aprenda como
ingerir dados para sua feature store e, em seguida, veja um exemplo da Feature Store. As seções a seguir
explicam como criar grupos de recursos, ingerir dados nos grupos e como gerenciar a segurança da sua
feature store.
Tópicos
• Conceitos da Feature Store (p. 1064)
• Criar grupos de recursos (p. 1065)
• Adicionando políticas necessárias à sua função do IAM (p. 1076)
• Usar a Amazon SageMaker Loja de recursos com a Amazon SageMaker Estúdio (p. 1081)

Conceitos da Feature Store
A lista de termos a seguir é essencial para entender os recursos da Amazon SageMaker Loja de recursos:
• Loja de recursos— serve como a única fonte confiável para armazenar, recuperar, remover, rastrear,
compartilhar, descobrir e controlar o acesso aos recursos.
• Recurso— Uma propriedade ou característica mensurável que encapsula um fenômeno observado.
Na Amazônia SageMaker API da Feature Store, um recurso é um atributo de um registro. Você pode
definir um nome e um tipo para cada recurso armazenado na Feature Store. O nome identifica de forma
exclusiva um recurso dentro de um grupo de recursos. Tipo identifica o tipo de dados para os valores do
recurso. Os tipos de dados compatíveis são: Corda, integral e fracionária.
• Grupo de recursos— UMFeatureGroupé o principal recurso da Feature Store que contém os
metadados de todos os dados armazenados na Amazon SageMaker Loja de recursos. Um grupo de
recursos é um agrupamento lógico de recursos, definido no feature store, para descrever registros. A
definição de um grupo de recursos é composta por uma lista de definições de recursos, um nome de
identificador de registro e configurações para sua loja online e off-line.
• Definição de recursos— UMFeatureDefinitionconsiste em um nome e um dos seguintes tipos de
dados: integral, string ou fracionário. UMAFeatureGroupcontém uma lista de definições de recursos.
• Nome do identificador de registro— Cada grupo de recursos é definido com um nome de identificador de
registro. O nome do identificador de registro deve se referir a um dos nomes de um recurso definido nas
definições de recursos do grupo de recursos.
• Registro— UMRecordé uma coleção de valores para recursos para um único valor de identificador de
registro. Uma combinação de nome de identificador de registro e um carimbo de data/hora identifica de
forma exclusiva um registro em um grupo de recursos.
• Hora do evento— um período no tempo em que ocorre um novo evento que corresponde à
criação ou atualização de um registro em um grupo de recursos. Todos os registros no grupo de
recursos devem ter um correspondente deEventtime. Ele pode ser usado para acompanhar
alterações em um registro ao longo do tempo. A loja online contém o registro correspondente ao
últimoEventtimepara um nome de identificador de registro, enquanto a loja offline contém todos
os registros históricos. Os valores de tempo do evento podem ser do tipo fracionário ou de cadeia
de caracteres. Os valores fracionários devem ser registros de data e hora do UNIX. As sequências
de caracteres devem seguir o padrão ISO 8601. Os seguintes formatos são compatíveisyyyy-MMdd'T'HH:mm:ssZeyyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZondeyyyy,MM, eddrepresentam o ano, o mês
e o dia, respectivamente eHH,mm,sse, se aplicável,SSSrepresentam a hora, o mês, o segundo e os
milissegundos, respectivamente.TeZsão constantes.
• Loja online— o cache de baixa latência e alta disponibilidade para um grupo de recursos
que permite a pesquisa de registros em tempo real. A loja online permite acesso rápido ao
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valor mais recente de umRecordatravés doGetRecordAPI. Um grupo de recursos contém
umOnlineStoreConfigcontrolando o local em que os dados são armazenados.
• Loja off-line— oOfflineStore, armazena dados históricos em seu bucket do S3. Ele é usado quando
não são necessárias leituras de baixa latência (abaixo de um segundo). Por exemplo, quando você
deseja armazenar e disponibilizar recursos para exploração, treinamento de modelos e inferência em
lote. Um grupo de recursos contém umOfflineStoreConfigcontrolando o local em que os dados são
armazenados.
• Ingestão— O ato de preencher grupos de recursos na feature store.

Criar grupos de recursos
UMAFeatureGroupé o principal recurso da loja de recursos que contém os metadados de todos os
dados armazenados na Amazon SageMaker Loja de recursos. Um grupo de recursos é um agrupamento
lógico de recursos, definido no feature store, para descrever registros. A definição de um grupo de
recursos é composta por uma lista de definições de recursos, um nome de identificador de registro e
configurações para o seu armazenamento online e offline. O código de exemplo neste tópico usa a
SageMaker Python SDK. As APIs subjacentes estão disponíveis para desenvolvedores que usam outras
linguagens.
Antes de usar um feature store, você normalmente carrega seu conjunto de dados, executa
transformações e configura seus recursos para ingestão. Esse processo tem muita variação e é altamente
dependente dos seus dados. O código de exemplo nos tópicos a seguir se refere aoIntrodução à Feature
Store,Detecção de fraudes com a Amazon SageMaker FeatureStore, respectivamente. Recomendamos
que você execute este bloco de anotações na Amazon SageMaker Studio porque o código neste guia é
conceitual e não totalmente funcional se copiado.
O Feature Store é compatível com os seguintes tipos de dados: String,Fractional(valor de
ponto flutuante do IEEE de 64 bits) eIntegral(Int64 - valor integral assinado de 64 bits). O tipo
padrão é definido comoString. Isso significa que, se uma coluna em seu conjunto de dados não for
umafloatoulongtype, o padrão éStringna sua feature store.
Você pode usar um esquema para descrever as colunas e os tipos de dados dos seus dados. Você passa
esse esquema paraFeatureDefinitions, um parâmetro obrigatório paraFeatureGroup. Você pode
usar o SageMaker SDK do Python, que tem detecção automática de tipo de dados quando você usa
oload_feature_definitionsfunção.
O comportamento padrão quando um novo registro de recurso é adicionado com um ID de registro já
existente é o seguinte. Na loja offline, o novo registro será anexado. Na loja online, se a hora do evento do
novo registro for menor que a hora do evento existente, nada acontecerá, no entanto, se a hora do evento
do novo registro for maior ou igual à hora do evento existente, o registro será sobregravado.
Tópicos
• Introdução ao Feature Store (p. 1065)
• Detecção de fraude com armazenamento de recursos (p. 1070)

Introdução ao Feature Store
O código de exemplo neste tópico se refere aoIntrodução ao Amazon SageMaker Feature Storecaderno de
exemplo. É recomendável que você execute este notebook no Amazon SageMaker Studio porque o código
neste guia é conceitual e não é totalmente funcional se copiado.
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Etapa 1: Configurar
Para começar a usar o Feature Store, crie sessões do SageMaker, boto3 e um Feature Store. Em seguida,
configure o bucket do S3 que você deseja usar para seus recursos. Esta é sua loja offline. O código a
seguir usa o bucket padrão do SageMaker e adiciona um prefixo personalizado a ele.

Note
A função que você usa deve ter as seguintes políticas gerenciadas anexadas a
ela:AmazonS3FullAccesseAmazonSageMakerFeatureStoreAccess.
# SageMaker Python SDK version 2.x is required
import sagemaker
import sys

import boto3
import pandas as pd
import numpy as np
import io
from sagemaker.session import Session
from sagemaker import get_execution_role
prefix = 'sagemaker-featurestore-introduction'
role = get_execution_role()
sagemaker_session = sagemaker.Session()
region = sagemaker_session.boto_region_name
s3_bucket_name = sagemaker_session.default_bucket()

Etapa 2: Inspecione seus dados
Neste exemplo de notebook, ingerimos dados sintéticos doRepositório Githubque hospeda o notebook
completo.
customer_data = pd.read_csv("data/feature_store_introduction_customer.csv")
orders_data = pd.read_csv("data/feature_store_introduction_orders.csv")
print(customer_data.head())
print(orders_data.head())

O diagrama a seguir ilustra as etapas pelas quais os dados passam antes de serem ingeridos no
Armazenamento de recursos. Neste caderno, ilustramos o caso de uso em que você tem dados de várias
fontes e deseja armazená-los de forma independente em um feature store. Nosso exemplo considera
dados de um data warehouse (dados do cliente) e dados de um serviço de streaming em tempo real
(dados do pedido).
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Etapa 3: Criar grupos de recursos
Primeiro começamos criando nomes de grupos de recursos para customer_data e orders_data. Depois
disso, criamos dois grupos de recursos, um paracustomer_datae outro paraorders_data.
import time
from time import strftime, gmtime
customers_feature_group_name = 'customers-feature-group-' + strftime('%d-%H-%M-%S',
gmtime())
orders_feature_group_name = 'orders-feature-group-' + strftime('%d-%H-%M-%S', gmtime())

Instanciar umFeatureGroupobjeto paracustomers_dataeorders_data.
from sagemaker.feature_store.feature_group import FeatureGroup
customers_feature_group = FeatureGroup(
name=customers_feature_group_name, sagemaker_session=sagemaker_session
)
orders_feature_group = FeatureGroup(
name=orders_feature_group_name, sagemaker_session=sagemaker_session
)

import time
current_time_sec = int(round(time.time()))
record_identifier_feature_name = "customer_id"

AnexarEventTimerecurso para o quadro de dados. Esse parâmetro é obrigatório e carimbos de hora cada
ponto de dados.
customer_data["EventTime"] = pd.Series([current_time_sec]*len(customer_data),
dtype="float64")
orders_data["EventTime"] = pd.Series([current_time_sec]*len(orders_data), dtype="float64")

Carregue definições de recursos para o grupo de recursos.
customers_feature_group.load_feature_definitions(data_frame=customer_data)
orders_feature_group.load_feature_definitions(data_frame=orders_data)

Abaixo chamamos create para criar dois grupos de
recursos,customers_feature_groupeorders_feature_grouprespectivamente.
customers_feature_group.create(
s3_uri=f"s3://{s3_bucket_name}/{prefix}",
record_identifier_name=record_identifier_feature_name,
event_time_feature_name="EventTime",
role_arn=role,
enable_online_store=True
)
orders_feature_group.create(
s3_uri=f"s3://{s3_bucket_name}/{prefix}",
record_identifier_name=record_identifier_feature_name,
event_time_feature_name="EventTime",
role_arn=role,
enable_online_store=True
)
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Para confirmar que seu FeatureGroup foi criado,
usamosDescribeFeatureGroupeListFeatureGroupsAPIs para exibir o grupo de recursos criado.
customers_feature_group.describe()

orders_feature_group.describe()

sagemaker_session.boto_session.client('sagemaker',
region_name=region).list_feature_groups() # We use the boto client to list FeatureGroups

Etapa 4: Ingere dados em um grupo de recursos
Após a criação do FeatureGroups, podemos colocar dados no FeatureGroups. Se você estiver usando
o SDK Python do SageMaker, use oingestChamada de API. Se você estiver usando o boto3, use
oPutRecordAPI. Levará menos de 1 minuto para ingerir dados esses dois FeatureGroups. Este exemplo
usa o SDK Python do SageMaker e, portanto, usa oingestChamada de API.
def check_feature_group_status(feature_group):
status = feature_group.describe().get("FeatureGroupStatus")
while status == "Creating":
print("Waiting for Feature Group to be Created")
time.sleep(5)
status = feature_group.describe().get("FeatureGroupStatus")
print(f"FeatureGroup {feature_group.name} successfully created.")
check_feature_group_status(customers_feature_group)
check_feature_group_status(orders_feature_group)

customers_feature_group.ingest(
data_frame=customer_data, max_workers=3, wait=True
)

orders_feature_group.ingest(
data_frame=orders_data, max_workers=3, wait=True
)

Usando um ID de registro de cliente arbirary, 573291 usamosget_recordpara verificar se os dados foram
ingeridos para o grupo de recursos.
customer_id = 573291
sample_record = sagemaker_session.boto_session.client('sagemaker-featurestore-runtime',
region_name=region).get_record(FeatureGroupName=customers_feature_group_name,
RecordIdentifierValueAsString=str(customer_id))

print(sample_record)

Abaixo demonstra como usar obatch_get_recordpara obter um lote de registros.
all_records = sagemaker_session.boto_session.client(
"sagemaker-featurestore-runtime", region_name=region
).batch_get_record(
Identifiers=[
{
"FeatureGroupName": customers_feature_group_name,
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},
{

)

]

},

"RecordIdentifiersValueAsString": ["573291", "109382", "828400", "124013"],
"FeatureGroupName": orders_feature_group_name,
"RecordIdentifiersValueAsString": ["573291", "109382", "828400", "124013"],

print(all_records)

Etapa 5: Limpar
Aqui removemos os grupos de recursos que criamos.
customers_feature_group.delete()
orders_feature_group.delete()

Etapa 6: Próximas etapas
Neste caderno de exemplo, você aprendeu a começar rapidamente a usar o recurso Store, criar grupos de
recursos e ingerir dados neles.
Para obter um exemplo avançado sobre como usar o recurso Store para um caso de uso de detecção de
fraude, consulteDetecção de fraude com armazenamento de recursos.

Etapa 7: Observações dos programadores
Neste notebook, usamos uma variedade de chamadas de API diferentes. A maioria deles é acessível
através do SDK do Python, no entanto, alguns só existem dentro do boto3. Você pode chamar as
chamadas da API Python SDK diretamente em seus objetos do Feature Store, enquanto que para chamar
chamadas de API existentes no boto3, você deve primeiro acessar um cliente boto por meio de suas
sessões boto e sagemaker: por exemplo,sagemaker_session.boto_session.client().
Abaixo listamos as chamadas de API usadas neste notebook que existem no SDK do Python e aquelas
que existem no boto3 para sua referência.
Chamadas de API Python SDK
describe()
ingest()
delete()
create()
load_feature_definitions()

Chamadas de API Boto3
list_feature_groups()
get_record()

Detecção de fraude com armazenamento de recursos
Etapa 1: Configurar o repositório de recursos
Para começar a usar o Feature Store, crie uma sessão do SageMaker, uma sessão boto3 e uma sessão
do Feature Store. Além disso, configure o bucket do S3 que você deseja usar para seus recursos. Esta é a
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sua loja offline. O código a seguir usa o bucket padrão do SageMaker e adiciona um prefixo personalizado
a ele.

Note
A função que você usa deve ter as seguintes políticas gerenciadas anexadas a
ela:AmazonSageMakerFullAccesseAmazonSageMakerFeatureStoreAccess.
import boto3
import sagemaker
from sagemaker.session import Session
sagemaker_session = sagemaker.Session()
region = sagemaker_session.boto_region_name
boto_session = boto3.Session(region_name=region)
role = sagemaker.get_execution_role()
default_bucket = sagemaker_session.default_bucket()
prefix = 'sagemaker-featurestore'
offline_feature_store_bucket = 's3://{}/{}'.format(default_bucket, prefix)
sagemaker_client = boto_session.client(service_name='sagemaker', region_name=region)
featurestore_runtime = boto_session.client(service_name='sagemaker-featurestore-runtime',
region_name=region)
feature_store_session = Session(
boto_session=boto_session,
sagemaker_client=sagemaker_client,
sagemaker_featurestore_runtime_client=featurestore_runtime
)

Etapa 2: Carregar conjuntos de dados e dados de partição em grupos de recursos
Carregue seus dados em quadros de dados para cada um de seus recursos. Você usa esses quadros de
dados depois de configurar o grupo de recursos. No exemplo de detecção de fraudes, você pode ver essas
etapas no código a seguir.
import
import
import
import

numpy as np
pandas as pd
matplotlib.pyplot as plt
io

fraud_detection_bucket_name = 'sagemaker-featurestore-fraud-detection'
identity_file_key = 'sampled_identity.csv'
transaction_file_key = 'sampled_transactions.csv'
identity_data_object = s3_client.get_object(Bucket=fraud_detection_bucket_name,
Key=identity_file_key)
transaction_data_object = s3_client.get_object(Bucket=fraud_detection_bucket_name,
Key=transaction_file_key)
identity_data = pd.read_csv(io.BytesIO(identity_data_object['Body'].read()))
transaction_data = pd.read_csv(io.BytesIO(transaction_data_object['Body'].read()))
identity_data = identity_data.round(5)
transaction_data = transaction_data.round(5)
identity_data = identity_data.fillna(0)
transaction_data = transaction_data.fillna(0)
# Feature transformations for this dataset are applied before ingestion into FeatureStore.
# One hot encode card4, card6
encoded_card_bank = pd.get_dummies(transaction_data['card4'], prefix = 'card_bank')
encoded_card_type = pd.get_dummies(transaction_data['card6'], prefix = 'card_type')
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transformed_transaction_data = pd.concat([transaction_data, encoded_card_type,
encoded_card_bank], axis=1)
transformed_transaction_data =
transformed_transaction_data.rename(columns={"card_bank_american express":
"card_bank_american_express"})

Etapa 3: Configurar grupos de recursos
Quando você configura seus grupos de recursos, você precisa personalizar os nomes dos recursos com
um nome exclusivo e configurar cada grupo de feição com oFeatureGroupclasse.
from sagemaker.feature_store.feature_group import FeatureGroup
feature_group_name = "some string for a name"
feature_group = FeatureGroup(name=feature_group_name,
sagemaker_session=feature_store_session)

Por exemplo, no exemplo de detecção de fraudes, os dois grupos de recursos
sãoidentityetransaction. No código a seguir, você pode ver como os nomes são personalizados
com um carimbo de data/hora e, em seguida, cada grupo é configurado passando o nome e a sessão.
import time
from time import gmtime, strftime, sleep
from sagemaker.feature_store.feature_group import FeatureGroup
identity_feature_group_name = 'identity-feature-group-' + strftime('%d-%H-%M-%S', gmtime())
transaction_feature_group_name = 'transaction-feature-group-' + strftime('%d-%H-%M-%S',
gmtime())
identity_feature_group = FeatureGroup(name=identity_feature_group_name,
sagemaker_session=feature_store_session)
transaction_feature_group = FeatureGroup(name=transaction_feature_group_name,
sagemaker_session=feature_store_session)

Etapa 4: Configurar recursos de identificador de registro e tempo de evento
Nesta etapa, você especifica um nome de identificador de registro e um nome de recurso de tempo de
evento. Esse nome é mapeado para a coluna das feições correspondentes em seus dados. Por exemplo,
no exemplo de detecção de fraudes, a coluna de interesse éTransactionID.EventTimepode ser
anexado aos seus dados quando nenhum carimbo de data/hora estiver disponível. No código a seguir,
você pode ver como essas variáveis são definidas e, em seguida,EventTimeé anexado aos dados de
ambos os recursos.
record_identifier_name = "TransactionID"
event_time_feature_name = "EventTime"
current_time_sec = int(round(time.time()))
identity_data[event_time_feature_name] = pd.Series([current_time_sec]*len(identity_data),
dtype="float64")
transformed_transaction_data[event_time_feature_name] =
pd.Series([current_time_sec]*len(transaction_data), dtype="float64")

Etapa 5: Definições de recurso de carregamento
Agora você pode carregar as definições do recurso passando um quadro de dados contendo os dados
do recurso. No código a seguir para o exemplo de detecção de fraudes, o recurso de identidade e o
recurso de transação são carregados usandoload_feature_definitions, e essa função detecta
automaticamente o tipo de dados de cada coluna de dados. Para desenvolvedores que usam um esquema
em vez de detecção automática, consulte aExportar grupos de recursos do Data Wranglerexemplo para
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código que mostra como carregar o esquema, mapeá-lo e adicioná-lo como umFeatureDefinitionque
você pode usar para criar oFeatureGroup. Este exemplo também abrange uma implementação do boto3,
que você pode usar em vez do SDK Python do SageMaker.
identity_feature_group.load_feature_definitions(data_frame=identity_data); # output is
suppressed
transaction_feature_group.load_feature_definitions(data_frame=transformed_transaction_data);
# output is suppressed

Etapa 6: Criar um grupo de recursos
Nesta etapa, você usa ocreatefunção para criar o grupo de recursos. O código a seguir mostra todos
os parâmetros disponíveis. A loja online não é criada por padrão, portanto, você deve definir isso
comoTrueSe você deseja habilitar o. Os3_urié o local do bucket do S3 da sua loja offline.
# create a FeatureGroup
feature_group.create(
description = "Some info about the feature group",
feature_group_name = feature_group_name,
record_identifier_name = record_identifier_name,
event_time_feature_name = event_time_feature_name,
feature_definitions = feature_definitions,
role_arn = role,
s3_uri = offline_feature_store_bucket,
enable_online_store = True,
online_store_kms_key_id = None,
offline_store_kms_key_id = None,
disable_glue_table_creation = False,
data_catalog_config = None,
tags = ["tag1","tag2"])

O código a seguir do exemplo de detecção de fraudes mostra um mínimocreatechamada para cada um
dos dois grupos de recursos que estão sendo criados.
identity_feature_group.create(
s3_uri=offline_feature_store_bucket,
record_identifier_name=record_identifier_name,
event_time_feature_name=event_time_feature_name,
role_arn=role,
enable_online_store=True
)
transaction_feature_group.create(
s3_uri=offline_feature_store_bucket,
record_identifier_name=record_identifier_name,
event_time_feature_name=event_time_feature_name,
role_arn=role,
enable_online_store=True
)

Quando você cria um grupo de feição, leva tempo para carregar os dados e você precisa aguardar até que
o grupo de recursos seja criado antes de usá-lo. Você pode verificar o status usando o método a seguir.
status = feature_group.describe().get("FeatureGroupStatus")

Enquanto o grupo de recursos está sendo criado, você recebeCreatingcomo uma resposta.
Quando esta etapa for concluída com êxito, a resposta seráCreated. Outros possíveis status
sãoCreateFailed,Deleting, ouDeleteFailed.
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Etapa 7: Trabalhar com grupos de recursos
Agora que você configurou seu grupo de recursos, você pode executar qualquer uma das seguintes
tarefas:
Tópicos
• Descrever um grupo de recursos (p. 1074)
• Listar grupos de recursos (p. 1074)
• Colocar registros em um grupo de recursos (p. 1074)
• Obter registros de um grupo de recursos (p. 1074)
• Gerar comandos DDL do Hive (p. 1075)
• Construir um conjunto de dados de treinamento (p. 1075)
• Escrever e executar uma consulta do Athena (p. 1075)
• Excluir um grupo de recursos (p. 1076)

Descrever um grupo de recursos
Você pode recuperar informações sobre o grupo de recursos com odescribefunção.
feature_group.describe()

Listar grupos de recursos
É possível listar todos os grupos de recursos com olist_feature_groupsfunção.
sagemaker_client.list_feature_groups()

Colocar registros em um grupo de recursos
Você pode usar oingestfunção para carregar os dados do recurso. Você passa um quadro de dados
de dados de recursos, define o número de trabalhadores e opta por aguardar que ele retorne ou não. O
exemplo a seguir demonstra o uso doingestfunção.
feature_group.ingest(
data_frame=feature_data, max_workers=3, wait=True
)

Para cada grupo de recursos que você tem, execute oingestfunção nos dados do recurso que você
deseja carregar.

Obter registros de um grupo de recursos
Você pode usar oget_recordpara recuperar os dados de um recurso específico por seu identificador de
registro. O exemplo a seguir usa um identificador de exemplo para recuperar o registro.
record_identifier_value = str(2990130)
featurestore_runtime.get_record(FeatureGroupName=transaction_feature_group_name,
RecordIdentifierValueAsString=record_identifier_value)

Um exemplo de resposta do exemplo de detecção de fraudes:
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...
'Record': [{'FeatureName': 'TransactionID', 'ValueAsString': '2990130'},
{'FeatureName': 'isFraud', 'ValueAsString': '0'},
{'FeatureName': 'TransactionDT', 'ValueAsString': '152647'},
{'FeatureName': 'TransactionAmt', 'ValueAsString': '75.0'},
{'FeatureName': 'ProductCD', 'ValueAsString': 'H'},
{'FeatureName': 'card1', 'ValueAsString': '4577'},
...

Gerar comandos DDL do Hive
O SDK do SageMaker PythonFeatureStoreclass também fornece a funcionalidade para gerar comandos
do Hive DDL. O esquema da tabela é gerado com base nas definições do recurso. As colunas são
nomeadas após o nome da feição e o tipo de dados serem inferidos com base no tipo de feição.
print(feature_group.as_hive_ddl())

Exemplos de resultado:
CREATE EXTERNAL TABLE IF NOT EXISTS sagemaker_featurestore.identity-featuregroup-27-19-33-00 (
TransactionID INT
id_01 FLOAT
id_02 FLOAT
id_03 FLOAT
id_04 FLOAT
...

Construir um conjunto de dados de treinamento
O Feature Store cria automaticamente umAWS Gluecatálogo de dados quando você cria grupos de
recursos e você pode desativá-lo se quiser. A seguir, descreve como criar um único conjunto de dados
de treinamento com valores de recursos de grupos de recursos de identidade e transação criados
anteriormente neste tópico. Além disso, o seguinte descreve como executar uma consulta do Amazon
Athena para unir dados armazenados no armazenamento off-line de grupos de recursos de identidade e
transação.
Para começar, crie uma consulta do Athena usandoathena_query()para grupos de recursos
de identidade e transação. O `table_name` é oAWS Gluetabela gerada automaticamente pelo
Armazenamento de recursos.
identity_query = identity_feature_group.athena_query()
transaction_query = transaction_feature_group.athena_query()
identity_table = identity_query.table_name
transaction_table = transaction_query.table_name

Escrever e executar uma consulta do Athena
Você escreve sua consulta usando SQL nesses grupos de recursos e, em seguida, executa a consulta
com o.run()e especifique o local do bucket do S3 para que o conjunto de dados seja salvo lá.
# Athena query
query_string = 'SELECT * FROM "'+transaction_table+'" LEFT JOIN "'+identity_table+'" ON
"'+transaction_table+'".transactionid = "'+identity_table+'".transactionid'
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# run Athena query. The output is loaded to a Pandas dataframe.
dataset = pd.DataFrame()
identity_query.run(query_string=query_string,
output_location='s3://'+default_s3_bucket_name+'/query_results/')
identity_query.wait()
dataset = identity_query.as_dataframe()

A partir daqui, você pode treinar um modelo usando esse conjunto de dados e, em seguida, executar
inferência.

Excluir um grupo de recursos
É possível excluir um grupo de recursos com odeletefunção.
feature_group.delete()

O exemplo de código a seguir vem do exemplo de detecção de fraudes.
identity_feature_group.delete()
transaction_feature_group.delete()

Para obter mais informações, consulte o .Excluir uma API de grupo de recursos

Adicionando políticas necessárias à sua função do
IAM
Para começar a usar o Amazon SageMaker Feature Store, você deve adicionar a política necessária à sua
função,AmazonSageMakerFeatureStoreAccess. Veja abaixo uma demonstração sobre como adicionálo à sua função por meio do console do.

Etapa 1: Acessar oAWSManagement Console
Faça login noAWSConsole de Gerenciamento da e abra oConsole do IAM.

Etapa 2: Escolha Roles (Funções)
No painel de navegação à esquerda, escolha Roles (Funções). O painel de navegação é ilustrado abaixo
comFunções dodelineado em vermelho.
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Etapa 3: Encontrar o papel
Na barra de pesquisa, insira a função que você está usando no Amazon SageMaker Feature Store. Abaixo
ilustra com uma seta vermelha onde você insere sua função.

Etapa 4: Anexar política
Depois de encontrar sua função, escolhaAnexar políticas. Abaixo ilustra isso com uma seta vermelha.
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Em seguida, você inserirá na barra de pesquisa a política necessária. Abaixo ilustra a barra de pesquisa
que você usará para inserir a política.

A política que você precisará adicionar éAmazonSageMakerFeatureStoreAccess. Depois de inserir a
política, selecione o.e, depois, escolhaAnexar política. Abaixo ilustra esta etapa.
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Depois de anexar as duas políticas à sua função, a política deverá aparecer em sua função do IAM. O
seguinte ilustra como ele aparece em sua função do IAM.
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Usar a Amazon SageMaker Loja de recursos com a
Amazon SageMaker Estúdio
Você pode usar o Studio para criar e visualizar detalhes sobre seus grupos de recursos.
Tópicos
• Criar um grupo de recursos no Studio (p. 1081)
• Exibir detalhes do grupo de recursos no Studio (p. 1086)

Criar um grupo de recursos no Studio
O processo de criação de grupo de recursos no Studio tem quatro etapas: inserir detalhes, definições,
recursos necessários e tags.
Considere as opções a seguir antes de começar:
• Se você planeja usar apenas uma loja online, você só precisa do esquema para seus recursos. Essas
são suas colunas e o tipo de dados de cada coluna.
• Se você planeja usar um armazenamento offline, precisa de um URI de bucket do S3 e um ARN de
função.
• Se você pretende usar a criptografia, precisa de uma chave do KMS. Você pode usar o mesmo para a
loja online e para a loja offline, ou ter uma chave exclusiva para cada uma.
• Se você pretende usarAWS Glueintegração, esteja preparado para fornecer um nome de catálogo de
dados, nome de banco de dados e nome de tabela.

Para criar um grupo de recurso no Studio
1.
2.

3.

Faça login no Studio. Para obter mais informações, consulte Integração na Amazon SageMaker
Domínio (p. 37).
No painel de navegação à esquerda, escolha aComponentes e registrosÍcone (

No navegador de arquivos e recursos, selecioneLoja de recurso.
1081
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4.

OLoja de recursoLista seus grupos de recurso.
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5.

OLoja de recurso, selecioneCriar grupo de recurso.

6.

Insira os detalhes do grupo de recursos.

7.

(Opcional) Se você estiver usando o Glue, insira os detalhes do catálogo de dados.

8.

Insira as definições de recursos. Você tem duas opções para fornecer um esquema para seus
recursos: um editor JSON ou um editor de tabela.
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9.

O editor de tabelas aceita um nome de coluna e um tipo de dados. Em um exemplo mínimo, você
precisará de pelo menos dois para a próxima etapa: um para um identificador de registro e outro para
um recurso de evento de tempo. É possível ter até 2.500 definições de recurso.

10. Defina um identificador de registro e um recurso de tempo para usar para esse grupo de recursos.
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11. (Opcional) Insira tags como pares de valores-chave.

12. SelecioneCriar grupo de recurso.
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13. NoAçõescoluna, escolhaAbra a feature store.

14. Quando o grupo de feições terminar de ser criado, ele aparecerá na sua lista de grupos de feições.
Escolha o botão de atualização para atualizar a lista.

Exibir detalhes do grupo de recursos no Studio
Você pode visualizar detalhes sobre seus grupos de recursos e obter consultas de exemplo para executar
em suas fontes de dados para coletar os dados para recursos que você definiu.

Para visualizar os detalhes do grupo de recursos no Studio
1.

Clique duas vezes ou clique com o botão direito do mouse em um grupo de recursos da lista e
escolhaAbrir detalhes do grupo de recurso.

2.

Na visualização de detalhes, você pode revisar o resumo do grupo de recursos, as definições de
recursos, as tags do grupo de recursos e a consulta de amostra.
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3.

NoDefinições de recurso, você pode pesquisar recursos pelo nome.

4.

NoTags do grupo de recurso, você pode adicionar e remover tags.
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5.

NoConsulta de exemplo, você pode ver uma variedade de exemplos de consultas: exploração
interativa, viagem no tempo, remoção de marcas para exclusão e remoção de duplicatas.

Fontes de dados e ingestão
Existem várias maneiras de trazer seus dados para o Amazon SageMaker Feature Store. O Feature Store
oferece uma única chamada de API para ingestão de dados chamadaPutRecordque permite ingerir
dados em lotes ou de fontes de streaming. Você pode usar o Amazon SageMaker Data Wrangler para
projetar recursos e, em seguida, ingerir seus recursos em seu repositório de recursos. Você também pode
usar o Amazon EMR para ingestão de dados em lote por meio de um conector Spark.
Tópicos
• Ingestão do fluxo (p. 1088)
• Data Wrangler com armazenamento de recursos (p. 1089)
• Configuração do conector Spark de ingestão em Batch (p. 1091)

Ingestão do fluxo
Você pode usar fontes de streaming, como Kafka ou Kinesis, como uma fonte de dados em que os
recursos são extraídos de lá e alimentados diretamente para a feature store on-line para treinamento,
inferência ou criação de recursos. Os registros podem ser enviados para o feature store chamando o
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síncronoPutRecordChamada de API. Como esta é uma chamada de API síncrona, ela permite que
pequenos lotes de atualizações sejam enviados em uma única chamada de API. Isso permite que
você mantenha o alto frescor dos valores do recurso e publique valores assim que uma atualização for
detectada. Elas são também chamadasstreamingRecursos do.

Data Wrangler com armazenamento de recursos
O Data Wrangler é um recurso do Studio que fornece uma solução completa para importar, preparar,
transformar, caracterizar e analisar dados. O Data Wrangler permite projetar seus recursos e ingeri-los em
um feature store.
No Studio, depois de interagir com o Data Wrangler, escolha oExportguia, selecioneEtapa de exportação, e
a escolhaLoja de recursos, como mostrado na captura de tela a seguir. Isso exporta um notebook Jupyter
que tem todo o código-fonte nele para criar um grupo de recursos do Feature Store que adiciona seus
recursos do Data Wrangler a uma feature store offline ou online.
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Depois que o grupo de recursos for criado, você também pode selecionar e unir dados em vários grupos
de recursos para criar novos recursos projetados no Data Wrangler e, em seguida, exportar seu conjunto
de dados para um bucket do S3.
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Para obter mais informações sobre como exportar para o recurso Store, consulteExportar para o
SageMaker Feature Store.

Configuração do conector Spark de ingestão em Batch
Introdução
Amazônia SageMaker A Feature Store oferece suporte à ingestão de dados em lote com o Spark,
usando seu pipeline de ETL existente ou um pipeline no Amazon EMR. Você também pode usar essa
funcionalidade da Amazon SageMaker Instância de cadernos
Métodos para instalar e implementar a ingestão de dados em lote são fornecidos para Python e Scala.
Os desenvolvedores de Python podem usar osagemaker-feature-store-pysparkBiblioteca Python
para desenvolvimento local, instalação no Amazon EMR ou executá-la a partir de notebooks Jupyter. Os
desenvolvedores do Scala podem usar o conector Feature Store Spark disponível no Maven.
É possível usar o conector do Spark para ingerir dados das seguintes maneiras:
1. Ingerir por padrão — Ingira seu dataframe na loja online. Quando você usa o conector para atualizar
a loja virtual, o conector Spark usa oPutRecordoperação para fazer a atualização. Em 15 minutos,
a Feature Store sincroniza os dados entre a loja online e a loja offline. A loja online contém o valor
mais recente do registro. Para obter mais informações sobre como as lojas online e offline funcionam,
consulteConceitos da Feature Store (p. 1064).
2. Ingestão direta na loja offline — Use o conector Spark para ingerir seu dataframe diretamente na loja
offline. A ingestão do dataframe diretamente na loja offline não atualiza a loja online.
Para obter informações sobre como usar os diferentes métodos de ingestão da, consulteExemplos de
implementações (p. 1092).

Instalação
Usuários do Scala
Requisitos
• Spark > 3.0.0
• Scala >= 2.12.x
• Amazon EMR > 6.x (somente se você estiver usando o Amazon EMR)
Declare a dependência em POM.xml
O conector Feature Store Spark está disponível naRepositório central. Declare o seguinte em seu
projetoPOM.xml:
<dependency>
<groupId>software.amazon.sagemaker.featurestore</groupId>
<artifactId>sagemaker-feature-store-spark-sdk_2.12</artifactId>
<version>1.0.0</version>
</dependency>

Usuários do Python
Requisitos
• PySpark >= 3.0.0
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• Python: 3.8
• Amazon EMR > 6.x (somente se você estiver usando o Amazon EMR)
• Kernel =conda_python3
Uma biblioteca está disponível para desenvolvedores de Python,sagemaker-feature-store-pyspark.
As seções a seguir descrevem como instalar a biblioteca localmente, no Amazon EMR e na Amazon
SageMaker.
Instalação local
Para obter mais informações sobre a instalação, ative o modo verboso anexando--verbosepara o
seguinte comando de instalação.
pip3 install sagemaker-feature-store-pyspark --no-binary :all:

Instalação no Amazon EMR
Crie o cluster com a versão mais recente do contêiner (versão 6) e ative o SSH para solução de
problemas.
Você pode criar uma etapa personalizada para iniciar a instalação da biblioteca ou usar SSH em seu
cluster para instalar a biblioteca diretamente no console.

sudo -E pip3 install sagemaker-feature-store-pyspark --no-binary :all: --verbose

Instalação em uma Amazon SageMaker Instância de bloco
Amazônia SageMaker As instâncias de notebook estão usando uma versão mais antiga do Spark que não
é compatível com o Feature Store Spark Connector. Você deve atualizar o Spark e instalarsagemakerfeature-store-pyspark.
Dentro do seu notebook, adicione e execute uma célula como a seguinte:
import os
original_spark_version = "2.4.0"
# Install a newer versiion of Spark which is compatible with spark library
!pip3 install pyspark==3.1.1
!pip3 install sagemaker-feature-store-pyspark --no-binary :all:

Exemplos de implementações
Scala
FeatureStoreBatchIngestion.scala
import software.amazon.sagemaker.featurestore.sparksdk.FeatureStoreManager
import org.apache.spark.sql.types.{StringType, StructField, StructType}
import org.apache.spark.sql.{Row, SparkSession}
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object ProgramOffline {
def main(args: Array[String]): Unit = {
val spark = SparkSession.builder().getOrCreate()
// Construct test DataFrame
val data = List(
Row("1", "2021-07-01T12:20:12Z"),
Row("2", "2021-07-02T12:20:13Z"),
Row("3", "2021-07-03T12:20:14Z")
)
val schema = StructType(
List(StructField("RecordIdentifier", StringType), StructField("EventTime",
StringType))
)
val df = spark.createDataFrame(spark.sparkContext.parallelize(data), schema)
val featureStoreManager = new FeatureStoreManager()
// Load the feature definitions from input schema. The feature definitions can be used
to create a feature group
val featureDefinitions = featureStoreManager.loadFeatureDefinitionsFromSchema(df)
val featureGroupArn = "arn:aws:sagemaker:us-west-2:<your-account-id>:feature-group/
<your-feature-group-name>"
// Ingest by default
featureStoreManager.ingestData(df, featureGroupArn)

}

}

// Offline store direct ingestion, flip the flag of direct_offline_store
featureStoreManager.ingestData(df, featureGroupArn, directOfflineStore = true)

Python
FeatureStoreBatchIngestion.py
from pyspark.sql import SparkSession
from feature_store_pyspark.FeatureStoreManager import FeatureStoreManager
import feature_store_pyspark
extra_jars = ",".join(feature_store_pyspark.classpath_jars())
spark = SparkSession.builder \
.config("spark.jars", extra_jars) \
.getOrCreate()
# Construct test DataFrame
columns = ["RecordIdentifier", "EventTime"]
data = [("1","2021-03-02T12:20:12Z"), ("2", "2021-03-02T12:20:13Z"),
("3", "2021-03-02T12:20:14Z")]
df = spark.createDataFrame(data).toDF(*columns)
feature_store_manager= FeatureStoreManager()
# Load the feature definitions from input schema. The feature definitions can be used to
create a feature group
feature_definitions = feature_store_manager.load_feature_definitions_from_schema(df)
feature_group_arn = "arn:aws:sagemaker:us-west-2:<your-account-id>:feature-group/<yourfeature-group-name>"
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# Ingest by default
feature_store_manager.ingest_data(input_data_frame=df, feature_group_arn=feature_group_arn)
# Offline store direct ingestion, flip the flag of direct_offline_store
feature_store_manager.ingest_data(input_data_frame=df,
feature_group_arn=feature_group_arn, direct_offline_store=true)

Envie um Job no Spark
Scala
Você deve poder usar o conector Spark como uma dependência normal. Nenhuma instrução extra é
necessária para executar o aplicativo em todas as plataformas.
Python
O PySpark A versão requer que um jar dependente extra seja importado, portanto, etapas extras são
necessárias para executar o aplicativo Spark.
Se você não especificouSPARK_HOMEdurante a instalação, você deve carregar os jars necessários na JVM
ao executarspark-submit.feature-store-pyspark-dependency-jarsé um script Python instalado
pela biblioteca Spark para buscar automaticamente o caminho para todos os jars para você.
spark-submit --jars `feature-store-pyspark-dependency-jars` FeatureStoreBatchIngestion.py

Se você estiver executando esse aplicativo no Amazon EMR, é recomendável executar o aplicativo
no modo cliente, para que você não precise distribuir os jars dependentes para outros nós de tarefas.
Adicione mais uma etapa no cluster do Amazon EMR com o argumento do Spark, como este:
spark-submit --deploy-mode client --master yarn s3://<path-to-script>/
FeatureStoreBatchIngestion.py

Adicionar recursos a um grupo de recursos
É possível usar o Amazon SageMaker API da loja de recursos ou Amazon SageMaker Studio para
adicionar recursos ao seu grupo de recursos. Você pode pensar em um grupo de recursos como uma
tabela de dados e um recurso como uma coluna na tabela. Ao adicionar um recurso ao grupo de recursos,
você está efetivamente adicionando uma coluna à tabela.
Os recursos que você adicionou não têm dados. Você pode adicionar novos registros ao grupo de
recursos ou substituí-los. Você pode pensar no registro como uma linha na tabela de dados.
As seções a seguir fornecem uma visão geral do uso da API e do Studio para adicionar recursos a um
grupo de recurso. Com a API, você também pode adicionar ou substituir registros depois de atualizar o
grupo de recursos.

Estúdio
Para pesquisar por seus recursos, faça o seguinte.
1.
2.

Na Amazon SageMaker Studio, navegue atéSageMaker recursos.
No painel de navegação, selecioneLoja de recursos.
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3.

SelecioneCatálogo de grupos de recursos.

4.
5.
6.
7.
8.

UnderNome do grupo de recurso, escolha um grupo de recurso.
Na lista suspensa que dizAções, escolhaAdicionar definições de recurso.
Especifique um nome para oNome do recursocampo.
para oTipo, selecione o tipo de dados do recurso.
SelecioneAdicionar nova definição de recurso.

9.

(Opcional) EscolhaAdicionar nova definição de recursopara adicionar definições de recursos.

10. Especifique as informações para os recursos adicionais.
11. Escolha Save changes (Salvar alterações).
12. Selecione a opção Confirm (Confirmar).

API
Usar aUpdateFeatureGroupoperação para adicionar recursos a um grupo de recurso.
Você pode usar oDescribeFeatureGroupoperação para ver se você adicionou os recursos com êxito.
Para adicionar ou substituir registros, use oPutRecordoperação.
Para ver as atualizações que você fez em um registro, use aGetRecordoperação. Para ver as
atualizações que você fez em vários registros, use aBatchGetRecordoperação. Pode levar até cinco
minutos para que as atualizações que você fez apareçam.
Você pode usar o código de exemplo na seção a seguir para analisar a adição de recursos e registros
usando aAWS SDK for Python (Boto3).

Código de exemplo
O código de exemplo orienta você no seguinte processo:
1. Adicionando recursos ao grupo de recursos
2. Verificando se você os adicionou com êxito
3. Adicionando um registro ao grupo de recursos
4. Verificando se você o adicionou com sucesso

Etapa 1: Adicionar recursos a um grupo de recursos
O código a seguir usa oUpdateFeatureGroupoperação para adicionar novos recursos ao grupo de
recursos. Ele pressupõe que você configurou o Feature Store e criou um grupo de recurso. Para obter
mais informações sobre como começar a usar, consulteIntrodução ao Feature Store (p. 1065).
import boto3
sagemaker_client = boto3.client("sagemaker")
sagemaker_client.update_feature_group(
FeatureGroupName=feature_group_name,
FeatureAdditions=[
{"FeatureName": "new-feature-1", "FeatureType": "Integral"},
{"FeatureName": "new-feature-2", "FeatureType": "Fractional"},
{"FeatureName": "new-feature-3", "FeatureType": "String"}
]
)
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O código a seguir usa oDescribeFeatureGroupoperação para verificar o status da atualização. Se
oLastUpdateStatusfield éSuccessful, você adicionou os recursos com sucesso.

sagemaker_client.describe_feature_group(
FeatureGroupName=feature_group_name
)

Etapa 2: Adicionar um novo registro ao grupo de recursos
O código a seguir usa oPutRecordoperação para adicionar registros ao grupo de recursos que você
criou.

record_identifier_value = 'new_record'
sagemaker_featurestore_runtime_client = boto3.client("sagemaker-featurestore-runtime")
sagemaker_runtime_client.put_record(
FeatureGroupName=feature_group_name,
Record=[
{
'FeatureName': "record-identifier-feature-name",
'ValueAsString': record_identifier_value
},
{
'FeatureName': "event-time-feature",
'ValueAsString': "timestamp-that-feature-store-returns"
},
{
'FeatureName': "new-feature-1",
'ValueAsString': "value-as-string"
},
{
'FeatureName': "new-feature-2",
'ValueAsString': "value-as-string"
},
{
'FeatureName': "new-feature-3",
'ValueAsString': "value-as-string"
},
]
)

Usar aGetRecordoperação para ver quais registros em seu grupo de feições não têm dados para os
recursos que você adicionou. Você pode usar oPutRecordoperação para substituir os registros que não
têm dados para os recursos que você adicionou.

Encontre recursos em seus grupos de recursos
Com a Amazon SageMaker Feature Store, você pode pesquisar os recursos que criou em seus grupos
de recursos. Você pode pesquisar todos os seus recursos sem precisar primeiro selecionar um grupo de
recursos. Você pode usar a funcionalidade de pesquisa para encontrar rapidamente os recursos que são
relevantes para seu caso de uso.
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Para pesquisar recursos em seus grupos de recursos, os grupos de recursos devem estar dentro dos
mesmosAWSconta e região.

Important
Use a versão mais recente da Amazon SageMaker Studio para garantir que você esteja usando a
versão mais recente da funcionalidade de pesquisa. Para obter informações sobre como atualizar
o Studio, consulteEncerrar e atualizar SageMaker Estúdio (p. 187).
Se você estiver em uma equipe, talvez tenha colegas de equipe que estejam procurando recursos para
usar em seus modelos, eles podem pesquisar todos os recursos em todos os grupos de recursos.
Você pode adicionar parâmetros e descrições pesquisáveis para tornar seus recursos mais detectáveis.
Para obter mais informações, consulteAdicionandoMetadados pesquisáveis para seus recursos (p. 1100)
A seguir estão os tipos de metadados que você pode usar na sua pesquisa.
Você pode pesquisar recursos usando a Amazon SageMaker Studio ou oSearchoperação no SageMaker
API. A tabela a seguir lista todos os metadados pesquisáveis e se você pode pesquisá-los no Studio.
Metadados pesquisáveis

Nome do campo da API

Pesquisável no Studio?

Nome do recurso

FeatureName

Sim

Nome do grupo de recursos

FeatureGroupName

Não

Descrição

Descrição

Sim

Parâmetros

Parâmetros.chave

Sim

Todos os parâmetros

AllParameters

Sim

Tipo de recurso

FeatureType

Não

Creation time

CreationTime

Sim

Hora da última modificação

LastModifiedTime

Não

As seções a seguir mostram como pesquisar seus recursos.
Studio
Use o procedimento a seguir para pesquisar todos os recursos que você criou.
Para pesquisar seus recursos, faça o seguinte.
1.

Na Amazon SageMaker Studio, navegue atéSageMakerrecursos.

2.

No painel de navegação, selecioneLoja de recursos.

3.

EscolhaCatálogo de recursos.

4.

Especifique uma consulta de texto com pelo menos três caracteres para pesquisar seus recursos.

5.

(Opcional) Use filtros avançados depois de especificar uma consulta. Você pode usar filtros
para especificar parâmetros ou intervalos de datas nos resultados da pesquisa. Se você estiver
procurando por um parâmetro, especifique a chave e o valor. Para encontrar seus recursos com
mais facilidade, você pode fazer o seguinte:
• Especifique os intervalos de tempo.
• Desmarque as colunas que você não deseja consultar.
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SDK for Python (Boto3)
O exemplo usaSearchoperação noAWS SDK for Python (Boto3)para executar a consulta de
pesquisa. Para obter informações sobre os outros idiomas para enviar uma consulta, consulteConsulte
tambémnaAmazônia SageMaker Referência de API.
O código a seguir mostra diferentes exemplos de consultas de pesquisa usando a API.
# Return all features in your feature groups
sagemaker_client.search(
Resource="FeatureMetadata",
)
# Search for all features that belong to a feature group that contain the "ver"
substring
sagemaker_client.search(
Resource="FeatureMetadata",
SearchExpression={
'Filters': [
{
'Name': 'FeatureGroupName',
'Operator': 'Contains',
'Value': 'ver'
},
]
}
)
# Search for all features that belong to a feature group that have the EXACT name
"airport"
sagemaker_client.search(
Resource="FeatureMetadata",
SearchExpression={
'Filters': [
{
'Name': 'FeatureGroupName',
'Operator': 'Equals',
'Value': 'airport'
},
]
}
)
# Search for all features that belong to a feature group that contains the name "ver"
AND have a name that contains "wha"
AND have a parameter (key or value) that contains "hea"
sagemaker_client.search(
Resource="FeatureMetadata",
SearchExpression={
'Filters': [
{
'Name': 'FeatureGroupName',
'Operator': 'Contains',
'Value': 'ver'
},
{
'Name': 'FeatureName',
'Operator': 'Contains',
'Value': 'wha'
},
{
'Name': 'AllParameters',
'Operator': 'Contains',
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)

}

]

},

'Value': 'hea'

# Search for all features that belong to a feature group with substring "ver" in its
name
OR features that have a name that contain "wha"
OR features that have a parameter (key or value) that contains "hea"
sagemaker_client.search(
Resource="FeatureMetadata",
SearchExpression={
'Filters': [
{
'Name': 'FeatureGroupName',
'Operator': 'Contains',
'Value': 'ver'
},
{
'Name': 'FeatureName',
'Operator': 'Contains',
'Value': 'wha'
},
{
'Name': 'AllParameters',
'Operator': 'Contains',
'Value': 'hea'
},
],
'Operator': 'Or' # note that this is explicitly set to "Or"- the default is
"And"
}
)
# Search for all features that belong to a feature group with substring "ver" in its
name
OR features that have a name that contain "wha"
OR parameters with the value 'Sage' for the 'org' key
sagemaker_client.search(
Resource="FeatureMetadata",
SearchExpression={
'Filters': [
{
'Name': 'FeatureGroupName',
'Operator': 'Contains',
'Value': 'ver'
},
{
'Name': 'FeatureName',
'Operator': 'Contains',
'Value': 'wha'
},
{
'Name': 'Parameters.org',
'Operator': 'Contains',
'Value': 'Sage'
},
],
'Operator': 'Or' # note that this is explicitly set to "Or"- the default is
"And"
}
)
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AdicionandoMetadados pesquisáveis para seus
recursos
Na Amazon SageMaker Loja de recursos, você pode pesquisar em todos os seus recursos. Para tornar
seus recursos mais fáceis de serem descobertos, você pode adicionar metadados a eles. Você pode
adicionar os seguintes tipos de metadados:
• Descrição — uma descrição do recurso.
• Parameters — pares de chave-valor pesquisáveis.
A descrição pode ter até 255 caracteres.
Para parâmetros, você deve especificar um par de chave-valor na pesquisa. Você pode adicionar até 25
parâmetros.
Para atualizar os metadados de um recurso, você pode usar a Amazon SageMaker Studio ou
oUpdateFeatureMetadataoperação.
Use o procedimento a seguir para atualizar os metadados usando a Amazon. SageMaker Studio.
Para atualizar os metadados do recurso com o Studio, faça o seguinte:
1.

Na Amazon SageMaker Studio, navegue atéSageMaker recursos.

2.
3.
4.

No painel de navegação, selecioneLoja de recurso.
SelecioneCatálogo de recurso.
NoNome do recurso, escolha um nome de recurso.

5.
6.

Escolha Edit metadata (Editar metadados).
NoDescriçãocampo, adicione ou atualize a descrição.

7.
8.
9.

NoParâmetroscampo sobParâmetros, especifique um par de chave-valor para o parâmetro.
(Opcional) EscolhaAdd New parameterpara adicionar outro parâmetro.
Escolha Save changes (Salvar alterações).

10. Selecione a opção Confirm (Confirmar).
A seguir, veja a descrição de como você pode usar aUpdateFeatureMetadataoperação para diferentes
cenários.
Add a list of parameters to a feature
Para adicionar uma lista de parâmetros a um recurso, especifique valores para os seguintes campos:
• FeatureGroupName
• Feature
• Parameters
O exemplo de código a seguir usa aAWS SDK for Python (Boto3)para adicionar dois parâmetros.
sagemaker_client.update_feature_metadata(
FeatureGroupName="feature_group_name",
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)

FeatureName="feature-name",
ParameterAdditions=[
{"Key": "example-key-0", "Value": "example-value-0"},
{"Key": "example-key-1", "Value": "example-value-1"},
]

Add a description to a feature
Para adicionar uma descrição a um recurso, especifique valores para os seguintes campos:
• FeatureGroupName
• Feature
• Description

sagemaker_client.update_feature_metadata(
FeatureGroupName="feature-group-name",
FeatureName="feature-name",
Description="description"
)

Remove parameters for a feature
Para remover todos os parâmetros de um recurso, faça o seguinte.
Especifique valores para os seguintes campos:
• FeatureGroupName
• Feature
Especifique as chaves para os parâmetros que você está removendo emParameterRemovals.
sagemaker_client.update_feature_metadata(
FeatureGroupName="feature_group_name",
FeatureName="feature-name",
ParameterRemovals=[
{"Key": "example-key-0"},
{"Key": "example-key-1"},
]
)

Remove the description for a feature
Para remover a descrição de um recurso, faça o seguinte.
Especifique valores para os seguintes campos:
• FeatureGroupName
• Feature
Especifique uma string vazia paraDescription.
sagemaker_client.update_feature_metadata(
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)

FeatureGroupName="feature-group-name",
FeatureName="feature-name",
Description=""

Depois de atualizar os metadados de um recurso, você pode usar
oDescribeFeatureMetadataoperação para ver as atualizações que você fez.
O código a seguir passa por um exemplo de fluxo de trabalho usando aAWS SDK for Python (Boto3).

Código de exemplo
O código de exemplo faz o seguinte:
1. Configuração do SageMaker Environment.
2. Cria um grupo de recurso.
3. Adiciona recursos ao grupo.
4. Adiciona metadados aos recursos.

Etapa 1: Configuração
Para começar a usar o Feature Store, crie SageMakersessões, boto3 e Feature Store. Em seguida,
configure o bucket do S3 que você deseja usar para seus recursos. Esta é a sua loja offline. O código a
seguir usa o SageMaker bucket padrão e adiciona um prefixo personalizado a ele.

Note
A função que você usa deve ter as seguintes políticas gerenciadas
anexadas:AmazonS3FullAccesseAmazonSageMakerFeatureStoreAccess.
# SageMaker Python SDK version 2.x is required
%pip install 'sagemaker>=2.0.0'
import sagemaker
import sys

import boto3
import pandas as pd
import numpy as np
import io
from sagemaker.session import Session
from sagemaker import get_execution_role
from botocore.exceptions import ClientError
prefix = 'sagemaker-featurestore-introduction'
role = get_execution_role()
sagemaker_session = sagemaker.Session()
region = sagemaker_session.boto_region_name
s3_bucket_name = sagemaker_session.default_bucket()

Etapa 2: Criar um grupo de recursos e adicionar recursos
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feature_group_name = "test-for-feature-metadata"
feature_definitions = [
{"FeatureName": "feature-1", "FeatureType": "String"},
{"FeatureName": "feature-2", "FeatureType": "String"},
{"FeatureName": "feature-3", "FeatureType": "String"},
{"FeatureName": "feature-4", "FeatureType": "String"},
{"FeatureName": "feature-5", "FeatureType": "String"}
]
try:
sagemaker_client.create_feature_group(
FeatureGroupName=feature_group_name,
RecordIdentifierFeatureName="feature-1",
EventTimeFeatureName="feature-2",
FeatureDefinitions=feature_definitions,
OnlineStoreConfig={"EnableOnlineStore": True}
)
except ClientError as e:
if e.response["Error"]["Code"] == "ResourceInUse":
pass
else:
raise e

Etapa 3: Adicionar metadados
Antes de adicionar metadados, use aDescribeFeatureGrouppara certificar-se de que o status do grupo
de recurso sejaCreated.
sagemaker_client.describe_feature_group(
FeatureGroupName=feature_group_name
)

Adicione uma descrição ao recurso.
sagemaker_client.update_feature_metadata(
FeatureGroupName=feature_group_name,
FeatureName="feature-1",
Description="new description"
)

Você pode usar oDescribeFeatureMetadataoperação para ver se você atualizou com êxito a
descrição do grupo de recursos.

)

sagemaker_client.describe_feature_metadata(
FeatureGroupName=feature_group_name,
FeatureName="feature-1"

Você também pode usá-lo para adicionar parâmetros ao grupo de recursos.
sagemaker_client.update_feature_metadata(
FeatureGroupName=feature_group_name,
FeatureName="feature-1",
ParameterAdditions=[
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)

]

{"Key": "team", "Value": "featurestore"},
{"Key": "org", "Value": "sagemaker"},

Você pode usar oDescribeFeatureMetadataoperação novamente para ver se você adicionou com
êxito os parâmetros.

)

sagemaker_client.describe_feature_metadata(
FeatureGroupName=feature_group_name,
FeatureName="feature-1"

Armazenamento de recursos de consulta com
Athena eAWS Glue
Depois que um grupo de recursos do Feature feature store for criado em um repositório de recursos offline,
você pode optar por executar consultas usando o Amazon Athena em umAWS GlueCatálogo. Isso exige
que os dados sejam registrados em um catálogo de dados com outros detalhes do catálogo registrados
automaticamente para você no Feature Store. Em outras palavras, o Feature Store cria automaticamente
umAWS Gluecatálogo de dados quando grupos de feição são criados e você pode desativá-los. Isso é
particularmente útil quando você deseja criar um conjunto de dados executando consultas SQL e, em
seguida, treinar um modelo para inferência.
Depois que aFeatureStorefoi criado e preenchido com seus dados no armazenamento off-line, você
tem a capacidade de escrever consultas SQL para unir dados armazenados no armazenamento off-line
de diferentesFeatureGroups. Para fazer isso, use o Amazon Athena para escrever e executar consultas
SQL. É possível configurar umAWS Gluecrawler para executar em um cronograma para garantir que seu
catálogo esteja sempre atualizado também.
Se você quiser fazer isso, defina uma função que pode ser usada peloAWS Gluecrawler para acessar os
buckets S3 da loja offline. Para obter mais informações, consulteCriar uma função do IAM.
Para obter mais informações sobre como usarAWS Gluee Athena para criar um conjunto de dados de
treinamento para treinamento e inferência de modelos, consulteCriar conjunto de dados de treinamento:
Criar grupos de recursos.

Consultas de exemplo do Athena
Abaixo, fornecemos algumas consultas de amostra que atuam como um modelo para você escrever
consultas rapidamente usando o Athena.
Exploração interativa
Essa consulta seleciona os primeiros 1000 registros.
SELECT *
FROM <FeatureGroup.DataCatalogConfig.DatabaseName>.<FeatureGroup.DataCatalogConfig.TableName>
LIMIT 1000

Snapshot mais recente sem duplicatas
Essa consulta seleciona os registros não duplicados mais recentes.
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SELECT *
FROM
(SELECT *,
row_number()
OVER (PARTITION BY <RecordIdentiferFeatureName>
ORDER BY <EventTimeFeatureName> desc, Api_Invocation_Time DESC, write_time DESC) AS
row_num
FROM
<FeatureGroup.DataCatalogConfig.DatabaseName>.<FeatureGroup.DataCatalogConfig.TableName>)
WHERE row_num = 1;

Snapshot mais recente sem duplicatas e registros excluídos na loja offline
Essa consulta filtra todos os registros excluídos e seleciona registros não duplicados do armazenamento
off-line.
SELECT *
FROM
(SELECT *,
row_number()
OVER (PARTITION BY <RecordIdentiferFeatureName>
ORDER BY <EventTimeFeatureName> desc, Api_Invocation_Time DESC, write_time DESC) AS
row_num
FROM
<FeatureGroup.DataCatalogConfig.DatabaseName>.<FeatureGroup.DataCatalogConfig.TableName>)
WHERE row_num = 1 and
NOT is_deleted;

Viagem no tempo sem duplicatas e registros excluídos na loja offline
Essa consulta filtra todos os registros excluídos e seleciona registros não duplicados de um determinado
momento.
SELECT *
FROM
(SELECT *,
row_number()
OVER (PARTITION BY <RecordIdentiferFeatureName>
ORDER BY <EventTimeFeatureName> desc, Api_Invocation_Time DESC, write_time DESC) AS
row_num
FROM
<FeatureGroup.DataCatalogConfig.DatabaseName>.<FeatureGroup.DataCatalogConfig.TableName>
where <EventTimeFeatureName> <= timestamp '<timestamp>')
-- replace timestamp '<timestamp>' with just <timestamp> if EventTimeFeature is of
type fractional
WHERE row_num = 1 and
NOT is_deleted

Acesso entre contas off-line entre contas
O Amazon SageMaker Feature Store permite que os usuários criem um grupo de recursos em uma conta
(Conta A) e o configurem com um armazenamento off-line usando um bucket do Amazon S3 em outra
conta (Conta B). Isso pode ser configurado usando as etapas na seção a seguir.
Tópicos
• Etapa 1: Configurar a função de acesso à loja offline na conta A (p. 1106)
• Etapa 2: Configurar um bucket do S3 da loja offline na conta B (p. 1107)
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• Etapa 3: Configurar uma chave de criptografia KMS da loja off-line na conta A (p. 1107)
• Etapa 4: Criar um grupo de recursos na conta A (p. 1109)

Etapa 1: Configurar a função de acesso à loja offline
na conta A
Primeiro, configure uma função para o Amazon SageMaker Feature Store gravar os dados no
armazenamento off-line. A forma mais simples de conseguir isso é criar uma nova função usando
oAmazonSageMakerFeatureStoreAccesspolítica ou para usar uma função existente que já tenha
oAmazonSageMakerFeatureStoreAccessanexado política. Este documento se refere a esta política
comoAccount-A-Offline-Feature-Store-Role-ARN.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:PutObject",
"s3:GetBucketAcl",
"s3:PutObjectAcl"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::*SageMaker*",
"arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
"arn:aws:s3:::*sagemaker*"
]
}
]

O trecho de código anterior mostra oAmazonSageMakerFeatureStoreAccesspolítica.
OResourcea seção da política é reduzida por padrão para buckets do S3 com nomes que
contêmSageMaker,Sagemaker, ousagemaker. Isso significa que o bucket S3 do armazenamento offline
que está sendo usado deve seguir esta convenção de nomenclatura. Se esse não for o seu caso, ou se
você quiser ultrapassar o recurso, você poderá copiar e colar a política na política de bucket do S3 no
console, personalizar oResourceseção a serarn:aws:s3:::your-offline-store-bucket-namee
depois anexar à função.
Além disso, essa função deve ter permissões do KMS anexadas. No mínimo, requer
okms:GenerateDataKeypermissão para poder gravar na loja offline usando sua chave gerenciada pelo
cliente. Consulte a Etapa 3 para saber por que uma chave gerenciada pelo cliente é necessária para o
cenário entre contas e como configurá-la. O exemplo a seguir mostra uma política em linha:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:GenerateDataKey"
],
"Resource": "arn:aws:kms:*:Account-A-Account-Id:key/*"
}
]
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OResourcedesta política tem escopo para qualquer chave na Conta A. Para aumentar o escopo, depois
de configurar a chave KMS do armazenamento off-line na Etapa 3, volte a esta política e substitua-a pelo
ARN de chave.

Etapa 2: Configurar um bucket do S3 da loja offline na
conta B
Criar um bucket do S3 na Conta B. Se você estiver usando o
padrãoAmazonSageMakerFeatureStoreAccesspolítica, o nome do bucket deve
incluirSageMaker,Sagemaker, ousagemaker. Edite a política de bucket conforme mostrado no exemplo
a seguir para permitir que a Conta A leia e grave objetos.
Este documento se refere ao exemplo de política de bucket a seguir comoAccount-B-OfflineFeature-Store-Bucket.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "S3CrossAccountBucketAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:PutObject",
"s3:PutObjectAcl",
"s3:GetBucketAcl"
],
"Principal": {
"AWS": [
"*Account-A-Offline-Feature-Store-Role-ARN*"
],
},
"Resource": [
"arn:aws:s3:::offline-store-bucket-name/*",
"arn:aws:s3:::offline-store-bucket-name"
]
}
]

Na política anterior, o principal éAccount-A-Offline-Feature-Store-Role-ARN, que é a função
criada na Conta A na Etapa 1 e fornecida ao Amazon SageMaker Feature Store para gravar na loja offline.
Você pode fornecer várias funções de ARN emPrincipal.

Etapa 3: Configurar uma chave de criptografia KMS da
loja off-line na conta A
O Amazon SageMaker Feature Store garante que a criptografia do lado do servidor esteja sempre ativada
para objetos do S3 no armazenamento off-line. Para casos de uso entre contas, você deve fornecer uma
chave gerenciada pelo cliente para que esteja no controle de quem pode gravar na loja offline (neste
caso,Account-A-Offline-Feature-Store-Role-ARNda Conta A) e quem pode ler na loja offline
(neste caso, identidades da Conta B).
Este documento se refere ao seguinte exemplo de política de chaves comoAccount-A-OfflineFeature-Store-KMS-Key-ARN.
{

"Version": "2012-10-17",
"Id": "key-consolepolicy-3",
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"Statement": [
{
"Sid": "Enable IAM User Permissions",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::Account-A-Account-Id:root"
},
"Action": "kms:*",
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "Allow access for Key Administrators",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::Account-A-Account-Id:role/Administrator",
]
},
"Action": [
"kms:Create*",
"kms:Describe*",
"kms:Enable*",
"kms:List*",
"kms:Put*",
"kms:Update*",
"kms:Revoke*",
"kms:Disable*",
"kms:Get*",
"kms:Delete*",
"kms:TagResource",
"kms:UntagResource",
"kms:ScheduleKeyDeletion",
"kms:CancelKeyDeletion"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "Allow Feature Store to get information about the customer managed key",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "sagemaker.amazonaws.com"
},
"Action": [
"kms:Describe*",
"kms:Get*",
"kms:List*"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "Allow use of the key",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": [
"*Account-A-Offline-Feature-Store-Role-ARN*",
"*arn:aws:iam::Account-B-Account-Id:root*"
]
},
"Action": [
"kms:Encrypt",
"kms:Decrypt",
"kms:DescribeKey",
"kms:CreateGrant",
"kms:RetireGrant",
"kms:ReEncryptFrom",
"kms:ReEncryptTo",
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"kms:GenerateDataKey",
"kms:ListAliases",
"kms:ListGrants"

}

]

}

],
"Resource": "*",

Etapa 4: Criar um grupo de recursos na conta A

Em seguida, crie o grupo de recursos na Conta A, com um bucket do S3 de
armazenamento offline na Conta B. Para fazer isso, forneça os seguintes parâmetros
paraRoleArn,OfflineStoreConfig.S3StorageConfig.KmsKeyIdeOfflineStoreConfig.S3StorageConfig.
• FornecerAccount-A-Offline-Feature-Store-Role-ARNcomo oRoleArn.
• FornecerAccount-A-Offline-Feature-Store-KMS-KeyARNpeloOfflineStoreConfig.S3StorageConfig.KmsKeyId.
• FornecerAccount-B-Offline-Feature-StoreBucketpeloOfflineStoreConfig.S3StorageConfig.S3Uri.

Segurança e controle de acesso
O Amazon SageMaker Feature Store permite que você crie dois tipos de lojas: uma loja online ou
loja offline. A loja online é usada para casos de uso de inferência em tempo real de baixa latência,
enquanto a loja offline é usada para casos de uso de inferência em lote e treinamento. Quando você
cria um grupo de recursos para uso on-line ou off-line, você pode fornecer umAWS Key Management
ServiceChave gerenciada pelo cliente para criptografar todos os seus dados em repouso. Caso não
forneça umaAWS KMSchave então garantimos que seus dados sejam criptografados no lado do servidor
usando umAWSde propriedadeAWS KMSchave ouAWSgerenciadoAWS KMSchave. Ao criar um
grupo de recursos, você pode selecionar o tipo de armazenamento e, opcionalmente, fornecer umAWS
KMSchave para criptografar dados, então você pode chamar várias APIs para gerenciamento de dados,
comoPutRecord,GetRecord,DeleteRecord.
O Feature Store permite que você conceda ou negue acesso a indivíduos no nível do grupo de recursos
e permite o acesso entre contas ao Feature Store. Por exemplo, você pode configurar contas de
desenvolvedor para acessar a loja offline para treinamento e exploração de modelos que não têm acesso
de gravação a contas de produção. Você pode configurar contas de produção para acessar lojas online e
offline. A Feature Store usa um cliente exclusivoAWS KMSchaves para criptografia em repouso de dados
da loja online e offline. O controle de acesso é ativado por meio da API eAWS KMSchave de acesso. Você
também pode criar controle de acesso no nível do grupo de recursos.
Para obter mais informações sobre a chave gerenciada pelo cliente, consulteChaves gerenciadas pelo
cliente. Para obter mais informações sobre o AWS KMS, consulte AWS KMS.

O uso doAWS KMSPermissões para o Amazon
SageMaker
A criptografia em repouso protege o Feature Store sob umAWS KMSChave gerenciada pelo cliente. Por
padrão, ele usa umaAWSchave gerenciada pelo cliente própria para OnlineStore eAWSChave gerenciada
pelo cliente gerenciada pelo OfflineStore. O Feature Store oferece suporte a uma opção para criptografar
sua loja online ou offline emChave gerenciada pelo cliente. Você pode selecionar a chave gerenciada pelo
cliente para a Loja de Recursos ao criar sua loja online ou offline, e elas podem ser diferentes para cada
loja.
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O Feature Store suporta somenteChaves simétricas gerenciadas pelo cliente. Não é possível usar
umChave assimétrica gerenciada pelo clientepara criptografar seus dados em sua loja online ou offline.
Para obter ajuda para determinar se uma chave gerenciada pelo cliente é simétrica ou assimétrica,
consulteIdentificar chaves simétricas e assimétricas gerenciadas pelo cliente.
Ao usar uma chave gerenciada pelo cliente, você pode aproveitar os seguintes recursos:
• Você cria e gerencia a chave gerenciada pelo cliente, incluindo a configuração doPolíticas de
chaves,Políticas do IAMesubsídiosPara controlar o acesso à chave gerenciada pelo cliente. Você
podehabilitar e desabilitara chave gerenciada pelo cliente, habilitar e desativarRotação de chaves
automática, eExclua a chave gerenciada pelo clienteQuando não estiver mais em uso.
• Você pode usar uma chave gerenciada pelo cliente com material de chave importado ou uma chave
gerenciada pelo cliente em um armazenamento de chaves personalizado que você possui e gerencia.
• Você pode auditar a criptografia e a descriptografia da sua loja online ou offline examinando as
chamadas de API doAWS KMSemAWSLogs do CloudTrail.
Você não paga uma taxa mensal porAWSChaves gerenciadas pelo cliente. As chaves gerenciadas pelo
clienteincorrem em uma cobrançapara cada chamada de API eAWS Key Management ServiceAs cotas se
aplicam a cada chave gerenciada pelo cliente.

Autorizando o uso de uma chave gerenciada pelo
cliente para sua loja online
Se você usar umChave gerenciada pelo clientePara proteger a sua loja virtual, as políticas nessa chave
gerenciada pelo cliente devem conceder ao recurso Store permissão para usá-la em seu nome. Você tem
controle total sobre as políticas e concessões em uma chave gerenciada pelo cliente.
O recurso Store não precisa de autorização adicional para usar o padrãoAWSChave do KMSpara proteger
suas lojas online ou off-line em seuAWSconta.

Política de chaves de gerenciada pelo cliente
Quando você seleciona umChave gerenciada pelo clientePara proteger a sua Loja Online, a Loja de
Recursos deve ter permissão para usar a chave gerenciada pelo cliente principal que faz a escolha. Essa
entidade principal, um usuário ou uma função, deve ter as permissões na chave gerenciada pelo cliente
exigida pelo cliente. É possível fornecer essas permissões em uma política de chaves, em uma política do
IAM ou em uma concessão. No mínimo, o Feature Store exige as seguintes permissões em uma chave
gerenciada pelo cliente:
• “kms:Encrypt”, “kms:Decrypt”, “kms:DescribeKey”, “kms:CreateGrant”, “kms:Retiregrant”,
“kms:reencryptFrom”, “kms:Reencryptto”, “kms:GenerateDatakey”, “kms:listaliases”, “kms:ListGrants”,
“kms:ListGrants”, “kms:ListGrants”, “kms:ListGrants”, “kms:ListGrants”, “kms:ListGrants”,
“KRevogeGrant”
Por exemplo, o exemplo de política de chaves a seguir fornece somente as permissões necessárias. A
política tem os seguintes efeitos:
• Permite que a Loja de Recursos use a chave gerenciada pelo cliente em operações de criptografia e
crie concessões, mas somente quando está atuando em nome de entidades principais na conta que tem
permissão para usar a sua Loja de Recursos. Se as entidades principais especificadas na instrução da
política não tiverem permissão para usar o repositório de recursos, a chamada falhará, mesmo se vier do
serviço do Armazenamento de recursos.
• Okms:ViaServiceA chave de condição concede as permissões somente quando a solicitação é
proveniente do Featurestore em nome das entidades principais listadas na instrução da política. Esses
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principais não podem chamar essas operações diretamente. O valor parakms:ViaServicedeve
sersagemaker.*.amazonaws.com.

Note
Okms:ViaServicechave de condição só pode ser usada para a loja online gerenciada pelo
clienteAWS KMSchave, e não pode ser usada para a loja offline. Se você adicionar essa
condição especial à chave gerenciada pelo cliente e usar a mesmaAWS KMSchave para a loja
online e offline, então ele falharáCreateFeatureGroupOperação da API.
• Concede aos administradores da chave gerenciada pelo cliente acesso somente leitura à chave
gerenciada pelo cliente e permissão para revogar concessões, incluindo as concessões que o Feature
Store usa para proteger seus dados.
Antes de usar um exemplo de política de chaves, substitua o exemplo de principais por principais reais da
conta da AWS.
{"Id": "key-policy-feature-store",
"Version":"2012-10-17",
"Statement": [
{"Sid" : "Allow access through Amazon SageMaker Feature Store for all principals in
the account that are authorized to use Amazon SageMaker Feature Store",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/featurestore-user"},
"Action": [
"kms:Encrypt",
"kms:Decrypt",
"kms:DescribeKey",
"kms:CreateGrant",
"kms:RetireGrant",
"kms:ReEncryptFrom",
"kms:ReEncryptTo",
"kms:GenerateDataKey",
"kms:ListAliases",
"kms:ListGrants"
],
"Resource": "*",
"Condition": {"StringLike": {"kms:ViaService" : "sagemaker.*.amazonaws.com"
}
}
},
{"Sid": "Allow administrators to view the customer managed key and revoke grants",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/featurestore-admin"
},
"Action": [
"kms:Describe*",
"kms:Get*",
"kms:List*",
"kms:RevokeGrant"
],
"Resource": "*"
},
{"Sid": "Enable IAM User Permissions",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::123456789:root"
},
"Action": "kms:*",
"Resource": "*"
}
]
}
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Uso de concessões para autorizar o armazenamento
de recursos
Além de políticas de chaves, o Feature Store usa concessões para definir permissões na chave gerenciada
pelo cliente. Para visualizar as concessões em uma chave gerenciada pelo cliente em sua conta, use
oListGrantsoperação. O recurso Store não precisa de concessões ou permissões adicionais para usar
oAWSChave gerenciada pelo clientepara proteger sua loja online.
O Feature Store usa as permissões de concessão ao executar manutenção do sistema e tarefas de
proteção de dados contínua em segundo plano.
Cada concessão é específica para uma loja online. Se a conta incluir várias lojas criptografadas sob a
mesma chave gerenciada pelo cliente, haverá concessões exclusivas porFeatureGroupUsando a mesma
chave gerenciada pelo cliente.
A política de chaves também pode permitir que a contaRevogar a concessãona chave gerenciada pelo
cliente. No entanto, se você revogar a concessão em uma loja online criptografada ativa, a Feature Store
não poderá proteger e manter a loja.

Monitoramento da interação com o recurso StoreAWS
KMS
Se você usar umChave gerenciada pelo clientepara proteger sua loja online ou offline, você pode usarAWS
CloudTraillogs para rastrear as solicitações que o Feature Store enviaAWS KMSEm seu nome.

Acessando dados em sua loja online
Ochamador (usuário do IAM ou função do IAM)paraTODAS as operações DataPlane (Put, Get,
DeleteRecord)O deve ter permissões abaixo na chave gerenciada pelo cliente:
"kms:Decrypt"

Autorizando o uso de uma chave gerenciada pelo
cliente para sua loja offline
OroleArnque é transmitida como um parâmetro paracreateFeatureGroupdeve ter as permissões abaixo
para o OfflineStore KmsKeyId:
"kms:GenerateDataKey"

Note
A política de chaves para a loja online também funciona para a loja offline, somente quando
okms:ViaServicecondição não é especificada.

Important
Você pode especificar umaAWS KMSchave de criptografia para criptografar o local do Amazon
S3 usado para o feature store off-line quando você cria um grupo de recursos. SeAWS KMSchave
de criptografia não é especificada, por padrão, criptografamos todos os dados em repouso
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usandoAWS KMSchave. Definir oChave no nível do baldepara SSE, você pode reduzirAWS
KMSsolicita custos em até 99%.

Cotas, regras de nomenclatura e tipos de dados
Limites e cotas
Note
Limites suaves podem ser aumentados com base em suas necessidades.
• Número máximo de grupos de recursos porAWSconta: Limite suave de 100.
• Número máximo de definições de recursos por grupo de feições: 2500.
• Transações máximas por segundo (TPS) por APIAWSconta: Limite suave de 10000 TPS por API,
excluindo oBatchGetRecordChamada de API, que tem um limite flexível de 500 TPS.
• Tamanho máximo de um registro: 350KB.
• Tamanho máximo de um identificador de registro: 2 KB.
• Tamanho máximo de um valor de feição: 350KB.
• O número máximo de fluxos de trabalho simultâneos de criação de grupos de recursos: 4.
• API BatchGetRecord: Pode conter até 100 registros e pode consultar até 10 grupos de recursos.

Regras de nomenclatura
• Palavras reservadas: A seguir, são palavras reservadas e não podem ser usadas como nomes de feição
em definições de feição:is_deleted,write_time, eapi_invocation_time.

Tipos de dados
• Tipo de recurso de string: Strings são Unicode com codificação binária UTF-8. O comprimento mínimo
de uma string pode ser zero, o comprimento máximo é restrito pelo tamanho máximo de um registro.
• Tipo de recurso fracionário: Os valores de feição fracionários devem estar em conformidade com um
número de ponto flutuante de precisão dupla, conforme definido peloPadrão IEEE 754.
• Tipo de recurso integral: O Feature Store suporta valores integrais no intervalo de um inteiro assinado de
63
63
64 bits. Valor mínimo de -2 e um valor máximo: 2 - 1.
• Recursos de tempo de evento: Todos os grupos de recursos têm um recurso de tempo de evento. O
recurso pode ter um tipo de feição String ou Fracionário. Um tempo de evento de string é aceito no
formato ISO-8601, no horário UTC, em conformidade com o (s) padrão (s): [aaaa-mm-dd't'hh:mm:ssz,
yyyy-mm-dd't'hh:mm:ss.sssz]. Um valor de tempo de evento fracionário é aceito como segundos a partir
da época unix, com precisão de milissegundos. Os horários dos eventos devem estar no intervalo de
[0000-01-01T 00:00:00 .000Z, 9999-12-31T 23:59:59 .999Z].

Formato de dados da loja offline do Amazon
SageMaker
Os dados do armazenamento offline do Amazon SageMaker Feature Store são armazenados em um
bucket do Amazon S3 na sua conta. Quando você ligaPutRecord, seus dados são armazenados em
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buffer, em lote e gravados no Amazon S3 em 15 minutos. O Feature Store suporta apenas o formato de
arquivo Parquet. Especificamente, quando seus dados são gravados em seu armazenamento off-line, os
dados só podem ser recuperados do bucket do Amazon S3 no formato Parquet. Cada arquivo pode conter
váriosRecords.
Os arquivos são organizados com a seguinte convenção de nomenclatura:
s3://<bucket-name>/<customer-prefix>/<account-id>/sagemaker/<aws-region>/offline-store/
<feature-group-name>-<feature-group-creation-time>/data/year=<event-time-year>/
month=<event-time-month>/day=<event-time-day>/hour=<event-time-hour>/
<timestamp_of_latest_event_time_in_file>_<16-random-alphanumeric-digits>.parquet

Recordsna loja offline são particionados por hora do evento em partições por hora, conforme mostrado
no exemplo anterior. O esquema de particionamento não é configurável. O código a seguir mostra um
exemplo de um arquivo Parquet:
s3://my-bucket/my-prefix/123456789012/sagemaker/us-east-1/offline-store/
customer-purchase-history-patterns-1593511200/data/year=2020/month=06/day=31/
hour=00/20200631T064401Z_108934320012Az11.parquet

A loja de recursos também expõe oOfflineStoreConfig.s3StorageConfig.ResolveDoutputs3URIcampo, que
pode ser encontrado noDescribeFeatureGroupChamada de API. Este é o caminho do S3 sob o qual os
arquivos do grupo de recursos específico são gravados.
Valor de exemplo deResolvedOutputS3Uri:
s3://my-bucket/my-prefix/123456789012/sagemaker/us-east-1/offline-store/customer-purchasehistory-patterns-1593511200/data

Os seguintes campos adicionais são adicionados pelo Armazenamento de recursos a cada registro
quando eles persistem na loja offline:
• api_invocation_time— O carimbo de data/hora de quando o serviço recebe
oPutRecordouDeleteRecordChame. Se estiver usando ingestão gerenciada (por exemplo, Data
Wrangler), esse é o carimbo de data/hora quando os dados foram gravados no armazenamento off-line.
• write_time— O carimbo de data e hora quando os dados foram gravados na loja offline. Pode ser usado
para construir consultas relacionadas a viagens no tempo.
• is_deleted–FalsePor padrão é. SeDeleteRecordé chamado, um novoRecordé inserido
emRecordIdentifierValuee definido comoTruena loja offline.

Exemplos de notebook da loja de recursos do
Amazon SageMaker
Para começar a usar o Amazon SageMaker Feature Store, você pode escolher entre vários exemplos de
notebooks Jupyter na tabela abaixo. Se esta for a primeira vez usando o recurso Store, experimente o
caderno Introdução à loja de recursos. Para executar esses notebooks, você deve anexar essa política à
sua função de execução do IAM:AmazonSageMakerFeatureStoreAccess.
ConsulteFunções do IAMpara acessar sua função e anexar essa política. Para um passo a passo,
consulteAdicionando políticas à sua função do IAM. A captura de tela a seguir ilustra como a política
aparece em sua função do IAM depois que ela foi anexada.
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Cadernos de amostra da loja de recursos
A tabela a seguir descreve uma variedade de blocos de notas de amostra que abordam diferentes casos
de uso do Amazon SageMaker Feature Store.
Título do notebook

Descrição

Introdução à loja de recursos

Uma introdução aos principais recursos do feature
store, como criar, configurar um grupo de recursos
e como ingerir dados em um repositório de
recursos on-line ou offline.

Detecção de fraude com armazenamento de
recursos

Um exemplo avançado de como treinar um modelo
de detecção de fraudes ingerindo dados em um
Armazenamento de Recursos, consultando-o para
formar um conjunto de dados de treinamento e
como treinar um modelo simples para inferência.

Criptografar dados em seu repositório de recursos
on-line ou offline usando a chave KMS

Um exemplo avançado de como criptografar e
descriptografar dados em um Armazenamento de
recursos on-line ou offline usando a chave KMS e
como verificar se seus dados estão criptografados.
Observe que este notebook aborda a criptografia
em repouso.

Uso da criptografia do lado do cliente com
o armazenamento de recursosAWSSDK de
criptografia da

Um exemplo avançado de como fazer criptografia
do lado do cliente com o Feature Store usando
oAWSBiblioteca do SDK de criptografiaque
criptografa seus dados antes de ingeri-lo em sua
Loja de recursos on-line ou offline.

Como armazenar com segurança um conjunto de
dados de imagem no Feature Store com a chave
KMS?

Um exemplo avançado que demonstra como
armazenar com segurança um conjunto de dados
de imagens em seu Armazenamento de recursos
usando a chave KMS para criptografia no lado do
servidor.

Crie um fluxo de trabalho de aprendizado de
máquina a partir de um trabalho de rotulagem de
classificação Ground Truth até

Um fluxo de trabalho de aprendizado de máquina
(ML) que demonstra como alimentar a saída de
um trabalho de rotulagem de classificação de
imagem ou texto deAWSGround Truth para a loja
de recursos.
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Modelos de treinamento
Para obter uma visão geral sobre modelos de treinamento com a Amazon SageMaker, Consulte esta
referênciaTreine um modelo com a Amazon SageMaker (p. 9).
SageMaker fornece recursos para monitorar e gerenciar o treinamento e a validação de modelos de
aprendizado de máquina. Para obter orientação sobre métricas disponíveis, treinamento incremental,
ajuste automático de modelo e o uso de arquivos manifestos aumentados para rotular dados de
treinamento, consulte os tópicos a seguir.
• Para obter orientação sobre como escolher um algoritmo de aprendizado de máquina e sua
implementação para sua tarefa ou problema, consulteEscolher um algoritmo (p. 1117).
• Para obter orientação sobre como depurar e definir o perfil do treinamento de modelos de aprendizado
de máquina, consulteDepuração e perfil de trabalhos de treinamento usando a Amazon SageMaker
Depurador (p. 2287).
• Para obter orientação sobre o treinamento distribuído de modelos de aprendizado profundo,
consulteAmazônia SageMaker Bibliotecas de treinamento distribuído (p. 2506).
• Para obter orientação sobre como compilar e treinar modelos de aprendizado profundo,
consulteAmazônia SageMaker Compilador de treinamento (p. 2620).
• Para obter orientação sobre as métricas usadas para monitorar e treinar modelos, consulte Monitore e
analise trabalhos de treinamento usando a Amazon CloudWatchMétricas (p. 2760).
• Para obter orientação sobre métricas usadas para detectar o viés de pós-processamento do
modelo, consulteDetecte dados de pós-treinamento e viés de modelo com a Amazon SageMaker
Esclarecer (p. 2679).
• Para obter orientação sobre a explicabilidade do modelo, consulteAmazônia SageMaker Esclarecer a
explicabilidade do modelo (p. 2703).
• Para obter orientação sobre treinamento incremental em SageMaker, Consulte esta
referênciaTreinamento incremental na Amazon SageMaker (p. 2729).
• Para obter orientação sobre como usar o treinamento local gerenciado em SageMaker, Consulte esta
referênciaTreinamento spot gerenciado na Amazon SageMaker (p. 2750).
• Para obter orientação sobre o uso de pontos de verificação de treinamento em SageMaker, Consulte
esta referênciaUse pontos de verificação na Amazon SageMaker (p. 2751).
• Para obter orientação sobre ajuste automático de modelos, também conhecido como ajuste de
hiperparâmetros, consulte Execute o ajuste automático do modelo com SageMaker (p. 2474).
• Para obter orientação sobre como usar um arquivo manifesto aumentado para rotular dados de
treinamento, consulte Fornecer metadados de conjunto de dados para trabalhos de treinamento com um
arquivo de Manifesto aumentado (p. 2756).
Tópicos
• Escolher um algoritmo (p. 1117)
• Gerencie o Machine Learning com a Amazon SageMaker Experimentos (p. 2259)
• Depuração e perfil de trabalhos de treinamento usando a Amazon SageMaker Depurador (p. 2287)
• Execute o ajuste automático do modelo com SageMaker (p. 2474)
• Amazônia SageMaker Bibliotecas de treinamento distribuído (p. 2506)
• Amazônia SageMaker Compilador de treinamento (p. 2620)
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• Amazônia SageMaker Esclareça a detecção de viés e a explicabilidade (p. 2663)
• Treine usando um cluster heterogêneo (p. 2714)
• Uso do Treino SageMaker Grupos de alta atividade (p. 2723)
• Treinamento incremental na Amazon SageMaker (p. 2729)
• Amazônia SageMaker Pastas de armazenamento de treinamento para conjuntos de dados de
treinamento, pontos de verificação, artefatos de modelo e resultados (p. 2734)
• Acesse dados de treinamento (p. 2739)
• Treinamento spot gerenciado na Amazon SageMaker (p. 2750)
• Use pontos de verificação na Amazon SageMaker (p. 2751)
• Fornecer metadados de conjunto de dados para trabalhos de treinamento com um arquivo de
Manifesto aumentado (p. 2756)
• Monitore e analise trabalhos de treinamento usando a Amazon CloudWatchMétricas (p. 2760)

Escolher um algoritmo
O aprendizado de máquina pode ajudar você a realizar tarefas empíricas que exigem algum tipo
de inferência indutiva. Essa tarefa envolve indução, pois usa dados para treinar algoritmos para
fazer inferências generalizáveis. Isso significa que os algoritmos podem fazer previsões ou decisões
estatisticamente confiáveis ou concluir outras tarefas quando aplicados a novos dados que não foram
usados para treiná-los.
Para ajudá-lo a selecionar o melhor algoritmo para sua tarefa, classificamos essas tarefas em vários níveis
de abstração. No nível mais alto de abstração, o aprendizado de máquina tenta encontrar padrões ou
relações entre recursos ou itens menos estruturados, como texto em um conjunto de dados. As técnicas de
reconhecimento de padrões podem ser classificadas em paradigmas distintos de aprendizado de máquina,
cada um abordando tipos de problemas específicos. Atualmente, existem três paradigmas básicos de
aprendizado de máquina usados para resolver vários tipos de problemas:
• Aprendizado supervisionado (p. 1120)
• Aprendizado não supervisionado (p. 1120)
• Aprendizado por reforço (p. 1121)
Os tipos de problemas que cada paradigma de aprendizagem pode resolver são identificados
considerando as inferências (ou previsões, decisões ou outras tarefas) que você deseja fazer a partir do
tipo de dados que você tem ou poderia coletar. Os paradigmas de aprendizado de máquina usam métodos
algorítmicos para resolver seus vários tipos de problemas. Os algoritmos fornecem receitas para resolver
esses problemas.
No entanto, muitos algoritmos, como redes neurais, podem ser implantados com diferentes paradigmas
de aprendizagem e em diferentes tipos de problemas. Vários algoritmos também podem resolver um
tipo de problema específico. Alguns algoritmos são aplicáveis de forma mais geral e outros são bastante
específicos para determinados tipos de objetivos e dados. Portanto, o mapeamento entre algoritmos
de aprendizado de máquina e tipos de problemas é many-to-many. Além disso, há várias opções de
implementação disponíveis para algoritmos.
As seções a seguir fornecem orientação sobre opções de implementação, paradigmas de aprendizado de
máquina e algoritmos apropriados para diferentes tipos de problemas.
Tópicos
• Escolha uma implementação de algoritmo (p. 1118)
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• Tipos de problemas para os paradigmas básicos de aprendizado de máquina (p. 1120)
• Usar a Amazon SageMaker Algoritmos integrados ou modelos pré-treinados (p. 1121)
• Use o aprendizado por reforço com a Amazon SageMaker (p. 2252)

Escolha uma implementação de algoritmo
Depois de escolher um algoritmo, você deve decidir qual implementação dele deseja usar. Amazônia
SageMaker oferece suporte a três opções de implementação que exigem níveis crescentes de esforço.
• Modelos pré-treinadosexigem o mínimo de esforço e são modelos prontos para serem implantados ou
ajustados e implantados usando SageMaker JumpStart.
• Algoritmos integrados integradosexigem mais esforço e escala se o conjunto de dados for grande e
forem necessários recursos significativos para treinar e implantar o modelo.
• Se não houver uma solução integrada que funcione, tente desenvolver uma que useimagens préfabricadas para estruturas de aprendizado profundo e de máquinapara estruturas suportadas, como o
Scikit-Learn, TensorFlow, PyTorch, MXNet ou Chainer.
• Se você precisar executar pacotes personalizados ou usar qualquer código que não faça parte de uma
estrutura suportada ou esteja disponível via PyPi, então você precisa construirsua própria imagem do
Docker personalizadaque está configurado para instalar os pacotes ou software necessários. A imagem
personalizada também deve ser enviada para um repositório on-line, como o Amazon Elastic Container
Registry.
Tópicos
• Consulte um algoritmo integrado (p. 1119)
• Use o modo script em uma estrutura compatível (p. 1119)
• Use uma imagem personalizada do Docker (p. 1119)

Diretrizes de implementação de algoritmo
Implementação

Requer código

Algoritmos précodificados

Support para
pacotes de
terceiros

Support
para código
personalizado

Nível de
esforço

Integrado
integrado

Não

Sim

Não

Não

Baixo

Scikit-learn

Sim

Sim

PyPi apenas

Sim

Médio

SparkML

Sim

Sim

PyPi apenas

Sim

Médio

XGBoost
(código aberto)

Sim

Sim

PyPi apenas

Sim

Médio

TensorFlow

Sim

Não

PyPi apenas

Sim

Médio-alto

PyTorch

Sim

Não

PyPi apenas

Sim

Médio-alto

MXNet

Sim

Não

PyPi apenas

Sim

Médio-alto

Chainer

Sim

Não

PyPi apenas

Sim

Médio-alto

Imagem
personalizada

Sim

Não

Sim, de
qualquer fonte

Sim

Alto
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Consulte um algoritmo integrado
Ao escolher um algoritmo para seu tipo de problema e dados, a opção mais fácil é usar um da Amazon
SageMakeralgoritmos embutidos do. Esses algoritmos integrados trazem dois grandes benefícios.
• Os algoritmos integrados não precisam de codificação para começar a executar experimentos. As únicas
entradas que você precisa fornecer são os dados, os hiperparâmetros e os recursos computacionais.
Isso permite que você execute experimentos mais rapidamente, com menos sobrecarga para rastrear
resultados e alterações de código.
• Os algoritmos integrados vêm com paralelização em várias instâncias de computação e suporte de GPU
pronto para uso para todos os algoritmos aplicáveis (alguns algoritmos podem não estar incluídos devido
a limitações inerentes). Se você tiver muitos dados para treinar seu modelo, a maioria dos algoritmos
integrados pode ser facilmente escalada para atender à demanda. Mesmo que você já tenha um modelo
pré-treinado, ainda pode ser mais fácil usar seu corolário em SageMaker e insira os hiperparâmetros que
você já conhece para transferi-los, usando o modo script em uma estrutura compatível.
Para obter mais informações sobre algoritmos integrados fornecidos pelo SageMaker, Consulte,Usar a
Amazon SageMaker Algoritmos integrados ou modelos pré-treinados (p. 1121).
Para obter informações importantes sobre caminhos de registro do Docker, formatos de dados, tipos de
instância EC2 recomendados e CloudWatch registros comuns a todos os algoritmos integrados fornecidos
pelo SageMaker, Consulte,Informações comuns sobre algoritmos incorporados (p. 1128).

Use o modo script em uma estrutura compatível
Se o algoritmo que você deseja usar para o seu modelo não for suportado por uma opção integrada e você
se sentir confortável em codificar sua própria solução, considere usar um Amazon SageMakerframework
compatível. Isso é chamado de “modo de script” porque você escreve seu código personalizado (script)
em um arquivo de texto com um.pyextensão. Como indica a tabela acima, SageMaker é compatível
com frameworks de machine learning populares. Essas estruturas vêm pré-carregadas com a estrutura
correspondente e alguns pacotes adicionais do Python, como Pandas e NumPy, para que você possa
escrever seu próprio código para treinar um algoritmo. Essas estruturas também permitem que você
instale qualquer pacote Python hospedado em PyPi incluindo um arquivo requirements.txt com seu código
de treinamento ou incluindo seus próprios diretórios de código. R também é suportado nativamente em
SageMaker núcleos de caderno. Alguns frameworks, como scikit-learn e Spark ML, têm algoritmos précodificados que você pode usar facilmente, enquanto outros frameworks como TensorFlow e PyTorchpode
exigir que você mesmo implemente o algoritmo. A única limitação ao usar uma imagem de estrutura
compatível é que você não pode importar nenhum pacote de software que não esteja hospedado no PyPi
ou que ainda não estão incluídos na imagem da estrutura.
Para obter mais informações sobre frameworks compatíveis com frameworks compatíveis com
SageMaker, Consulte,Use estruturas Machine Learning, Python e R com a Amazon SageMaker (p. 13).

Use uma imagem personalizada do Docker
Amazônia SageMakerOs algoritmos integrados e as estruturas suportadas devem abranger a maioria
dos casos de uso, mas às vezes você pode precisar usar um algoritmo de um pacote não incluído em
nenhuma das estruturas suportadas. Você também pode ter escolhido ou persistido um modelo prétreinado em algum lugar que precise ser implantado. SageMaker usa imagens do Docker para hospedar
o treinamento e a veiculação de todos os modelos, para que você possa fornecer sua própria imagem
personalizada do Docker se o pacote ou software de que você precisa não estiver incluído em uma
estrutura compatível. Esse pode ser seu próprio pacote Python ou um algoritmo codificado em uma
linguagem como Stan ou Julia. Para essas imagens, você também deve configurar o treinamento do
algoritmo e o fornecimento do modelo corretamente em seu Dockerfile. Isso requer conhecimento
intermediário do Docker e não é recomendado, a menos que você se sinta confortável em escrever
seu próprio algoritmo de aprendizado de máquina. Sua imagem do Docker deve ser enviada para um
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repositório on-line, como o Amazon Elastic Container Registry (ECR), antes que você possa treinar e servir
seu modelo adequadamente.
Para obter mais informações sobre imagens personalizadas do Docker em SageMaker, Consulte,Uso de
contêineres do Docker com SageMaker (p. 3190).

Tipos de problemas para os paradigmas básicos de
aprendizado de máquina
As três seções a seguir descrevem os principais tipos de problemas abordados pelos três paradigmas
básicos do aprendizado de máquina. Para obter uma lista dos algoritmos incorporados que SageMaker
fornece para resolver esses tipos de problemas, consulteUsar a Amazon SageMaker Algoritmos integrados
ou modelos pré-treinados (p. 1121).
Tópicos
• Aprendizado supervisionado (p. 1120)
• Aprendizado não supervisionado (p. 1120)
• Aprendizado por reforço (p. 1121)

Aprendizado supervisionado
Se seu conjunto de dados consistir em recursos ou atributos (entradas) que contêm valores-alvo
(saídas), você tem um problema de aprendizado supervisionado. Se seus valores-alvo forem categóricos
(matematicamente discretos), você terá umproblema de classificação. É uma prática padrão distinguir a
classificação binária da multiclasse.
• Classificação bináriaé um tipo de aprendizado supervisionado que atribui um indivíduo a uma das
duas classes predefinidas e mutuamente exclusivas com base nos atributos do indivíduo. Ele é
supervisionado porque os modelos são treinados usando exemplos nos quais os atributos são
fornecidos com objetos rotulados corretamente. Um diagnóstico médico para saber se um indivíduo tem
uma doença ou não com base nos resultados de testes diagnósticos é um exemplo de classificação
binária.
• Classificação multiclasseé um tipo de aprendizado supervisionado que atribui um indivíduo a uma
das várias classes com base nos atributos do indivíduo. Ele é supervisionado porque os modelos são
treinados usando exemplos nos quais os atributos são fornecidos com objetos rotulados corretamente.
Um exemplo é a previsão do tópico mais relevante para um documento de texto. Um documento pode
ser classificado como sendo sobre religião, política ou finanças, ou sobre uma das várias outras classes
de tópicos predefinidas.
Se os valores-alvo que você está tentando prever são matematicamente contínuos, então você tem
umregressãoproblema. A regressão estima os valores de uma variável de destino dependente com base
em uma ou mais outras variáveis ou atributos correlacionados com ela. Um exemplo é a previsão dos
preços das casas usando recursos como o número de banheiros e quartos e a metragem quadrada da
casa e do jardim. A análise de regressão pode criar um modelo que considera um ou mais desses recursos
como uma entrada e prevê o preço de uma casa.
Para obter mais informações sobre os algoritmos integrados de aprendizado supervisionado fornecidos
pelo SageMaker, Consulte,Aprendizado supervisionado (p. 1126).

Aprendizado não supervisionado
Se seu conjunto de dados consistir em recursos ou atributos (entradas) que não contêm rótulos ou valoresalvo (saídas), você tem um problema de aprendizado não supervisionado. Nesse tipo de problema, a
saída deve ser prevista com base no padrão descoberto nos dados de entrada. O objetivo dos problemas
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de aprendizagem não supervisionada é descobrir padrões como agrupamentos nos dados. Há uma
grande variedade de tarefas ou tipos de problemas aos quais o aprendizado não supervisionado pode ser
aplicado. As análises de componentes principais e de cluster são dois dos principais métodos comumente
implantados para pré-processamento de dados. Aqui está uma pequena lista de tipos de problemas que
podem ser resolvidos pelo aprendizado não supervisionado:
• Redução de dimensãonormalmente faz parte de uma etapa de exploração de dados usada para
determinar os recursos mais relevantes a serem usados na construção do modelo. A ideia é transformar
dados de um espaço de alta dimensão e pouco povoado em um espaço de baixa dimensão que retenha
as propriedades mais significativas dos dados originais. Isso alivia a maldição da dimensionalidade que
pode surgir com dados pouco preenchidos e de alta dimensão, nos quais a análise estatística se torna
problemática. Ele também pode ser usado para ajudar a entender os dados, reduzindo os dados de alta
dimensão a uma dimensionalidade menor que possa ser visualizada.
• Análise de clusteré uma classe de técnicas usadas para classificar objetos ou casos em grupos
chamados clusters. Ele tenta encontrar agrupamentos distintos dentro dos dados, em que os membros
de um grupo sejam o mais semelhantes possível entre eles e o mais diferentes possível dos membros
de outros grupos. Você define os recursos ou atributos que deseja que o algoritmo use para determinar
a semelhança, seleciona uma função de distância para medir a semelhança e especifica o número de
agrupamentos a serem usados na análise.
• Detecção de anomaliasé a identificação de itens, eventos ou observações raras em um conjunto de
dados que levantam suspeitas porque diferem significativamente do resto dos dados. A identificação
de itens anômalos pode ser usada, por exemplo, para detectar fraudes bancárias ou erros médicos. As
anomalias também são chamadas de valores atípicos, novidades, ruídos, desvios e exceções.
• Estimar densidadeé a construção de estimativas de funções de densidade de probabilidade subjacentes
não observáveis com base em dados observados. Um uso natural das estimativas de densidade é para
exploração de dados. As estimativas de densidade podem descobrir características como distorção
e multimodalidade nos dados. A forma mais básica de estimativa de densidade é um histograma
redimensionado.
SageMaker fornece vários algoritmos de aprendizado de máquina integrados que você pode usar
para essas tarefas de aprendizado não supervisionado. Para obter mais informações sobre os
algoritmos não supervisionados incorporados fornecidos pelo SageMaker, Consulte,Aprendizagem não
supervisionada (p. 1127).

Aprendizado por reforço
O aprendizado por reforço é um tipo de aprendizado baseado na interação com o meio ambiente. Esse tipo
de aprendizado é usado por um agente que deve aprender o comportamento por meio de trial-and-error
interações com um ambiente dinâmico no qual o objetivo é maximizar as recompensas de longo prazo que
o agente recebe como resultado de suas ações. As recompensas são maximizadas trocando ações de
exploração que têm recompensas incertas com ações exploradoras que têm recompensas conhecidas.
Para obter mais informações sobre SageMakerestruturas, kits de ferramentas e ambientes da para
aprendizado por reforço, consulteUse o aprendizado por reforço com a Amazon SageMaker (p. 2252).

Usar a Amazon SageMaker Algoritmos integrados ou
modelos pré-treinados
Amazônia SageMaker fornece um conjunto de algoritmos integrados, modelos pré-treinados e modelos
de soluções pré-criados para ajudar cientistas de dados e profissionais de aprendizado de máquina a
começarem a treinar e implantar modelos de aprendizado de máquina rapidamente. Para alguém que
é novo em SageMaker, escolher o algoritmo certo para seu caso de uso específico pode ser uma tarefa
desafiadora. A tabela a seguir fornece uma folha de dicas rápida que mostra como você pode começar
com um exemplo de problema ou caso de uso e encontrar um algoritmo incorporado apropriado oferecido
pelo SageMaker isso é válido para esse tipo de problema. Orientações adicionais organizadas por
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paradigmas de aprendizagem (supervisionados e não supervisionados) e domínios de dados importantes
(texto e imagens) são fornecidas nas seções a seguir à tabela.

Tabela: Mapeamento de casos de uso para algoritmos integrados
Exemplos de
problemas e casos
de uso

Paradigma ou
domínio de
aprendizagem

Tipos de
problemas

Formato de
entrada de dados

Algoritmos
integrados

Aqui estão alguns
exemplos dos 15
tipos de problemas
que podem
ser resolvidos
pelos modelos
pré-treinados e
pelos modelos
de soluções
pré-construídos
fornecidos pela
SageMaker
JumpStart:

Modelos prétreinados e
modelos de
soluções préconstruídos

Classificação de
imagens

Imagem, texto,
tabular

Modelos
populares,
incluindo
Mobilenet, YOLO,
Faster R-CNN,
BERT, LightGBM e
CatBoost

Resposta a
perguntas: chatbot
que gera uma
resposta para
uma determinada
pergunta.
Análise de texto:
analise textos
de modelos
específicos para
um domínio da
indústria, como
finanças.

Classificação
tabular
Regressão tabular
Classificação de
texto

Para obter uma
lista de modelos
pré-treinados
disponíveis,
consulteJumpStart
Modelos.

Detecção de
objetos
Incorporação de
texto

Para obter uma
lista dos modelos
de soluções
pré-integrados
disponíveis,
consulteJumpStart
Soluções.

Responder a
perguntas
Classificação de
pares de frases
Incorporação de
imagens
Reconhecimento
de entidades
nomeadas
Segmentação de
instância
Geração de texto
Resumo de texto
Segmentação
semântica
Tradução de
máquina

Preveja se um item Aprendizado
Classificação
pertence a uma
supervisionado (p. 1126)
binária/multiclasse
categoria: um filtro
de spam de e-mail
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Exemplos de
problemas e casos
de uso

Paradigma ou
domínio de
aprendizagem

Tipos de
problemas

Formato de
entrada de dados

Algoritmos
integrados
(k-NN) (p. 2032),
Light
GBM (p. 2041),
Algoritmo de
Aprendizagem
linear (p. 2050),
TabTransformer (p. 2068),
Algoritmo
XGBoost (p. 2075)

Preveja um valor
numérico/contínuo:
estime o valor de
uma casa

Regressão

Tabular

AutoGluonTabular (p. 2006),
CatBoost (p. 2013),
Algoritmo de
Máquinas de
fatoração (p. 2022),
Algoritmo knearest neighbors
(k-NN) (p. 2032),
Light
GBM (p. 2041),
Algoritmo de
Aprendizagem
linear (p. 2050),
TabTransformer (p. 2068),
Algoritmo
XGBoost (p. 2075)

Com base
em dados
históricos de um
comportamento,
preveja o
comportamento
future: preveja
as vendas de um
novo produto com
base em dados de
vendas anteriores.

Previsão de séries
temporais

Tabular

Algoritmo
de previsão
DeepAR (p. 2158)

Melhore a
incorporação de
dados dos objetos
de alta dimensão:
identifique tickets
de suporte
duplicados
ou encontre o
roteamento correto
com base na
semelhança do
texto nos tickets

Incorporações:
converta objetos
de alta dimensão
em espaço de
baixa dimensão.

Tabular

Algoritmo
Object2Vec (p. 2128)
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Exemplos de
problemas e casos
de uso

Paradigma ou
domínio de
aprendizagem

Tipos de
problemas

Elimine essas
colunas de um
conjunto de dados
que tenha uma
relação fraca
com a variável
rótulo/alvo: a
cor de um carro
ao prever sua
quilometragem.

Aprendizagem não Engenharia de
supervisionada (p. 1127)
características:
redução de
dimensionalidade

Formato de
entrada de dados

Algoritmos
integrados

Tabular

Algoritmo de
Análise de
componente
principal
(PCA) (p. 2192)

Detecte
comportamento
anormal na
aplicação:
identifique quando
um sensor de IoT
está enviando
leituras anormais

Detecção de
anomalias

Tabular

Algoritmo RCF
(Random Cut
Forest) (p. 2196)

Proteja seu
aplicativo contra
usuários suspeitos:
detecte se um
endereço IP
que acessa um
serviço pode ser
de um agente malintencionado

Detecção de
anomalias IP

Tabular

IP
Insights (p. 2174)

Agrupe
objetos/dados
semelhantes:
encontre clientes
com gastos altos,
médios e baixos
a partir de seus
históricos de
transações

Agrupamento ou
agrupamento

Tabular

Algoritmo kmeans (p. 2184)
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Exemplos de
problemas e casos
de uso

Tipos de
problemas

Formato de
entrada de dados

Algoritmos
integrados

Organize um
conjunto de
documentos
em tópicos
(desconhecidos
com
antecedência):
marque um
documento como
pertencente a uma
categoria médica
com base nos
termos usados no
documento.

Modelagem de
tópicos

Texto

Algoritmo Latent
Dirichlet Allocation
(LDA) (p. 2116),
Algoritmo de
Modelo de
tópicos neurais
(NTM) (p. 2122)

Atribua categorias Análise
predefinidas aos
textual (p. 1128)
documentos
em um corpus:
categorize os livros
em uma biblioteca
em disciplinas
acadêmicas

Classificação de
texto

Texto

BlazingText
algoritmo (p. 2106)

Converta texto de
um idioma para
outro: espanhol
para inglês

Tradução de
máquina
algoritmo

Texto

Algoritmo
Sequence-toSequence (p. 2144)

Resuma um longo
corpus de texto:
um resumo para
um paper pesquisa

Resumo de texto

Texto

Algoritmo
Sequence-toSequence (p. 2144)

Converta arquivos
de áudio em texto:
transcreva as
conversas do call
center para análise
posterior

Speech-to-text

Texto

Algoritmo
Sequence-toSequence (p. 2144)

Imagem

Classificação
de imagens MXNet (p. 2205)

Imagem

Classificação
de imagens TensorFlow (p. 2217)

Etiquete/marque
uma imagem com
base no conteúdo
da imagem: alertas
sobre conteúdo
adulto em uma
imagem
Classifique
algo em uma
imagem usando o
aprendizado por
transferência.

Paradigma ou
domínio de
aprendizagem

Image
Classificação de
Processing (p. 1128) imagens e rótulos
múltiplos

Classificação de
imagens
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Exemplos de
problemas e casos
de uso

Paradigma ou
domínio de
aprendizagem

Tipos de
problemas

Formato de
entrada de dados

Algoritmos
integrados

Detecte pessoas
e objetos em uma
imagem: a polícia
revisa uma grande
galeria de fotos
de uma pessoa
desaparecida

Detecção e
classificação de
objetos

Imagem

Detecção de
objetos (p. 2231)

Marque cada pixel
de uma imagem
individualmente
com uma
categoria: carros
autônomos se
preparam para
identificar objetos
em seu caminho

Visão
computacional

Imagem

Algoritmo de
segmentação
semântica (p. 2242)

Para obter informações importantes sobre caminhos de registro do Docker, formatos de dados, tipos de
instância do Amazon EC2 recomendados e CloudWatch registros comuns a todos os algoritmos integrados
fornecidos pelo SageMaker, consulteInformações comuns sobre algoritmos incorporados (p. 1128).
As seções a seguir fornecem orientações adicionais para a Amazônia SageMaker algoritmos embutidos
agrupados pelos paradigmas de aprendizagem supervisionada e não supervisionada aos quais pertencem.
Para obter descrições desses paradigmas de aprendizagem e seus tipos de problemas associados,
consulteEscolher um algoritmo (p. 1117). Também são fornecidas seções para o SageMaker algoritmos
integrados disponíveis para abordar dois domínios importantes de aprendizado de máquina: análise textual
e processamento de imagens.
• Modelos pré-treinados e modelos de soluções (p. 1126)
• Aprendizado supervisionado (p. 1126)
• Aprendizagem não supervisionada (p. 1127)
• Análise textual (p. 1128)
• Image Processing (p. 1128)

Modelos pré-treinados e modelos de soluções
SageMaker JumpStart fornece uma ampla variedade de modelos pré-treinados, modelos de soluções précriados e exemplos de tipos de problemas populares que usam o SageMaker SDK, bem como Studio.
Para obter mais informações sobre esses modelos, soluções e os exemplos de notebooks fornecidos pela
SageMaker JumpStart, consulteSageMaker JumpStart (p. 48).

Aprendizado supervisionado
Amazônia SageMaker fornece vários algoritmos integrados de uso geral que podem ser usados para
problemas de classificação ou regressão.
• AutoGluon-Tabular (p. 2006)—uma estrutura AutoML de código aberto que é bem-sucedida ao agrupar
modelos e empilhá-los em várias camadas.
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• CatBoost (p. 2013)—uma implementação do algoritmo de árvores com aumento de gradiente que
introduz o aumento ordenado e um algoritmo inovador para processar características categóricas.
• Algoritmo de Máquinas de fatoração (p. 2022)—uma extensão de um modelo linear que é projetado
para capturar economicamente as interações entre recursos em conjuntos de dados esparsos de alta
dimensão.
• Algoritmo k-nearest neighbors (k-NN) (p. 2032)—um método não paramétrico que usa os k pontos
rotulados mais próximos para atribuir um rótulo a um novo ponto de dados para classificação ou um
valor alvo previsto a partir da média dos k pontos mais próximos para regressão.
• Light GBM (p. 2041)—uma implementação do algoritmo de árvores com aumento de gradiente que
adiciona duas novas técnicas para melhorar a eficiência e a escalabilidade: Amostragem unilateral
baseada em gradiente (GOSS) e pacote exclusivo de recursos (EFB).
• Algoritmo de Aprendizagem linear (p. 2050)—aprende uma função linear para regressão ou uma função
de limite linear para classificação.
• TabTransformer (p. 2068)—uma nova arquitetura de modelagem de dados tabulares profunda baseada
em self-attention-basedTransformações.
• Algoritmo XGBoost (p. 2075)—uma implementação do algoritmo de árvores com aumento de gradiente
que combina um conjunto de estimativas de um conjunto de modelos mais simples e mais fracos.
Amazônia SageMaker também fornece vários algoritmos de aprendizado supervisionado integrados que
são usados para tarefas mais especializadas durante a engenharia de recursos e a previsão a partir de
dados de séries temporais.
• Algoritmo Object2Vec (p. 2128)—um novo algoritmo multiuso altamente personalizável usado para
engenharia de recursos. Ele pode aprender incorporações densas de baixa dimensão de objetos de alta
dimensão para produzir recursos que melhoram a eficiência do treinamento para modelos posteriores.
Embora seja um algoritmo supervisionado, pois requer dados rotulados para treinamento, há muitos
cenários nos quais os rótulos de relacionamento podem ser obtidos puramente a partir de agrupamentos
naturais de dados, sem qualquer anotação humana explícita.
• Algoritmo de previsão DeepAR (p. 2158)—um algoritmo de aprendizado supervisionado para prever
séries temporais escalares (unidimensionais) usando redes neurais recorrentes (RNN).

Aprendizagem não supervisionada
Amazônia SageMaker fornece vários algoritmos integrados que podem ser usados para uma variedade
de tarefas de aprendizagem não supervisionadas, como agrupamento, redução de dimensões,
reconhecimento de padrões e detecção de anomalias.
• Algoritmo de Análise de componente principal (PCA) (p. 2192)—reduz a dimensionalidade (número de
recursos) em um conjunto de dados projetando pontos de dados nos primeiros componentes principais.
O objetivo é reter o máximo possível de informações ou variações. Para matemáticos, os componentes
principais são vetores próprios da matriz de covariância dos dados.
• Algoritmo k-means (p. 2184)—encontra agrupamentos discretos em dados, em que os membros de
um grupo são o mais semelhantes possível entre si e o mais diferentes possível de membros de outros
grupos.
• IP Insights (p. 2174)—aprende os padrões de uso de endereços IPv4. Ele é projetado para capturar
associações entre endereços IPv4 e várias entidades, como IDs de usuários ou números de contas.
• Algoritmo RCF (Random Cut Forest) (p. 2196)—detecta pontos de dados anômalos em um conjunto de
dados que divergem de dados bem estruturados ou padronizados.
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Análise textual
SageMaker fornece algoritmos personalizados para a análise de documentos textuais usados no
processamento de linguagem natural, classificação ou resumo de documentos, modelagem ou
classificação de tópicos e transcrição ou tradução de idiomas.
• BlazingText algoritmo (p. 2106)— uma implementação altamente otimizada do Word2vec e dos
algoritmos de classificação de texto que podem ser facilmente escalados para grandes conjuntos de
dados. É útil para muitas tarefas posteriores de processamento de linguagem natural (PNL).
• Algoritmo Sequence-to-Sequence (p. 2144)—um algoritmo supervisionado comumente usado para
tradução automática neural.
• Algoritmo Latent Dirichlet Allocation (LDA) (p. 2116)—um algoritmo adequado para determinar tópicos
em um conjunto de documentos. É um algoritmo não supervisionado, o que significa que ele não usa
dados de exemplo com respostas durante o treinamento.
• Algoritmo de Modelo de tópicos neurais (NTM) (p. 2122)—outra técnica não supervisionada para
determinar tópicos em um conjunto de documentos, usando uma abordagem de rede neural.

Image Processing
SageMaker também fornece algoritmos de processamento de imagem que são usados para classificação
de imagens, detecção de objetos e visão computacional.
• Classificação de imagens - MXNet (p. 2205)—usa dados de exemplo com respostas (chamados
dealgoritmo de autenticação de mensagem)). Use esse algoritmo para classificar imagens.
• Classificação de imagens - TensorFlow (p. 2217)—usa a pré-treinada TensorFlow Modelos de hub para
ajustar tarefas específicas (chamadas dealgoritmo de autenticação de mensagem)). Use esse algoritmo
para classificar imagens.
• Algoritmo de segmentação semântica (p. 2242)—fornece uma abordagem refinada em nível de pixel
para o desenvolvimento de aplicativos de visão computacional.
• Detecção de objetos (p. 2231)—detecta e classifica objetos em imagens usando uma única rede neural
profunda. Ele é um algoritmo de aprendizagem supervisionada que captura imagens como entrada e
identifica todas as instâncias de objetos na cena da imagem.
Tópicos
• Informações comuns sobre algoritmos incorporados (p. 1128)
• Integrado SageMaker Algoritmos para dados tabulares (p. 2005)
• Integrado SageMaker Algoritmos para dados de texto (p. 2105)
• Embutido SageMaker Algoritmos para dados de séries temporais (p. 2157)
• Integrado sem supervisão SageMaker Algoritmos (p. 2173)
• Embutido SageMaker Algoritmos para visão computacional (p. 2204)

Informações comuns sobre algoritmos incorporados
A tabela a seguir lista os parâmetros para cada um dos algoritmos fornecidos pela Amazon SageMaker.
Nome do
algoritmo

Nome do
canal

Modo de
entrada do
treinamento

Tipo de
arquivo

Classe de
instância

Paralelizável

AutoGluonTabular

treinamento
e

Arquivo

CSV

CPU ou
GPU

Não
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Nome do
algoritmo

Nome do
canal

Modo de
entrada do
treinamento

Tipo de
arquivo

(opcionalmente)
validação
BlazingText

treinamento

CatBoost

Arquivo ou
Pipe

Classe de
instância

Paralelizável

(somente
instância
única)
Arquivo
de texto
(uma frase
por linha
com tokens
separados
por espaço)

CPU ou
GPU
(somente
instância
única)

Não

treinamento
Arquivo
e
(opcionalmente)
validação

CSV

CPU
(somente
instância
única)

Não

Previsão
DeepAR

treinamento
Arquivo
e
(opcionalmente)
teste

linhas JSON
ou Parquet

CPU ou
GPU

Sim

Máquinas de
fatoração

treinamento
Arquivo ou
e
Pipe
(opcionalmente)
teste

recordIOprotobuf

CPU (GPU
para dados
densos)

Sim

Classificação treinamento
Arquivo ou
de imagens - e validação, Pipe
MXNet
(opcionalmente)
train_lst,
validation_lst
e model

recordIO ou
arquivos de
imagem (.jpg
ou .png)

GPU

Sim

Classificação treinamento
de imagens - e validação
TensorFlow

arquivos
de imagem
(.jpg, .jpeg
ou .png)

CPU ou
GPU

Sim
(somente
em várias
GPUs em
uma única
instância)
Sim

Arquivo

IP Insights

treinamento
Arquivo
e
(opcionalmente)
validação

CSV

CPU ou
GPU

K-Sage

treinamento
Arquivo ou
e
Pipe
(opcionalmente)
teste

recordIOprotobuf ou
CSV

CPU ou
Não
GPUCommon
(dispositivo
de GPU
única em
uma ou mais
instâncias)
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Nome do
algoritmo

Nome do
canal

Vizinhos
mais
próximos (kNN)

Modo de
entrada do
treinamento

Tipo de
arquivo

Classe de
instância

Paralelizável

treinamento
Arquivo ou
e
Pipe
(opcionalmente)
teste

recordIOprotobuf ou
CSV

CPU ou
GPU
(dispositivo
de GPU
única em
uma ou mais
instâncias)

Sim

LDA

treinamento
Arquivo ou
e
Pipe
(opcionalmente)
teste

recordIOprotobuf ou
CSV

CPU
(somente
instância
única)

Não

Light GBM

treinamento
Arquivo
e
(opcionalmente)
validação

CSV

CPU
(somente
instância
única)

Não

Aprendizagem treinamento
Arquivo ou
linear
e
Pipe
(opcionalmente)
validação,
teste ou
ambos

recordIOprotobuf ou
CSV

CPU ou
GPU

Sim

Modelo de
tópico neural

treinamento
Arquivo ou
e
Pipe
(opcionalmente)
validação,
teste ou
ambos

recordIOprotobuf ou
CSV

CPU ou
GPU

Sim

Object2Vec

treinamento
Arquivo
e
(opcionalmente)
validação,
teste ou
ambos

Linhas
JSON

CPU ou
GPU
(somente
instância
única)

Não

Detecção de
objetos

treinamento
Arquivo ou
e validação, Pipe
(opcionalmente)
train_annotation,
validation_annotation
e model

recordIO ou
arquivos de
imagem (.jpg
ou .png)

GPU

Sim

PCA

treinamento
Arquivo ou
e
Pipe
(opcionalmente)
teste

recordIOprotobuf ou
CSV

CPU ou
GPU

Sim
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Nome do
algoritmo

Nome do
canal

Random Cut
Forest

Tipo de
arquivo

Classe de
instância

Paralelizável

treinamento
Arquivo ou
e
Pipe
(opcionalmente)
teste

recordIOprotobuf ou
CSV

CPU

Sim

Segmentação treinamento
Arquivo ou
semântica
e validação, Pipe
train_annotation,
validation_annotation
e
(opcionalmente)
label_map e
model

Arquivos de
imagem

GPU
(somente
instância
única)

Não

Modelagem
Seq2Seq

recordIOprotobuf

GPU
(somente
instância
única)

Não

TabTransformertreinamento
Arquivo
e
(opcionalmente)
validação

CSV

CPU ou
GPU
(somente
instância
única)

Não

XGBoost
(0,90-1,
0,90-2,
1,0-1, 1,2-1,
1,2-21)

CSV,
LibSVM ou
Parquet

CPU (ou
GPU para
1,2-1)

Sim

treinamento,
validação e
vocabulário

Modo de
entrada do
treinamento

Arquivo

treinamento
Arquivo ou
e
Pipe
(opcionalmente)
validação

Algoritmos que são paralelizáveis podem ser implantados em várias instâncias de computação para
treinamento distribuído.
Os tópicos a seguir fornecem informações sobre caminhos de registro do Docker, formatos de dados,
tipos de instância recomendados do Amazon EC2 e CloudWatch registros comuns a todos os algoritmos
integrados fornecidos pela Amazon SageMaker.
Tópicos
• Caminhos de registro do Docker e código de exemplo (p. 1131)
• Formatos de dados comuns para algoritmos internos (p. 1994)
• Tipos de instância para algoritmos internos (p. 2003)
• Registros para algoritmos integrados (p. 2004)

Caminhos de registro do Docker e código de exemplo
Os tópicos a seguir listam o caminho do registro do Docker e outros parâmetros para cada um dos Amazon
SageMaker forneceu algoritmos e Deep Learning Containers (DLC).
Use o caminho da seguinte forma:
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• Como criar um trabalho de treinamento (create_training_job), especifique o caminho do registro do
Docker (TrainingImage) e o modo de entrada de treinamento (TrainingInputMode) para a imagem
de treinamento. Para treinar um modelo usando um conjunto de dados específico, crie um trabalho de
treinamento.
• Para criar um modelo (create_model), especifique o caminho do registro do Docker (Image) para a
imagem de inferência (PrimaryContainer Image). SageMaker lança instâncias de computação de
aprendizado de máquina baseadas na configuração do endpoint e implanta o modelo, que inclui os
artefatos (o resultado do treinamento do modelo).

Note
Para o caminho do registro, use o:1tag de versão para garantir que você esteja usando uma
versão estável do algoritmo/DLC. É confiável hospedar um modelo treinado usando uma imagem
com a marcação :1 em uma imagem de inferência com a marcação :1. Usar o:latesttag no
caminho do registro fornece a você o máximo up-to-date versão do algoritmo/DLC, mas pode
causar problemas de compatibilidade com versões anteriores. Evite usar a marcação :latest
para fins de produção.

Important
Quando você recupera o SageMaker URI da imagem XGBoost, não use:latestou:1para a
tag URI da imagem. Você deve especificar um dosVersões com suporte (p. 2076)para escolher
o SageMakerContêiner XGBoost gerenciado com a versão do pacote XGBoost nativo que
você deseja usar. Para encontrar a versão do pacote migrada para o SageMaker Contêineres
XGBoost, consulteCaminhos de registro do Docker e código de exemplo, escolha aRegião da
AWSe navegue até oXGBoost (algoritmo)seção.
Para encontrar o caminho do registro, escolha oAWSRegião e, em seguida, escolha o algoritmo ou o DLC.
Tópicos
• Caminhos de registro Docker e código de exemplo para Leste dos EUA (Ohio) (us-east-2) (p. 1133)
• Caminhos de registro Docker e código de exemplo para Leste dos EUA (Norte da Virgínia) (useast-1) (p. 1169)
• Caminhos de registro Docker e código de exemplo para o Oeste dos EUA (Norte da Califórnia) (uswest-1) (p. 1207)
• Caminhos de registro Docker e código de exemplo para Oeste dos EUA (Oregon) (uswest-2) (p. 1243)
• Caminhos de registro do Docker e código de exemplo para a África (Cidade do Cabo) (afsouth-1) (p. 1279)
• Caminhos de registro do Docker e código de exemplo para Ásia-Pacífico (Hong Kong) (apeast-1) (p. 1313)
• Caminhos de registro Docker e código de exemplo para Ásia-Pacífico (Mumbai) (ap-south-1) (p. 1347)
• Caminhos de registro e exemplo de Docker para Ásia-Pacífico (Osaka) (ap-northeast-3) (p. 1383)
• Caminhos de registro Docker e código de exemplo para Ásia-Pacífico (Seul) (ap-northeast-2) (p. 1409)
• Caminhos de registro Docker e código de exemplo para Ásia-Pacífico (Singapura) (apsoutheast-1) (p. 1444)
• Caminhos de registro Docker e código de exemplo para Ásia-Pacífico (Sydney) (apsoutheast-2) (p. 1481)
• Caminhos de registro Docker e código de exemplo para Ásia-Pacífico (Jacarta) (apsoutheast-3) (p. 1517)
• Caminhos de registro Docker e código de exemplo para a Ásia Pacific (Tóquio) (apnortheast-1) (p. 1539)
• Caminhos de registro Docker e código de exemplo para Canadá (Central) (ca-central-1) (p. 1575)
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• Caminhos de registro Docker e código de exemplo para a China (Pequim) (cn-north-1) (p. 1611)
• Caminhos de registro do Docker e código de exemplo para a China (Ningxia) (cnnorthwest-1) (p. 1644)
• Caminhos de registro Docker e código de exemplo para Europa (Frankfurt) (eu-central-1) (p. 1678)
• Caminhos de registro Docker e código de exemplo para a região Europa (Irlanda) (euwest-1) (p. 1714)
• Caminhos de registro Docker e código de exemplo para Europa (Londres) (eu-west-2) (p. 1750)
• Caminhos de registro Docker e código de exemplo para Europa (Paris) (eu-west-3) (p. 1785)
• Caminhos de registro Docker e código de exemplo para Europa (Estocolmo) (eu-north-1) (p. 1819)
• Caminhos de registro do Docker e código de exemplo para a UE (Milão) (eu-south-1) (p. 1853)
• Caminhos de registro do Docker e código de exemplo para o Oriente Médio (Bahrein) (mesouth-1) (p. 1887)
• Caminhos de registro Docker e código de exemplo para a América do Sul (São Paulo) (saeast-1) (p. 1921)
• Caminhos de registro do Docker e código de exemplo paraAWS GovCloud (Oeste dos EUA) (us-govwest-1) (p. 1955)

Caminhos de registro Docker e código de exemplo para Leste dos EUA (Ohio) (us-east-2)
Os tópicos a seguir listam os parâmetros para cada um dos algoritmos e contêineres de aprendizado
profundo nessa região fornecidos pela Amazon SageMaker.
Tópicos
• AutoGluon (Algoritmo) (p. 1134)
• BlazingText (Algoritmo) (p. 1135)
• Cadeia (DLC) (p. 1136)
• Esclarecer (algoritmo) (p. 1136)
• Data Wrangler (algoritmo) (p. 1136)
• Depurador (algoritmo) (p. 1137)
• Previsão DeepAR (algoritmo) (p. 1137)
• Máquinas de fatoração (algoritmo) (p. 1137)
• Cara de abraço (algoritmo) (p. 1138)
• IP Insights (algoritmo) (p. 1141)
• Classificação de imagens (algoritmo) (p. 1141)
• Inferência MXNet (DLC) (p. 1141)
• Inferentia PyTorch (DLC) (p. 1142)
• K-Means (algoritmo) (p. 1142)
• KNN (algoritmo) (p. 1142)
• LDA (algoritmo) (p. 1143)
• Linear Learner (algoritmo) (p. 1143)
• MXNet (DLC) (p. 1143)
• Treinador do MXNet (DLC) (p. 1146)
• Monitor de modelo (algoritmo) (p. 1147)
• NTM (algoritmo) (p. 1147)
• Classificação de imagens Neo (algoritmo) (p. 1147)
• Neo MXNet (DLC) (p. 1148)
• Neo PyTorch (DLC) (p. 1148)

1133

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

• Neo Tensorflow (DLC) (p. 1149)
• Neo XGBoost (algoritmo) (p. 1149)
• Detecção de objetos (algoritmo) (p. 1149)
• Object2Vec (algoritmo) (p. 1150)
• PCA (algoritmo) (p. 1150)
• PyTorch (DLC) (p. 1150)
• Random Cut Forest (algoritmo) (p. 1154)
• Ray PyTorch (DLC) (p. 1154)
• Scikit-learn (algoritmo) (p. 1155)
• Segmentação semântica (algoritmo) (p. 1155)
• Seq2Seq (algoritmo) (p. 1155)
• Spark (algoritmo) (p. 1156)
• SparkML Serving (algoritmo) (p. 1156)
• Tensorflow (DLC) (p. 1157)
• Treinador do Tensorflow (DLC) (p. 1165)
• Inferência do Tensorflow (DLC) (p. 1166)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 1167)
• VW (algoritmo) (p. 1168)
• XGBoost (algoritmo) (p. 1168)

AutoGluon (Algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='useast-2',image_scope='inference',version='0.4')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.us- 0.5.2
east-2.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 0.5.2
east-2.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.us- 0.4.3
east-2.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 0.4.3
east-2.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.us- 0.4.2
east-2.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 0.4.2
east-2.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.us- 0.4.0
east-2.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 0.4.0
east-2.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.us- 0.3.2
east-2.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 0.3.2
east-2.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.us- 0.3.1
east-2.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 0.3.1
east-2.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

BlazingText (Algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='us-east-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

825641698319.dkr.ecr.us- 1
east-2.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

Inferência
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Cadeia (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='useast-2',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

520713654638.dkr.ecr.us5.0.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

Inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us4.1.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

Inferência,
Treinamento

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us4.0.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

Inferência

CPU, GPU

py2, py3

Esclarecer (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='useast-2',version='1.0',image_scope='processing')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

211330385671.dkr.ecr.us- 1,0
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-clarifyprocessing:<tag>

processando

Data Wrangler (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='us-east-2')
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

415577184552.dkr.ecr.us- 1.x
east-2.amazonaws.com/
sagemakerdata-wranglercontainer:<tag>

processando

Depurador (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='us-east-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

915447279597.dkr.ecr.us- latest
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-debuggerrules:<tag>

depurador

Previsão DeepAR (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='us-east-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

566113047672.dkr.ecr.us- 1
east-2.amazonaws.com/
forecastingdeepar:<tag>

Inferência, Treinamento

Máquinas de fatoração (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='us-east-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

404615174143.dkr.ecr.us- 1
east-2.amazonaws.com/

Inferência, Treinamento

1137

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

factorizationmachines:<tag>

Cara de abraço (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='useast-2',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.us- 4.17.0
east-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.17.0
east-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.17.0
east-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.us- 4.17.0
east-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.us- 4.12.3
east-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.12.3
east-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.12.3
east-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.us- 4.12.3
east-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.us- 4.11.0
east-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.11.0
east-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.11.0
east-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.us- 4.11.0
east-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.us- 4.10.2
east-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.10.2
east-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.10.2
east-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.10.2
east-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.10.2
east-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.us- 4.10.2
east-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.us- 4.10.2
east-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.us- 4.10.2
east-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.us- 4.6.1
east-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.6.1
east-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.6.1
east-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.6.1
east-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.6.1
east-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.us- 4.6.1
east-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.us- 4.5.0
east-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.5.0
east-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.4.2
east-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.4.2
east-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação
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IP Insights (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='us-east-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

404615174143.dkr.ecr.us- 1
east-2.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

Inferência

Classificação de imagens (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='us-east-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

825641698319.dkr.ecr.us- 1
east-2.amazonaws.com/
imageclassification:<tag>

Inferência

Inferência MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='useast-2',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

007439368137.dkr.ecr.us1.8
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

inferência

inf

py3

007439368137.dkr.ecr.us1.5.1
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

inferência

inf

py3
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Inferentia PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='useast-2',version='1.9',py_version='py3')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

007439368137.dkr.ecr.us1.9
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

inferência

inf

py3

007439368137.dkr.ecr.us1.8
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

inferência

inf

py3

007439368137.dkr.ecr.us1,7
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

inferência

inf

py3

K-Means (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='us-east-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

404615174143.dkr.ecr.us- 1
east-2.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

Inferência

KNN (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='us-east-2')
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

404615174143.dkr.ecr.us- 1
east-2.amazonaws.com/
knn:<tag>

Inferência

LDA (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda',region='us-east-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

999911452149.dkr.ecr.us- 1
east-2.amazonaws.com/
lda:<tag>

Inferência

Linear Learner (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='us-east-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

404615174143.dkr.ecr.us- 1
east-2.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

Inferência

MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='useast-2',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

763104351884.dkr.ecr.us1.9.0
east-2.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

formação

CPU, GPU

py38
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.us1.9.0
east-2.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.8.0
east-2.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us1.8.0
east-2.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us1.7.0
east-2.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us1.7.0
east-2.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us1.7.0
east-2.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us1.6.0
east-2.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us1.6.0
east-2.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us1.5.1
east-2.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.4.1
east-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.us1.4.1
east-2.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

520713654638.dkr.ecr.us1.4.1
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.us1.4.1
east-2.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us1.4.1
east-2.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.4.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.4.0
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.4.0
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving-eia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.3.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.3.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.3.0
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-mxneteia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.2.1
east-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.2.1
east-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

520713654638.dkr.ecr.us1.1.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.1.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.0.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.0.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us0.12.1
east-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us0.12.1
east-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

Treinador do MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='useast-2',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

520713654638.dkr.ecr.us0.11.0
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet: treinador
0.11.0-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us0,11
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-

formação

CPU, GPU

py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

mxnet: treinador
0.11-<tag>

Monitor de modelo (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='us-east-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

777275614652.dkr.ecr.useast-2.amazonaws.com/
sagemaker-modelmonitor-analyzer:<tag>

monitoramento

NTM (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='us-east-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

404615174143.dkr.ecr.us- 1
east-2.amazonaws.com/
ntm:<tag>

Inferência

Classificação de imagens Neo (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='us-east-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

007439368137.dkr.ecr.us- latest
east-2.amazonaws.com/
image-classificationneo:<tag>

inferência
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Neo MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='useast-2',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

007439368137.dkr.ecr.us1.8
east-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencemxnet:<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

inferência

CPU, GPU

py3

Neo PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='useast-2',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

007439368137.dkr.ecr.us1.8
east-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

007439368137.dkr.ecr.us1,7
east-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

007439368137.dkr.ecr.us1.6
east-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

007439368137.dkr.ecr.us1.5
east-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3
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Caminho de
registro

Versão

007439368137.dkr.ecr.us1.4
east-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

inferência

CPU, GPU

py3

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='useast-2',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

007439368137.dkr.ecr.us2.4.2
east-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

007439368137.dkr.ecr.us1.15.3
east-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

Neo XGBoost (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='us-east-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

007439368137.dkr.ecr.us- latest
east-2.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

inferência

Detecção de objetos (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='us-east-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

825641698319.dkr.ecr.us- 1
east-2.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

Inferência

Object2Vec (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='us-east-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

404615174143.dkr.ecr.us- 1
east-2.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

Inferência

PCA (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='us-east-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

404615174143.dkr.ecr.us- 1
east-2.amazonaws.com/
pca:<tag>

Inferência

PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='useast-2',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

763104351884.dkr.ecr.us1.12.0
east-2.amazonaws.com/

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

inferência

CPU, GPU

py38
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.us1.12.0
east-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.11.0
east-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.11.0
east-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.10.2
east-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.10.2
east-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.10.0
east-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.10.0
east-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.9.1
east-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.9.1
east-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.9.0
east-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

pytorchinference:<tag>
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Caminho de
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Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.us1.9.0
east-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.8.1
east-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.us1.8.1
east-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.us1.8.0
east-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.us1.8.0
east-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.us1.7.1
east-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.us1.7.1
east-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.us1.6.0
east-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.us1.6.0
east-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.us1.5.1
east-2.amazonaws.com/
pytorch-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us1.5.0
east-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3
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Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.us1.5.0
east-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us1.4.0
east-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us1.4.0
east-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us1.3.1
east-2.amazonaws.com/
pytorch-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us1.3.1
east-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us1.3.1
east-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us1.2.0
east-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us1.2.0
east-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.1.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.1.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.0.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3
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Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores
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520713654638.dkr.ecr.us1.0.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us0.4.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us0.4.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

Random Cut Forest (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='us-east-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

404615174143.dkr.ecr.us- 1
east-2.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

Inferência, Treinamento

Ray PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch',region='useast-2',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

462105765813.dkr.ecr.us1.6.0
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-1.6.0toch<tag>

formação

CPU, GPU

py36

462105765813.dkr.ecr.us0.8.5
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-

formação

CPU, GPU

py36
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Tipos de Job
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Tipos de
processadores

Versões do Python

ray-container:
raio-0,8,5 tocha-<tag>

Scikit-learn (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='useast-2',version='0.23-1',image_scope='inference')

Caminho de registro

Versão

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

257758044811.dkr.ecr.us1.0-1
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

1.0.2

Inferência,
Treinamento

257758044811.dkr.ecr.us0,23-1
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.23.2

Inferência,
Treinamento

257758044811.dkr.ecr.us0.20.0
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.20.0

Inferência,
Treinamento

Segmentação semântica (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='us-east-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

825641698319.dkr.ecr.us- 1
east-2.amazonaws.com/
semanticsegmentation:<tag>

Inferência, Treinamento

Seq2Seq (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='us-east-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

825641698319.dkr.ecr.us- 1
east-2.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

Inferência, Treinamento

Spark (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='useast-2',version='3.0',image_scope='processing')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

314815235551.dkr.ecr.us- 3.1
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando

314815235551.dkr.ecr.us- 3.0
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando

314815235551.dkr.ecr.us- 2.4
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando

SparkML Serving (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='us-east-2',version='2.4')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

257758044811.dkr.ecr.us- 2.4
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

inferência

257758044811.dkr.ecr.us- 2.2
east-2.amazonaws.com/

inferência
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

sagemaker-sparkmlserving:<tag>

Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='useast-2',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.us2.9.1
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py39

763104351884.dkr.ecr.us2.8.0
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.8.0
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py39

763104351884.dkr.ecr.us2.7.1
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us2.7.0
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.6.3
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.6.3
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us2.6.2
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.us2.6.0
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.6.0
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us2.5.1
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.5.1
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.5.0
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.4.3
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.4.3
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.4.1
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.4.1
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.3.2
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.3.2
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37
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Tipos de Job
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imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.us2.3.1
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.3.1
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.3.0
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.3.0
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.3.0
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.2.2
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.2.2
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.2.1
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.2.1
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.2.0
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.2.0
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37
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Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.us2.1.3
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.1.3
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us2.1.2
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.1.2
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us2.1.1
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.1.1
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us2.1.0
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.1.0
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us2.0.4
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.0.4
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us2.0.3
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.us2.0.3
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us2.0.2
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.0.2
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us2.0.1
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.0.1
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us2.0.0
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.0.0
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.0.0
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us1.15.5
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.15.5
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36, py37

763104351884.dkr.ecr.us1.15.4
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.us1.15.4
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36, py37

763104351884.dkr.ecr.us1.15.3
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.15.3
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3, py37

763104351884.dkr.ecr.us1.15.2
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.15.2
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3, py37

763104351884.dkr.ecr.us1.15.0
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.15.0
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.15.0
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us1.14.0
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.14.0
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.us1.14.0
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.13.1
east-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.us1.13.1
east-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us1.13.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.13.0
east-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

520713654638.dkr.ecr.us1.12.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

520713654638.dkr.ecr.us1.12.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

520713654638.dkr.ecr.us1.12.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.11.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-
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Tipos de Job
(escopo da
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Tipos de
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520713654638.dkr.ecr.us1.11.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

520713654638.dkr.ecr.us1.11.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.10.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakertensorfloweia:<tag>

eia

CPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.10.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.10.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.9.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.9.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.8.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.8.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.7.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2
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520713654638.dkr.ecr.us1.7.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.6.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.6.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.5.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.5.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.4.1
east-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.4.1
east-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

Treinador do Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='useast-2',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

462105765813.dkr.ecr.us1.0.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakerrl-coachcontainer:treinador<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

formação

CPU, GPU

py3
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520713654638.dkr.ecr.us0.11.1
east-2.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11.1-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us0.11.0
east-2.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11.0-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us0,11
east-2.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us0.10.1
east-2.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.10.1-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us0.10
east-2.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.10-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

Inferência do Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='useast-2',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Caminho de
registro

Versão

007439368137.dkr.ecr.us2.5.2
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

inferência

inf

py3
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Caminho de
registro

Versão

007439368137.dkr.ecr.us1.15.0
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

inferência

inf

py3

Tensorflow Ray (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='useast-2',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

462105765813.dkr.ecr.us1.6.0
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-1.6.0tf<tag>

formação

CPU, GPU

py37

462105765813.dkr.ecr.us0.8.5
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.5tf-<tag>

formação

CPU, GPU

py36

462105765813.dkr.ecr.us0.8.2
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.2tf-<tag>

formação

CPU, GPU

py36

520713654638.dkr.ecr.us0.6.5
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,6,5-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us0.6
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,6-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us0.5.3
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0.5.3-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

1167

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

Caminho de
registro

Versão

520713654638.dkr.ecr.us0,5
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,5-<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

formação

CPU, GPU

py3

VW (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw',region='useast-2',version='8.7.0',image_scope='training')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

462105765813.dkr.ecr.us- 8.7.0
east-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-vwcontainer:vw-8.7.0<tag>

formação

XGBoost (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='us-east-2',version='1.5-1')

Caminho de registro

Versão

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

257758044811.dkr.ecr.us1,5-1
east-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.5.2

Inferência,
Treinamento

257758044811.dkr.ecr.us1.3-1
east-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.3.3

Inferência,
Treinamento

257758044811.dkr.ecr.us1.2-2
east-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

Inferência,
Treinamento

257758044811.dkr.ecr.us1.2-1
east-2.amazonaws.com/

1.2.0

Inferência,
Treinamento
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Caminho de registro

Versão

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

257758044811.dkr.ecr.us1.0-1
east-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1,0

Inferência,
Treinamento

825641698319.dkr.ecr.us1
east-2.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

0,72

Inferência,
Treinamento

257758044811.dkr.ecr.us0,90-2
east-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

Inferência,
Treinamento

257758044811.dkr.ecr.us0,90-1
east-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

Inferência,
Treinamento

sagemakerxgboost:<tag>

Caminhos de registro Docker e código de exemplo para Leste dos EUA (Norte da Virgínia) (useast-1)
Os tópicos a seguir listam os parâmetros para cada um dos algoritmos e contêineres de aprendizado
profundo nessa região fornecidos pela Amazon SageMaker.
Tópicos
• AutoGluon (algoritmo) (p. 1170)
• BlazingText (algoritmo) (p. 1171)
• Cadeia (DLC) (p. 1172)
• Esclarecer (algoritmo) (p. 1172)
• Data Wrangler (algoritmo) (p. 1173)
• Depurador (algoritmo) (p. 1173)
• Previsão DeepAR (algoritmo) (p. 1173)
• Máquinas de fatoração (algoritmo) (p. 1174)
• Cara de abraço (algoritmo) (p. 1174)
• IP Insights (algoritmo) (p. 1177)
• Classificação de imagens (algoritmo) (p. 1177)
• Inferência MXNet (DLC) (p. 1178)
• Inferentia PyTorch (DLC) (p. 1178)
• K-Means (algoritmo) (p. 1179)
• KNN (algoritmo) (p. 1179)
• LDA (algoritmo) (p. 1179)
• Linear Learner (algoritmo) (p. 1180)
• MXNet (DLC) (p. 1180)
• Treinador do MXNet (DLC) (p. 1183)
• Monitor de modelo (algoritmo) (p. 1184)
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• NTM (algoritmo) (p. 1184)
• Classificação de imagens Neo (algoritmo) (p. 1184)
• Neo MXNet (DLC) (p. 1185)
• Neo PyTorch (DLC) (p. 1185)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 1186)
• Neo XGBoost (algoritmo) (p. 1186)
• Detecção de objetos (algoritmo) (p. 1187)
• Object2Vec (algoritmo) (p. 1187)
• PCA (algoritmo) (p. 1187)
• PyTorch (DLC) (p. 1188)
• Random Cut Forest (algoritmo) (p. 1191)
• Ray PyTorch (DLC) (p. 1192)
• Scikit-learn (algoritmo) (p. 1192)
• Segmentação semântica (algoritmo) (p. 1193)
• Seq2Seq (algoritmo) (p. 1193)
• Spark (algoritmo) (p. 1193)
• SparkML Serving (algoritmo) (p. 1194)
• Tensorflow (DLC) (p. 1194)
• Treinador do Tensorflow (DLC) (p. 1203)
• Inferência do Tensorflow (DLC) (p. 1204)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 1205)
• VW (algoritmo) (p. 1206)
• XGBoost (algoritmo) (p. 1206)

AutoGluon (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='useast-1',image_scope='inference',version='0.4')
# Output path
'763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/autogluon-inference:0.4-cpu-py38'

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.us- 0.5.2
east-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 0.5.2
east-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.us- 0.4.3
east-1.amazonaws.com/

formação
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

autogluontraining:<tag>
763104351884.dkr.ecr.us- 0.4.3
east-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.us- 0.4.2
east-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 0.4.2
east-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.us- 0.4.0
east-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 0.4.0
east-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.us- 0.3.2
east-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 0.3.2
east-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.us- 0.3.1
east-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 0.3.1
east-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

BlazingText (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='us-east-1')
# Output path
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'811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/blazingtext:1'

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

811284229777.dkr.ecr.us- 1
east-1.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

Inferência, treinamento
de machine

Cadeia (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='useast-1',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
# Output path
'520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-chainer:5.0.0-cpu-py3'

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processadores de
processadores

Versões anteriores
do Python

520713654638.dkr.ecr.us5.0.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

Inferência,
treinamento de
machine

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us4.1.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

Inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us4.0.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

Inferência,
treinamento de
machine

CPU, GPU

py2, py3

Esclarecer (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='useast-1',version='1.0',image_scope='processing')
# Output path
'205585389593.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:1.0'

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

205585389593.dkr.ecr.us- 1,0
east-1.amazonaws.com/

processando
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

sagemaker-clarifyprocessing:<tag>

Data Wrangler (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='us-east-1')
# Output path
'663277389841.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-data-wrangler-container:1.x'

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

663277389841.dkr.ecr.us- 1.x
east-1.amazonaws.com/
sagemakerdata-wranglercontainer:<tag>

processando

Depurador (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='us-east-1')
# Output path
'503895931360.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:latest'

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

503895931360.dkr.ecr.us- latest
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-debuggerrules:<tag>

depurador

Previsão DeepAR (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='us-east-1')
# Output path
'522234722520.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/forecasting-deepar:1'

1173

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

522234722520.dkr.ecr.us- 1
east-1.amazonaws.com/
forecastingdeepar:<tag>

Inferência

Máquinas de fatoração (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='us-east-1')
# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/factorization-machines:1'

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

382416733822.dkr.ecr.us- 1
east-1.amazonaws.com/
factorizationmachines:<tag>

Inferência

Cara de abraço (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='useast-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')
# Output path
'763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/huggingface-tensorflow-training:2.4.1transformers4.4.2-gpu-py37'

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.us- 4.17.0
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.17.0
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.17.0
east-1.amazonaws.com/

inferência
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

huggingface-pytorchinference:<tag>
763104351884.dkr.ecr.us- 4.17.0
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.us- 4.12.3
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.12.3
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.12.3
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.us- 4.12.3
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.us- 4.11.0
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.11.0
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.11.0
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.us- 4.11.0
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.us- 4.10.2
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.us- 4.10.2
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.10.2
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.10.2
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.10.2
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.us- 4.10.2
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.us- 4.10.2
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.us- 4.10.2
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.us- 4.6.1
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.6.1
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.6.1
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.6.1
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.us- 4.6.1
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.us- 4.6.1
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.us- 4.5.0
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.5.0
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.4.2
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.4.2
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

IP Insights (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='us-east-1')
# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ipinsights:1'

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

382416733822.dkr.ecr.us- 1
east-1.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

Inferência, treinamento
de machine

Classificação de imagens (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='us-east-1')

1177

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

# Output path
'811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/image-classification:1'

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

811284229777.dkr.ecr.us- 1
east-1.amazonaws.com/
imageclassification:<tag>

Inferência, treinamento
de machine

Inferência MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='useast-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
# Output path
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-mxnet:1.5.1-inf-py3'

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processadores de
processadores

Versões anteriores
do Python

785573368785.dkr.ecr.us1.8
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

inferência

inf

py3

785573368785.dkr.ecr.us1.5.1
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

inferência

inf

py3

Inferentia PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='useast-1',version='1.9',py_version='py3')
# Output path
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-pytorch:1.9-inf-py3'

Caminho de
registro

Versão

785573368785.dkr.ecr.us1.9
east-1.amazonaws.com/

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processadores de
processadores

Versões anteriores
do Python

inferência

inf

py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processadores de
processadores

Versões anteriores
do Python

785573368785.dkr.ecr.us1.8
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

inferência

inf

py3

785573368785.dkr.ecr.us1,7
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

inferência

inf

py3

sagemaker-neopytorch:<tag>

K-Means (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='us-east-1')
# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/kmeans:1'

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

382416733822.dkr.ecr.us- 1
east-1.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

Inferência, treinamento
de machine

KNN (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='us-east-1')
# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/knn:1'

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

382416733822.dkr.ecr.us- 1
east-1.amazonaws.com/
knn:<tag>

Inferência, treinamento
de machine

LDA (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda',region='us-east-1')
# Output path
'766337827248.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/lda:1'

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

766337827248.dkr.ecr.us- 1
east-1.amazonaws.com/
lda:<tag>

Inferência, treinamento
de machine

Linear Learner (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='us-east-1')
# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/linear-learner:1'

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

382416733822.dkr.ecr.us- 1
east-1.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

Inferência, treinamento
de machine

MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='useast-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
# Output path
'763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/mxnet-inference:1.4.1-cpu-py3'

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processadores de
processadores

Versões anteriores
do Python

763104351884.dkr.ecr.us1.9.0
east-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.9.0
east-1.amazonaws.com/

inferência

CPU, GPU

py38
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processadores de
processadores

Versões anteriores
do Python

763104351884.dkr.ecr.us1.8.0
east-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us1.8.0
east-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us1.7.0
east-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us1.7.0
east-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us1.7.0
east-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us1.6.0
east-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us1.6.0
east-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us1.5.1
east-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.4.1
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.us1.4.1
east-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

mxnetinference:<tag>
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Processadores de
processadores

Versões anteriores
do Python

520713654638.dkr.ecr.us1.4.1
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.us1.4.1
east-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us1.4.1
east-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.4.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.4.0
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.4.0
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving-eia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.3.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.3.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.3.0
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxneteia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.2.1
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.2.1
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3
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Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processadores de
processadores

Versões anteriores
do Python

520713654638.dkr.ecr.us1.1.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.1.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.0.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.0.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us0.12.1
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us0.12.1
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

Treinador do MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='useast-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
# Output path
'520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-mxnet:coach0.11-cpu-py3'

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processadores de
processadores

Versões anteriores
do Python

520713654638.dkr.ecr.us0.11.0
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet: treinador
0.11.0-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us0,11
east-1.amazonaws.com/

formação

CPU, GPU

py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processadores de
processadores

Versões anteriores
do Python

sagemaker-rlmxnet: treinador
0.11-<tag>

Monitor de modelo (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='us-east-1')
# Output path
'156813124566.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-model-monitor-analyzer'

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

156813124566.dkr.ecr.useast-1.amazonaws.com/
sagemaker-modelmonitor-analyzer:<tag>

monitoramento

NTM (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='us-east-1')
# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ntm:1'

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

382416733822.dkr.ecr.us- 1
east-1.amazonaws.com/
ntm:<tag>

Inferência, treinamento
de machine

Classificação de imagens Neo (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='us-east-1')
# Output path
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/image-classification-neo:latest'
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

785573368785.dkr.ecr.us- latest
east-1.amazonaws.com/
image-classificationneo:<tag>

inferência

Neo MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='useast-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
# Output path
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-mxnet:1.8-cpu-py3'

Caminho de
registro

Versão

785573368785.dkr.ecr.us1.8
east-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencemxnet:<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processadores de
processadores

Versões anteriores
do Python

inferência

CPU, GPU

py3

Neo PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='useast-1',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
# Output path
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-pytorch:1.6-cpu-py3'

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processadores de
processadores

Versões anteriores
do Python

785573368785.dkr.ecr.us1.8
east-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

785573368785.dkr.ecr.us1,7
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-

inferência

CPU, GPU

py3

1185

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processadores de
processadores

Versões anteriores
do Python

785573368785.dkr.ecr.us1.6
east-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

785573368785.dkr.ecr.us1.5
east-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

785573368785.dkr.ecr.us1.4
east-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

inferencepytorch:<tag>

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='useast-1',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')
# Output path
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-inference-tensorflow:1.15.3-cpupy3'

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processadores de
processadores

Versões anteriores
do Python

785573368785.dkr.ecr.us2.4.2
east-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

785573368785.dkr.ecr.us1.15.3
east-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

Neo XGBoost (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.

1186

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='us-east-1')
# Output path
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/xgboost-neo:latest'

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

785573368785.dkr.ecr.us- latest
east-1.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

inferência

Detecção de objetos (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='us-east-1')
# Output path
'811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/object-detection:1'

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

811284229777.dkr.ecr.us- 1
east-1.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

Inferência, treinamento
de machine

Object2Vec (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='us-east-1')
# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/object2vec:1'

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

382416733822.dkr.ecr.us- 1
east-1.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

Inferência, treinamento
de machine

PCA (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='us-east-1')
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# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/pca:1'

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

382416733822.dkr.ecr.us- 1
east-1.amazonaws.com/
pca:<tag>

Inferência, treinamento
de machine

PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='useast-1',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
# Output path
'763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/pytorch-inference:1.8.0-cpu-py3'

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processadores de
processadores

Versões anteriores
do Python

763104351884.dkr.ecr.us1.12.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.12.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.11.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.11.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.10.2
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.10.2
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38
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Caminho de
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Versão
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imagem)

Processadores de
processadores

Versões anteriores
do Python

763104351884.dkr.ecr.us1.10.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.10.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.9.1
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.9.1
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.9.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.9.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.8.1
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.us1.8.1
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.us1.8.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.us1.8.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.us1.7.1
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36
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processadores
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do Python

763104351884.dkr.ecr.us1.7.1
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.us1.6.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.us1.6.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.us1.5.1
east-1.amazonaws.com/
pytorch-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us1.5.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us1.5.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us1.4.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us1.4.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us1.3.1
east-1.amazonaws.com/
pytorch-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us1.3.1
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us1.3.1
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processadores de
processadores

Versões anteriores
do Python

763104351884.dkr.ecr.us1.2.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us1.2.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.1.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.1.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.0.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.0.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us0.4.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us0.4.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

Random Cut Forest (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='us-east-1')
# Output path
'382416733822.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/randomcutforest:1'

1191

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

382416733822.dkr.ecr.us- 1
east-1.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

Inferência

Ray PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch',region='useast-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')
# Output path
'462105765813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.5-torchcpu-py36'

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processadores de
processadores

Versões anteriores
do Python

462105765813.dkr.ecr.us1.6.0
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-1.6.0torch<tag>

formação

CPU, GPU

py36

462105765813.dkr.ecr.us0.8.5
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlray-container:
raio-0,8,5 tocha-<tag>

formação

CPU, GPU

py36

Scikit-learn (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='useast-1',version='0.23-1',image_scope='inference')
# Output path
'683313688378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-scikit-learn:0.23-1-cpu-py3'

Caminho de registro

Versão

683313688378.dkr.ecr.us1,0-1
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

1.0.2

Inferência
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Caminho de registro

Versão

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

683313688378.dkr.ecr.us0,23-1
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.23.2

Inferência

683313688378.dkr.ecr.us0.20.0
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.20.0

Inferência

Segmentação semântica (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='us-east-1')
# Output path
'811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/semantic-segmentation:1'

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

811284229777.dkr.ecr.us- 1
east-1.amazonaws.com/
semanticsegmentation:<tag>

Inferência

Seq2Seq (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='us-east-1')
# Output path
'811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/seq2seq:1'

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

811284229777.dkr.ecr.us- 1
east-1.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

Inferência

Spark (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
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Usar algoritmos internos do
image_uris.retrieve(framework='spark',region='useast-1',version='3.0',image_scope='processing')
# Output path
'173754725891.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-spark-processing:3.0-cpu'

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

173754725891.dkr.ecr.us- 3.1
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando

173754725891.dkr.ecr.us- 3.0
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando

173754725891.dkr.ecr.us- 2.4
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando

SparkML Serving (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='us-east-1',version='2.4')
# Output path
'683313688378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkml-serving:2.4'

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

683313688378.dkr.ecr.us- 2.4
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

inferência

683313688378.dkr.ecr.us- 2.2
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

inferência

Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='useast-1',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
# Output path
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Usar algoritmos internos do
'520713654638.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-tensorflow-serving:1.12.0-cpu'

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processadores de
processadores

Versões anteriores
do Python

763104351884.dkr.ecr.us2.9.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py39

763104351884.dkr.ecr.us2.8.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.8.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py39

763104351884.dkr.ecr.us2.7.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us2.7.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.6.3
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.6.3
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us2.6.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us2.6.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.6.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us2.5.1
east-1.amazonaws.com/

inferência

CPU, GPU

-
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Usar algoritmos internos do

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processadores de
processadores

Versões anteriores
do Python

763104351884.dkr.ecr.us2.5.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.5.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.4.3
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.4.3
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.4.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.4.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.3.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.3.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.3.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.3.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

tensorflowinference:<tag>
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Usar algoritmos internos do

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processadores de
processadores

Versões anteriores
do Python

763104351884.dkr.ecr.us2.3.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.3.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.3.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.2.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.2.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.2.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.2.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.2.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.2.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.1.3
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.1.3
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processadores de
processadores

Versões anteriores
do Python

763104351884.dkr.ecr.us2.1.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.1.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us2.1.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.1.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us2.1.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.1.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us2.0.4
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.0.4
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us2.0.3
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.0.3
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us2.0.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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Usar algoritmos internos do

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processadores de
processadores

Versões anteriores
do Python

763104351884.dkr.ecr.us2.0.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us2.0.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.0.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us2.0.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.0.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.0.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us1.15.5
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.15.5
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36, py37

763104351884.dkr.ecr.us1.15.4
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.15.4
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36, py37

763104351884.dkr.ecr.us1.15.3
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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Usar algoritmos internos do

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processadores de
processadores

Versões anteriores
do Python

763104351884.dkr.ecr.us1.15.3
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3, py37

763104351884.dkr.ecr.us1.15.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.15.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3, py37

763104351884.dkr.ecr.us1.15.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.15.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.15.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us1.14.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.14.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.14.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.13.1
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2
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Usar algoritmos internos do

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processadores de
processadores

Versões anteriores
do Python

763104351884.dkr.ecr.us1.13.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us1.13.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.13.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

520713654638.dkr.ecr.us1.12.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

520713654638.dkr.ecr.us1.12.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

520713654638.dkr.ecr.us1.12.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.11.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

520713654638.dkr.ecr.us1.11.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

520713654638.dkr.ecr.us1.11.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3
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Usar algoritmos internos do

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processadores de
processadores

Versões anteriores
do Python

520713654638.dkr.ecr.us1.10.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorfloweia:<tag>

eia

CPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.10.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.10.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.9.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.9.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.8.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.8.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.7.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.7.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.6.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.6.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2
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Usar algoritmos internos do

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processadores de
processadores

Versões anteriores
do Python

520713654638.dkr.ecr.us1.5.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.5.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.4.1
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.4.1
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

Treinador do Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='useast-1',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
# Output path
'462105765813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-coach-container:coach-1.0.0-tfcpu-py3'

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processadores de
processadores

Versões anteriores
do Python

462105765813.dkr.ecr.us1.0.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-coachcontainer:coach-1.0.0tf<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us0.11.1
east-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11.1-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us0.11.0
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-

formação

CPU, GPU

py3
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Usar algoritmos internos do

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processadores de
processadores

Versões anteriores
do Python

520713654638.dkr.ecr.us0,11
east-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us0.10.1
east-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.10.1-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us0.10
east-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.10-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

rl-tensorflow:
treinador
0.11.0-<tag>

Inferência do Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='useast-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
# Output path
'785573368785.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-neo-tensorflow:1.15.0-inf-py3'

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processadores de
processadores

Versões anteriores
do Python

785573368785.dkr.ecr.us2.5.2
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

inferência

inf

py3

785573368785.dkr.ecr.us1.15.0
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

inferência

inf

py3
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Tensorflow Ray (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='useast-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')
# Output path
'462105765813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-ray-container:ray-0.8.5-tf-cpupy36'

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processadores de
processadores

Versões anteriores
do Python

462105765813.dkr.ecr.us1.6.0
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-1.6.0tf<tag>

formação

CPU, GPU

py37

462105765813.dkr.ecr.us0.8.5
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.5tf-<tag>

formação

CPU, GPU

py36

462105765813.dkr.ecr.us0.8.2
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.2tf-<tag>

formação

CPU, GPU

py36

520713654638.dkr.ecr.us0.6.5
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,6,5-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us0.6
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,6-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us0.5.3
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0.5.3-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us0,5
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,5-<tag>

formação

CPU, GPU

py3
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VW (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw',region='useast-1',version='8.7.0',image_scope='training')
# Output path
'462105765813.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-rl-vw-container:vw-8.7.0-cpu'

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

462105765813.dkr.ecr.us- 8.7.0
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-vwcontainer:vw-8.7.0<tag>

formação

XGBoost (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='us-east-1',version='1.5-1')
# Output path
'683313688378.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:1.5-1'

Caminho de registro

Versão

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

683313688378.dkr.ecr.us1,5-1
east-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.5.2

Inferência

683313688378.dkr.ecr.us1.3-1
east-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.3.3

Inferência

683313688378.dkr.ecr.us1.2-2
east-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

Inferência

683313688378.dkr.ecr.us1.2-1
east-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

Inferência

683313688378.dkr.ecr.us1,0-1
east-1.amazonaws.com/

1,0

Inferência
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Caminho de registro

Versão

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

811284229777.dkr.ecr.us1
east-1.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

0,72

Inferência

683313688378.dkr.ecr.us0,90-2
east-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

Inferência

683313688378.dkr.ecr.us0,90-1
east-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

Inferência

sagemakerxgboost:<tag>

Caminhos de registro Docker e código de exemplo para o Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)
(us-west-1)
Os tópicos a seguir listam os parâmetros para cada um dos algoritmos e contêineres de aprendizado
profundo nessa região fornecidos pela Amazon SageMaker.
Tópicos
• AutoGluon (algoritmo) (p. 1208)
• BlazingText (algoritmo) (p. 1209)
• Cadeia (DLC) (p. 1210)
• Esclarecer (algoritmo) (p. 1210)
• Data Wrangler (algoritmo) (p. 1210)
• Depurador (algoritmo) (p. 1211)
• Previsão DeepAR (algoritmo) (p. 1211)
• Máquinas de fatoração (algoritmo) (p. 1211)
• Cara de abraço (algoritmo) (p. 1212)
• IP Insights (algoritmo) (p. 1215)
• Classificação de imagens (algoritmo) (p. 1215)
• Inferência MXNet (DLC) (p. 1215)
• Inferência Inferência Inferência PyTorch (DLC) (p. 1216)
• K-Means (algoritmo) (p. 1216)
• KNN (algoritmo) (p. 1216)
• LDA (algoritmo) (p. 1217)
• Linear Learner (algoritmo) (p. 1217)
• MXNet (DLC) (p. 1217)
• Treinador do MXNet (DLC) (p. 1220)
• Monitor de modelo (algoritmo) (p. 1221)
• NTM (algoritmo) (p. 1221)
• Classificação de imagens Neo (algoritmo) (p. 1221)
• Neo MXNet (DLC) (p. 1222)
• Neo PyTorch (DLC) (p. 1222)
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• Neo Tensorflow (DLC) (p. 1223)
• Neo XGBoost (algoritmo) (p. 1223)
• Detecção de objetos (algoritmo) (p. 1223)
• Object2Vec (algoritmo) (p. 1224)
• PCA (algoritmo) (p. 1224)
• PyTorch (DLC) (p. 1224)
• Random Cut Forest (algoritmo) (p. 1228)
• Ray PyTorch (DLC) (p. 1228)
• Scikit-learn (algoritmo) (p. 1228)
• Segmentação semântica (algoritmo) (p. 1229)
• Seq2Seq (algoritmo) (p. 1229)
• Spark (algoritmo) (p. 1230)
• SparkML Serving (algoritmo) (p. 1230)
• Tensorflow (DLC) (p. 1230)
• Treinador do Tensorflow (DLC) (p. 1239)
• Inferência do Tensorflow (DLC) (p. 1240)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 1240)
• VW (algoritmo) (p. 1241)
• XGBoost (algoritmo) (p. 1242)

AutoGluon (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='uswest-1',image_scope='inference',version='0.4')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.us- 0.5.2
west-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 0.5.2
west-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.us- 0.4.3
west-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 0.4.3
west-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.us- 0.4.2
west-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 0.4.2
west-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.us- 0.4.0
west-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 0.4.0
west-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.us- 0.3.2
west-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 0.3.2
west-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.us- 0.3.1
west-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 0.3.1
west-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

BlazingText (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='us-west-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

632365934929.dkr.ecr.us- 1
west-1.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

ferência, treinamento
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Cadeia (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='uswest-1',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

520713654638.dkr.ecr.us5.0.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

ferência,
treinamento

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us4.1.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

ferência,
treinamento

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us4.0.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

ferência,
treinamento

CPU, GPU

py2, py3

Esclarecer (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='uswest-1',version='1.0',image_scope='processing')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

740489534195.dkr.ecr.us- 1,0
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-clarifyprocessing:<tag>

processando

Data Wrangler (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='us-west-1')
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

926135532090.dkr.ecr.us- 1.x
west-1.amazonaws.com/
sagemakerdata-wranglercontainer:<tag>

processando

Depurador (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='us-west-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

685455198987.dkr.ecr.us- latest
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-debuggerrules:<tag>

depurador

Previsão DeepAR (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='us-west-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

632365934929.dkr.ecr.us- 1
west-1.amazonaws.com/
forecastingdeepar:<tag>

Inferência, treinamento

Máquinas de fatoração (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='us-west-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

632365934929.dkr.ecr.us- 1
west-1.amazonaws.com/

Inferência, treinamento
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

factorizationmachines:<tag>

Cara de abraço (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='uswest-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.us- 4.17.0
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.17.0
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.17.0
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.us- 4.17.0
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.us- 4.12.3
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.12.3
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.12.3
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.us- 4.12.3
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.us- 4.11.0
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.11.0
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.11.0
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.us- 4.11.0
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.us- 4.10.2
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.10.2
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.10.2
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.10.2
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.10.2
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.us- 4.10.2
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.us- 4.10.2
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.us- 4.10.2
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.us- 4.6.1
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.6.1
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.6.1
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.6.1
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.6.1
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.us- 4.6.1
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.us- 4.5.0
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.5.0
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.4.2
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.4.2
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação
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IP Insights (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='us-west-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

632365934929.dkr.ecr.us- 1
west-1.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

ferência, treinamento

Classificação de imagens (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='us-west-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

632365934929.dkr.ecr.us- 1
west-1.amazonaws.com/
imageclassification:<tag>

ferência, treinamento

Inferência MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='uswest-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

710691900526.dkr.ecr.us1.8
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

inferência

inf

pp3

710691900526.dkr.ecr.us1.5.1
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

inferência

inf

pp3
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Inferência Inferência Inferência PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='uswest-1',version='1.9',py_version='py3')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

710691900526.dkr.ecr.us1.9
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

inferência

inf

pp3

710691900526.dkr.ecr.us1.8
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

inferência

inf

pp3

710691900526.dkr.ecr.us1,7
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

inferência

inf

pp3

K-Means (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='us-west-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

632365934929.dkr.ecr.us- 1
west-1.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

ferência, treinamento

KNN (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='us-west-1')
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

632365934929.dkr.ecr.us- 1
west-1.amazonaws.com/
knn:<tag>

ferência, treinamento

LDA (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda',region='us-west-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

632365934929.dkr.ecr.us- 1
west-1.amazonaws.com/
lda:<tag>

ferência, treinamento

Linear Learner (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='us-west-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

632365934929.dkr.ecr.us- 1
west-1.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

ferência, treinamento

MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='uswest-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

763104351884.dkr.ecr.us1.9.0
west-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

formação

CPU, GPU

py38
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.us1.9.0
west-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.8.0
west-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us1.8.0
west-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us1.7.0
west-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

pp3

763104351884.dkr.ecr.us1.7.0
west-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

pp3

763104351884.dkr.ecr.us1.7.0
west-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

pp3

763104351884.dkr.ecr.us1.6.0
west-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us1.6.0
west-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us1.5.1
west-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.4.1
west-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.us1.4.1
west-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

pp3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

520713654638.dkr.ecr.us1.4.1
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.us1.4.1
west-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

pp3

763104351884.dkr.ecr.us1.4.1
west-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.4.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.4.0
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.4.0
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving-eia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.3.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.3.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.3.0
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxneteia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.2.1
west-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.2.1
west-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

520713654638.dkr.ecr.us1.1.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.1.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.0.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.0.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us0.12.1
west-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us0.12.1
west-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

Treinador do MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='uswest-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

520713654638.dkr.ecr.us0.11.0
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet: treinador
0.11.0-<tag>

formação

CPU, GPU

pp3

520713654638.dkr.ecr.us0,11
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-

formação

CPU, GPU

pp3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

mxnet: treinador
0.11-<tag>

Monitor de modelo (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='us-west-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

890145073186.dkr.ecr.uswest-1.amazonaws.com/
sagemaker-modelmonitor-analyzer:<tag>

monitoramento

NTM (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='us-west-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

632365934929.dkr.ecr.us- 1
west-1.amazonaws.com/
ntm:<tag>

ferência, treinamento

Classificação de imagens Neo (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='us-west-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

710691900526.dkr.ecr.us- latest
west-1.amazonaws.com/
image-classificationneo:<tag>

inferência
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Neo MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='uswest-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

710691900526.dkr.ecr.us1.8
west-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencemxnet:<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

inferência

CPU, GPU

pp3

Neo PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='uswest-1',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

710691900526.dkr.ecr.us1.8
west-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

pp3

710691900526.dkr.ecr.us1,7
west-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

pp3

710691900526.dkr.ecr.us1.6
west-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

pp3

710691900526.dkr.ecr.us1.5
west-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

pp3
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Caminho de
registro

Versão

710691900526.dkr.ecr.us1.4
west-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

inferência

CPU, GPU

pp3

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='uswest-1',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

710691900526.dkr.ecr.us2.4.2
west-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

pp3

710691900526.dkr.ecr.us1.15.3
west-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

pp3

Neo XGBoost (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='us-west-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

710691900526.dkr.ecr.us- latest
west-1.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

inferência

Detecção de objetos (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='us-west-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

632365934929.dkr.ecr.us- 1
west-1.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

ferência, treinamento

Object2Vec (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='us-west-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

632365934929.dkr.ecr.us- 1
west-1.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

ferência, treinamento

PCA (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='us-west-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

632365934929.dkr.ecr.us- 1
west-1.amazonaws.com/
pca:<tag>

ferência, treinamento

PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='uswest-1',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

763104351884.dkr.ecr.us1.12.0
west-1.amazonaws.com/

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

inferência

CPU, GPU

py38
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.us1.12.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.11.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.11.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.10.2
west-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.10.2
west-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.10.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.10.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.9.1
west-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.9.1
west-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.9.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

pytorchinference:<tag>
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.us1.9.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.8.1
west-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.us1.8.1
west-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.us1.8.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.us1.8.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.us1.7.1
west-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.us1.7.1
west-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.us1.6.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.us1.6.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.us1.5.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

pp3

763104351884.dkr.ecr.us1.5.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

pp3
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Caminho de
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Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.us1.4.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

pp3

763104351884.dkr.ecr.us1.4.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us1.3.1
west-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us1.3.1
west-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us1.2.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us1.2.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.1.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.1.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.0.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.0.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us0.4.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3
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Caminho de
registro

Versão

520713654638.dkr.ecr.us0.4.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

formação

CPU, GPU

py2, py3

Random Cut Forest (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='us-west-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

632365934929.dkr.ecr.us- 1
west-1.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

ferência, treinamento

Ray PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch',region='uswest-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

462105765813.dkr.ecr.us1.6.0
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer::ray-1.6.0toch-<tag>

formação

CPU, GPU

py36

462105765813.dkr.ecr.us0.8.5
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlray-container:
raio-0,8,5 tocha-<tag>

formação

CPU, GPU

py36

Scikit-learn (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='uswest-1',version='0.23-1',image_scope='inference')

Caminho de registro

Versão

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

746614075791.dkr.ecr.us1,0-1
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

1.0.2

Inferência,
treinamento

746614075791.dkr.ecr.us0,23-1
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.23.2

Inferência,
treinamento

746614075791.dkr.ecr.us0.20.0
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.20.0

Inferência,
treinamento

Segmentação semântica (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='us-west-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

632365934929.dkr.ecr.us- 1
west-1.amazonaws.com/
semanticsegmentation:<tag>

Inferência, treinamento

Seq2Seq (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='us-west-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

632365934929.dkr.ecr.us- 1
west-1.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

Inferência, treinamento

1229

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

Spark (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='uswest-1',version='3.0',image_scope='processing')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

667973535471.dkr.ecr.us- 3.1
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando

667973535471.dkr.ecr.us- 3.0
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando

667973535471.dkr.ecr.us- 2.4
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando

SparkML Serving (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='us-west-1',version='2.4')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

746614075791.dkr.ecr.us- 2.4
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

inferência

746614075791.dkr.ecr.us- 2.2
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

inferência

Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='uswest-1',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.us2.9.1
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py39

763104351884.dkr.ecr.us2.8.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.8.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py39

763104351884.dkr.ecr.us2.7.1
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us2.7.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.6.3
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.6.3
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us2.6.2
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us2.6.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.6.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us2.5.1
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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Caminho de
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Tipos de Job
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Tipos de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.us2.5.1
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.5.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.4.3
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.4.3
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.4.1
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.4.1
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.3.2
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.3.2
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.3.1
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.3.1
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.3.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-
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763104351884.dkr.ecr.us2.3.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.3.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.2.2
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.2.2
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.2.1
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.2.1
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.2.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.2.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.1.3
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.1.3
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

pp3

763104351884.dkr.ecr.us2.1.2
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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763104351884.dkr.ecr.us2.1.2
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

pp3

763104351884.dkr.ecr.us2.1.1
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.1.1
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us2.1.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.1.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us2.0.4
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.0.4
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

pp3

763104351884.dkr.ecr.us2.0.3
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.0.3
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

pp3

763104351884.dkr.ecr.us2.0.2
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.0.2
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3
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763104351884.dkr.ecr.us2.0.1
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.0.1
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us2.0.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.0.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.0.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us1.15.5
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.15.5
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36, py37

763104351884.dkr.ecr.us1.15.4
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.15.4
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36, py37

763104351884.dkr.ecr.us1.15.3
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.15.3
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3, py37
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763104351884.dkr.ecr.us1.15.2
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.15.2
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3, py37

763104351884.dkr.ecr.us1.15.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.15.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.15.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us1.14.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.14.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.14.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.13.1
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.us1.13.1
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

pp3
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520713654638.dkr.ecr.us1.13.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.13.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

520713654638.dkr.ecr.us1.12.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

520713654638.dkr.ecr.us1.12.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

520713654638.dkr.ecr.us1.12.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.11.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

520713654638.dkr.ecr.us1.11.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

520713654638.dkr.ecr.us1.11.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.10.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorfloweia:<tag>

eia

CPU

py2
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520713654638.dkr.ecr.us1.10.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.10.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.9.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.9.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.8.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.8.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.7.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.7.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.6.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.6.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.5.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2
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520713654638.dkr.ecr.us1.5.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.4.1
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.4.1
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

Treinador do Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='uswest-1',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

462105765813.dkr.ecr.us1.0.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-coachcontainer::coach-1.0.0tf-<tag>

formação

CPU, GPU

pp3

520713654638.dkr.ecr.us0.11.1
west-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11.1-<tag>

formação

CPU, GPU

pp3

520713654638.dkr.ecr.us0.11.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11.0-<tag>

formação

CPU, GPU

pp3

520713654638.dkr.ecr.us0,11
west-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:

formação

CPU, GPU

pp3
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520713654638.dkr.ecr.us0.10.1
west-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.10.1-<tag>

formação

CPU, GPU

pp3

520713654638.dkr.ecr.us0.10
west-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.10-<tag>

formação

CPU, GPU

pp3

treinador
0.11-<tag>

Inferência do Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='uswest-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
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registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

710691900526.dkr.ecr.us2.5.2
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

inferência

inf

pp3

710691900526.dkr.ecr.us1.15.0
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

inferência

inf

pp3

Tensorflow Ray (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='uswest-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')
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462105765813.dkr.ecr.us1.6.0
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-1.6.0tf-<tag>

formação

CPU, GPU

py37

462105765813.dkr.ecr.us0.8.5
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.5tf-<tag>

formação

CPU, GPU

py36

462105765813.dkr.ecr.us0.8.2
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.2tf-<tag>

formação

CPU, GPU

py36

520713654638.dkr.ecr.us0.6.5
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,6,5-<tag>

formação

CPU, GPU

pp3

520713654638.dkr.ecr.us0.6
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,6-<tag>

formação

CPU, GPU

pp3

520713654638.dkr.ecr.us0.5.3
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0.5.3-<tag>

formação

CPU, GPU

pp3

520713654638.dkr.ecr.us0,5
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,5-<tag>

formação

CPU, GPU

pp3

VW (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw',region='uswest-1',version='8.7.0',image_scope='training')
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462105765813.dkr.ecr.us- 8.7.0
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-vwcontainer:vw-8.7.0<tag>

formação

XGBoost (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='us-west-1',version='1.5-1')

Caminho de registro

Versão

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

746614075791.dkr.ecr.us1,5-1
west-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.5.2

Inferência,
treinamento

746614075791.dkr.ecr.us1,3-1
west-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.3.3

Inferência,
treinamento

746614075791.dkr.ecr.us1,2-2
west-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

Inferência,
treinamento

746614075791.dkr.ecr.us1,2-1
west-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

Inferência,
treinamento

746614075791.dkr.ecr.us1,0-1
west-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1,0

Inferência,
treinamento

632365934929.dkr.ecr.us1
west-1.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

0,72

Inferência,
treinamento

746614075791.dkr.ecr.us0,90-2
west-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

Inferência,
treinamento

746614075791.dkr.ecr.us0,90-1
west-1.amazonaws.com/

0.90

Inferência,
treinamento
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sagemakerxgboost:<tag>

Caminhos de registro Docker e código de exemplo para Oeste dos EUA (Oregon) (us-west-2)
Os tópicos a seguir listam os parâmetros para cada um dos algoritmos e contêineres de aprendizado
profundo nessa região fornecidos pela Amazon SageMaker.
Tópicos
• AutoGluon (Algoritmo) (p. 1244)
• BlazingText (Algoritmo) (p. 1245)
• Cadeia (DLC) (p. 1245)
• Esclarecer (algoritmo) (p. 1246)
• Data Wrangler (algoritmo) (p. 1246)
• Depurador (algoritmo) (p. 1247)
• Previsão DeepAR (algoritmo) (p. 1247)
• Máquinas de fatoração (algoritmo) (p. 1247)
• Cara de abraço (algoritmo) (p. 1247)
• IP Insights (algoritmo) (p. 1250)
• Classificação de imagens (algoritmo) (p. 1251)
• Inferência MXNet (DLC) (p. 1251)
• Inferentia PyTorch (DLC) (p. 1251)
• K-Means (algoritmo) (p. 1252)
• KNN (algoritmo) (p. 1252)
• LDA (algoritmo) (p. 1252)
• Linear Learner (algoritmo) (p. 1253)
• MXNet (DLC) (p. 1253)
• Treinador do MXNet (DLC) (p. 1256)
• Monitor de modelo (algoritmo) (p. 1256)
• NTM (algoritmo) (p. 1257)
• Classificação de imagens Neo (algoritmo) (p. 1257)
• Neo MXNet (DLC) (p. 1257)
• Neo PyTorch (DLC) (p. 1258)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 1258)
• Neo XGBoost (algoritmo) (p. 1259)
• Detecção de objetos (algoritmo) (p. 1259)
• Object2Vec (algoritmo) (p. 1259)
• PCA (algoritmo) (p. 1260)
• PyTorch (DLC) (p. 1260)
• Random Cut Forest (algoritmo) (p. 1264)
• Ray PyTorch (DLC) (p. 1264)
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• Scikit-learn (algoritmo) (p. 1264)
• Segmentação semântica (algoritmo) (p. 1265)
• Seq2Seq (algoritmo) (p. 1265)
• Spark (algoritmo) (p. 1265)
• SparkML Serving (algoritmo) (p. 1266)
• Tensorflow (DLC) (p. 1266)
• Treinador do Tensorflow (DLC) (p. 1275)
• Inferência do Tensorflow (DLC) (p. 1276)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 1276)
• VW (algoritmo) (p. 1277)
• XGBoost (algoritmo) (p. 1278)

AutoGluon (Algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='uswest-2',image_scope='inference',version='0.4')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.us- 0.5.2
west-2.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 0.5.2
west-2.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.us- 0.4.3
west-2.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 0.4.3
west-2.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.us- 0.4.2
west-2.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 0.4.2
west-2.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência
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763104351884.dkr.ecr.us- 0.4.0
west-2.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 0.4.0
west-2.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.us- 0.3.2
west-2.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 0.3.2
west-2.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.us- 0.3.1
west-2.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 0.3.1
west-2.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

BlazingText (Algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='us-west-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

433757028032.dkr.ecr.us- 1
west-2.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

Inferência, treinamento
do

Cadeia (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='uswest-2',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor
Processor

Versões do Python

520713654638.dkr.ecr.us5.0.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

Inferência,
treinamento do

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us4.1.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

Inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us4.0.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

Inferência,
treinamento do

CPU, GPU

py2, py3

Esclarecer (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='uswest-2',version='1.0',image_scope='processing')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

306415355426.dkr.ecr.us- 1,0
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-clarifyprocessing:<tag>

processando

Data Wrangler (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='us-west-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

174368400705.dkr.ecr.us- 1.x
west-2.amazonaws.com/
sagemakerdata-wranglercontainer:<tag>

processando
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Depurador (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='us-west-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

895741380848.dkr.ecr.us- latest
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-debuggerrules:<tag>

depurador

Previsão DeepAR (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='us-west-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

156387875391.dkr.ecr.us- 1
west-2.amazonaws.com/
forecastingdeepar:<tag>

Inferência

Máquinas de fatoração (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='us-west-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

174872318107.dkr.ecr.us- 1
west-2.amazonaws.com/
factorizationmachines:<tag>

Inferência

Cara de abraço (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='uswest-2',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.us- 4.17.0
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.17.0
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.17.0
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.us- 4.17.0
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.us- 4.12.3
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.12.3
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.12.3
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.us- 4.12.3
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.us- 4.11.0
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.11.0
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.11.0
west-2.amazonaws.com/

inferência
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

huggingface-pytorchinference:<tag>
763104351884.dkr.ecr.us- 4.11.0
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.us- 4.10.2
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.10.2
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.10.2
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.10.2
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.10.2
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.us- 4.10.2
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.us- 4.10.2
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.us- 4.10.2
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.us- 4.6.1
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.us- 4.6.1
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.6.1
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.6.1
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.6.1
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.us- 4.6.1
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.us- 4.5.0
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.5.0
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.4.2
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.us- 4.4.2
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

IP Insights (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='us-west-2')
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

174872318107.dkr.ecr.us- 1
west-2.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

Inferência, treinamento
do

Classificação de imagens (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='us-west-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

433757028032.dkr.ecr.us- 1
west-2.amazonaws.com/
imageclassification:<tag>

Inferência, treinamento
do

Inferência MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='uswest-2',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor
Processor

Versões do Python

301217895009.dkr.ecr.us1.8
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

inferência

inf

py3

301217895009.dkr.ecr.us1.5.1
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

inferência

inf

py3

Inferentia PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='uswest-2',version='1.9',py_version='py3')

1251

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor
Processor

Versões do Python

301217895009.dkr.ecr.us1.9
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

inferência

inf

py3

301217895009.dkr.ecr.us1.8
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

inferência

inf

py3

301217895009.dkr.ecr.us1,7
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

inferência

inf

py3

K-Means (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='us-west-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

174872318107.dkr.ecr.us- 1
west-2.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

Inferência, treinamento
do

KNN (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='us-west-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

174872318107.dkr.ecr.us- 1
west-2.amazonaws.com/
knn:<tag>

Inferência, treinamento
do

LDA (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='lda',region='us-west-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

266724342769.dkr.ecr.us- 1
west-2.amazonaws.com/
lda:<tag>

Inferência, treinamento
do

Linear Learner (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='us-west-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

174872318107.dkr.ecr.us- 1
west-2.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

Inferência, treinamento
do

MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='uswest-2',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor
Processor

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.us1.9.0
west-2.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.9.0
west-2.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.8.0
west-2.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us1.8.0
west-2.amazonaws.com/

inferência

CPU, GPU

py37
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor
Processor

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.us1.7.0
west-2.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us1.7.0
west-2.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us1.7.0
west-2.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us1.6.0
west-2.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us1.6.0
west-2.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us1.5.1
west-2.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.4.1
west-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.us1.4.1
west-2.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us1.4.1
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.us1.4.1
west-2.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

mxnetinference:<tag>
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor
Processor

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.us1.4.1
west-2.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.4.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.4.0
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.4.0
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving-eia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.3.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.3.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.3.0
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-mxneteia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.2.1
west-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.2.1
west-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.1.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.1.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor
Processor

Versões do Python

520713654638.dkr.ecr.us1.0.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.0.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us0.12.1
west-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us0.12.1
west-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

Treinador do MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='uswest-2',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor
Processor

Versões do Python

520713654638.dkr.ecr.us0.11.0
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet: treinador
0.11.0-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us0,11
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet: treinador
0.11-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

Monitor de modelo (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='us-west-2')
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

159807026194.dkr.ecr.uswest-2.amazonaws.com/
sagemaker-modelmonitor-analyzer:<tag>

monitoramento

NTM (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='us-west-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

174872318107.dkr.ecr.us- 1
west-2.amazonaws.com/
ntm:<tag>

Inferência, treinamento
do

Classificação de imagens Neo (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='us-west-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

301217895009.dkr.ecr.us- latest
west-2.amazonaws.com/
image-classificationneo:<tag>

inferência

Neo MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='uswest-2',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

301217895009.dkr.ecr.us1.8
west-2.amazonaws.com/

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor
Processor

Versões do Python

inferência

CPU, GPU

py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor
Processor

Versões do Python

sagemakerinferencemxnet:<tag>

Neo PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='uswest-2',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor
Processor

Versões do Python

301217895009.dkr.ecr.us1.8
west-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

301217895009.dkr.ecr.us1,7
west-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

301217895009.dkr.ecr.us1.6
west-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

301217895009.dkr.ecr.us1.5
west-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

301217895009.dkr.ecr.us1.4
west-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='uswest-2',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor
Processor

Versões do Python

301217895009.dkr.ecr.us2.4.2
west-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

301217895009.dkr.ecr.us1.15.3
west-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

Neo XGBoost (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='us-west-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

301217895009.dkr.ecr.us- latest
west-2.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

inferência

Detecção de objetos (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='us-west-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

433757028032.dkr.ecr.us- 1
west-2.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

Inferência, treinamento
do

Object2Vec (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='us-west-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

174872318107.dkr.ecr.us- 1
west-2.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

Inferência, treinamento
do

PCA (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='us-west-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

174872318107.dkr.ecr.us- 1
west-2.amazonaws.com/
pca:<tag>

Inferência, treinamento
do

PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='uswest-2',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor
Processor

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.us1.12.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.12.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.11.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.11.0
west-2.amazonaws.com/

formação

CPU, GPU

py38
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor
Processor

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.us1.10.2
west-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.10.2
west-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.10.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.10.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.9.1
west-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.9.1
west-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.9.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.9.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us1.8.1
west-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.us1.8.1
west-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

pytorchtraining:<tag>
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor
Processor

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.us1.8.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.us1.8.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.us1.7.1
west-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.us1.7.1
west-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.us1.6.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.us1.6.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.us1.5.1
west-2.amazonaws.com/
pytorch-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us1.5.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us1.5.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us1.4.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us1.4.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor
Processor

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.us1.3.1
west-2.amazonaws.com/
pytorch-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us1.3.1
west-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us1.3.1
west-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us1.2.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us1.2.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.1.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.1.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.0.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.0.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us0.4.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us0.4.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3
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Random Cut Forest (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='us-west-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

174872318107.dkr.ecr.us- 1
west-2.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

Inferência

Ray PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch',region='uswest-2',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor
Processor

Versões do Python

462105765813.dkr.ecr.us1.6.0
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-1.6.0toch-<tag>

formação

CPU, GPU

py36

462105765813.dkr.ecr.us0.8.5
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rlray-container:
raio-0,8,5 tocha-<tag>

formação

CPU, GPU

py36

Scikit-learn (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='uswest-2',version='0.23-1',image_scope='inference')

Caminho de registro

Versão

246618743249.dkr.ecr.us1.0-1
west-2.amazonaws.com/

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

1.0.2

Inferência
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Caminho de registro

Versão

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

246618743249.dkr.ecr.us0,23-1
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.23.2

Inferência

246618743249.dkr.ecr.us0.20.0
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.20.0

Inferência

sagemaker-scikitlearn:<tag>

Segmentação semântica (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='us-west-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

433757028032.dkr.ecr.us- 1
west-2.amazonaws.com/
semanticsegmentation:<tag>

Inferência

Seq2Seq (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='us-west-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

433757028032.dkr.ecr.us- 1
west-2.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

Inferência

Spark (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='uswest-2',version='3.0',image_scope='processing')
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

153931337802.dkr.ecr.us- 3.1
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando

153931337802.dkr.ecr.us- 3.0
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando

153931337802.dkr.ecr.us- 2.4
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando

SparkML Serving (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='us-west-2',version='2.4')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

246618743249.dkr.ecr.us- 2.4
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

inferência

246618743249.dkr.ecr.us- 2.2
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

inferência

Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='uswest-2',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

763104351884.dkr.ecr.us2.9.1
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor
Processor

Versões do Python

formação

CPU, GPU

py39
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor
Processor

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.us2.8.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.8.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py39

763104351884.dkr.ecr.us2.7.1
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us2.7.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.6.3
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.6.3
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us2.6.2
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us2.6.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.6.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.us2.5.1
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.5.1
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor
Processor

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.us2.5.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.4.3
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.4.3
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.4.1
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.4.1
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.3.2
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.3.2
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.3.1
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.3.1
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.3.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.3.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor
Processor

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.us2.3.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.2.2
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.2.2
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.2.1
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.2.1
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.2.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.2.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.us2.1.3
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.1.3
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us2.1.2
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.1.2
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor
Processor

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.us2.1.1
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.1.1
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us2.1.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.1.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us2.0.4
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.0.4
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us2.0.3
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.0.3
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.us2.0.2
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.0.2
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us2.0.1
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor
Processor

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.us2.0.1
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us2.0.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.0.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us2.0.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us1.15.5
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.15.5
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36, py37

763104351884.dkr.ecr.us1.15.4
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.15.4
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36, py37

763104351884.dkr.ecr.us1.15.3
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.15.3
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3, py37

763104351884.dkr.ecr.us1.15.2
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor
Processor

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.us1.15.2
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3, py37

763104351884.dkr.ecr.us1.15.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.15.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.15.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.us1.14.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.14.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.us1.14.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.13.1
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.us1.13.1
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us1.13.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor
Processor

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.us1.13.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

520713654638.dkr.ecr.us1.12.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

520713654638.dkr.ecr.us1.12.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

520713654638.dkr.ecr.us1.12.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.11.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

520713654638.dkr.ecr.us1.11.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

520713654638.dkr.ecr.us1.11.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.us1.10.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorfloweia:<tag>

eia

CPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.10.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor
Processor

Versões do Python

520713654638.dkr.ecr.us1.10.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.9.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.9.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.8.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.8.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.7.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.7.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.6.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.6.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.5.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.5.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor
Processor

Versões do Python

520713654638.dkr.ecr.us1.4.1
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.us1.4.1
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

Treinador do Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='uswest-2',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor
Processor

Versões do Python

462105765813.dkr.ecr.us1.0.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakerrl-coachcontainer:coach-1.0.0tf-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us0.11.1
west-2.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11.1-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us0.11.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11.0-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us0,11
west-2.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us0.10.1
west-2.amazonaws.com/

formação

CPU, GPU

py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor
Processor

Versões do Python

formação

CPU, GPU

py3

sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.10.1-<tag>
520713654638.dkr.ecr.us0.10
west-2.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.10-<tag>

Inferência do Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='uswest-2',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor
Processor

Versões do Python

301217895009.dkr.ecr.us2.5.2
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

inferência

inf

py3

301217895009.dkr.ecr.us1.15.0
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

inferência

inf

py3

Tensorflow Ray (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='uswest-2',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

462105765813.dkr.ecr.us1.6.0
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor
Processor

Versões do Python

formação

CPU, GPU

py37
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor
Processor

Versões do Python

462105765813.dkr.ecr.us0.8.5
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.5tf-<tag>

formação

CPU, GPU

py36

462105765813.dkr.ecr.us0.8.2
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.2tf-<tag>

formação

CPU, GPU

py36

520713654638.dkr.ecr.us0.6.5
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,6,5-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us0.6
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,6-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us0.5.3
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0.5.3-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.us0,5
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,5-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

container:ray-1.6.0tf-<tag>

VW (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw',region='uswest-2',version='8.7.0',image_scope='training')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

462105765813.dkr.ecr.us- 8.7.0
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-vw-

formação
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

container:vw-8.7.0<tag>

XGBoost (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='us-west-2',version='1.5-1')

Caminho de registro

Versão

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

246618743249.dkr.ecr.us1.5-1
west-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.5.2

Inferência

246618743249.dkr.ecr.us1.3-1
west-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.3.3

Inferência

246618743249.dkr.ecr.us1.2-2
west-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

Inferência

246618743249.dkr.ecr.us1.2-1
west-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

Inferência

246618743249.dkr.ecr.us1.0-1
west-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1,0

Inferência

433757028032.dkr.ecr.us1
west-2.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

0,72

Inferência

246618743249.dkr.ecr.us0,90-2
west-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

Inferência

246618743249.dkr.ecr.us0,90-1
west-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

Inferência
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Caminhos de registro do Docker e código de exemplo para a África (Cidade do Cabo) (af-south-1)
Os tópicos a seguir listam os parâmetros para cada um dos algoritmos e contêineres de aprendizado
profundo nessa região fornecidos pela Amazon. SageMaker.
Tópicos
• AutoGluon (Algoritmo) (p. 1280)
• BlazingText (Algoritmo) (p. 1281)
• Cadeia (DLC) (p. 1281)
• Esclarecer (algoritmo) (p. 1282)
• Data Wrangler (algoritmo) (p. 1282)
• Depurador (algoritmo) (p. 1282)
• Previsão DeepAR (algoritmo) (p. 1283)
• Máquinas de fatoração (algoritmo) (p. 1283)
• Cara de abraço (algoritmo) (p. 1283)
• IP Insights (algoritmo) (p. 1286)
• Classificação de imagens (algoritmo) (p. 1286)
• Inferência MXNet (DLC) (p. 1287)
• Inferentia PyTorch (DLC) (p. 1287)
• K-Means (algoritmo) (p. 1288)
• KNN (algoritmo) (p. 1288)
• Linear Learner (algoritmo) (p. 1288)
• MXNet (DLC) (p. 1289)
• Treinador do MXNet (DLC) (p. 1292)
• Monitor de modelo (algoritmo) (p. 1292)
• NTM (algoritmo) (p. 1292)
• Classificação de imagens Neo (algoritmo) (p. 1293)
• Neo MXNet (DLC) (p. 1293)
• Neo PyTorch (DLC) (p. 1293)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 1294)
• Neo XGBoost (algoritmo) (p. 1294)
• Detecção de objetos (algoritmo) (p. 1295)
• Object2Vec (algoritmo) (p. 1295)
• PCA (algoritmo) (p. 1295)
• PyTorch (DLC) (p. 1296)
• Random Cut Forest (algoritmo) (p. 1299)
• Scikit-learn (algoritmo) (p. 1299)
• Segmentação semântica (algoritmo) (p. 1300)
• Seq2Seq (algoritmo) (p. 1300)
• Spark (algoritmo) (p. 1300)
• SparkML Serving (algoritmo) (p. 1301)
• Tensorflow (DLC) (p. 1301)
• Treinador do Tensorflow (DLC) (p. 1310)
• Inferência do Tensorflow (DLC) (p. 1311)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 1311)
• XGBoost (algoritmo) (p. 1312)
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AutoGluon (Algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='afsouth-1',image_scope='inference',version='0.4')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

626614931356.dkr.ecr.af- 0.5.2
south-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

626614931356.dkr.ecr.af- 0.5.2
south-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

626614931356.dkr.ecr.af- 0.4.3
south-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

626614931356.dkr.ecr.af- 0.4.3
south-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

626614931356.dkr.ecr.af- 0.4.2
south-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

626614931356.dkr.ecr.af- 0.4.2
south-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

626614931356.dkr.ecr.af- 0.4.0
south-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

626614931356.dkr.ecr.af- 0.4.0
south-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

626614931356.dkr.ecr.af- 0.3.2
south-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

626614931356.dkr.ecr.af- 0.3.2
south-1.amazonaws.com/

inferência
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

autogluoninference:<tag>
626614931356.dkr.ecr.af- 0.3.1
south-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

626614931356.dkr.ecr.af- 0.3.1
south-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

BlazingText (Algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='af-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

455444449433.dkr.ecr.af- 1
south-1.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

Inferência

Cadeia (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='afsouth-1',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

313743910680.dkr.ecr.af5.0.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

Inferência

CPU, GPU

py2, py3

313743910680.dkr.ecr.af4.1.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

Inferência

CPU, GPU

py2, py3

313743910680.dkr.ecr.af4.0.0
south-1.amazonaws.com/

Inferência

CPU, GPU

py2, py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

sagemakerchainer:<tag>

Esclarecer (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='afsouth-1',version='1.0',image_scope='processing')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

811711786498.dkr.ecr.af- 1,0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-clarifyprocessing:<tag>

processando

Data Wrangler (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='af-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

143210264188.dkr.ecr.af- 1.x
south-1.amazonaws.com/
sagemakerdata-wranglercontainer:<tag>

processando

Depurador (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='af-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

314341159256.dkr.ecr.af- latest
south-1.amazonaws.com/

depurador
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

sagemaker-debuggerrules:<tag>

Previsão DeepAR (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='af-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

455444449433.dkr.ecr.af- 1
south-1.amazonaws.com/
forecastingdeepar:<tag>

Inferência

Máquinas de fatoração (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='af-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

455444449433.dkr.ecr.af- 1
south-1.amazonaws.com/
factorizationmachines:<tag>

Inferência

Cara de abraço (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='afsouth-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

626614931356.dkr.ecr.af- 4.17.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

626614931356.dkr.ecr.af- 4.17.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

626614931356.dkr.ecr.af- 4.17.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

626614931356.dkr.ecr.af- 4.17.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

626614931356.dkr.ecr.af- 4.12.3
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

626614931356.dkr.ecr.af- 4.12.3
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

626614931356.dkr.ecr.af- 4.12.3
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

626614931356.dkr.ecr.af- 4.12.3
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

626614931356.dkr.ecr.af- 4.11.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

626614931356.dkr.ecr.af- 4.11.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

626614931356.dkr.ecr.af- 4.11.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

626614931356.dkr.ecr.af- 4.11.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

626614931356.dkr.ecr.af- 4.10.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

626614931356.dkr.ecr.af- 4.10.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

626614931356.dkr.ecr.af- 4.10.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

626614931356.dkr.ecr.af- 4.10.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

626614931356.dkr.ecr.af- 4.10.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

626614931356.dkr.ecr.af- 4.10.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

626614931356.dkr.ecr.af- 4.10.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

626614931356.dkr.ecr.af- 4.10.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

626614931356.dkr.ecr.af- 4.6.1
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

626614931356.dkr.ecr.af- 4.6.1
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

626614931356.dkr.ecr.af- 4.6.1
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

626614931356.dkr.ecr.af- 4.6.1
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

626614931356.dkr.ecr.af- 4.6.1
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

626614931356.dkr.ecr.af- 4.6.1
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

626614931356.dkr.ecr.af- 4.5.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

626614931356.dkr.ecr.af- 4.5.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

626614931356.dkr.ecr.af- 4.4.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

626614931356.dkr.ecr.af- 4.4.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

IP Insights (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='af-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

455444449433.dkr.ecr.af- 1
south-1.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

Inferência

Classificação de imagens (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='af-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

455444449433.dkr.ecr.af- 1
south-1.amazonaws.com/
imageclassification:<tag>

Inferência

Inferência MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='afsouth-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

774647643957.dkr.ecr.af1.8
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

inferência

inf

py3

774647643957.dkr.ecr.af1.5.1
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

inferência

inf

py3

Inferentia PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='afsouth-1',version='1.9',py_version='py3')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

774647643957.dkr.ecr.af1.9
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

inferência

inf

py3

774647643957.dkr.ecr.af1.8
south-1.amazonaws.com/

inferência

inf

py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

inferência

inf

py3

sagemaker-neopytorch:<tag>
774647643957.dkr.ecr.af1,7
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

K-Means (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='af-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

455444449433.dkr.ecr.af- 1
south-1.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

Inferência

KNN (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='af-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

455444449433.dkr.ecr.af- 1
south-1.amazonaws.com/
knn:<tag>

Inferência

Linear Learner (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='af-south-1')
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

455444449433.dkr.ecr.af- 1
south-1.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

Inferência

MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='afsouth-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

626614931356.dkr.ecr.af1.9.0
south-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

626614931356.dkr.ecr.af1.9.0
south-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

626614931356.dkr.ecr.af1.8.0
south-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

626614931356.dkr.ecr.af1.8.0
south-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py37

626614931356.dkr.ecr.af1.7.0
south-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

626614931356.dkr.ecr.af1.7.0
south-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

626614931356.dkr.ecr.af1.7.0
south-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

626614931356.dkr.ecr.af1.6.0
south-1.amazonaws.com/

formação

CPU, GPU

py2, py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

626614931356.dkr.ecr.af1.6.0
south-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

626614931356.dkr.ecr.af1.5.1
south-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

313743910680.dkr.ecr.af1.4.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

626614931356.dkr.ecr.af1.4.1
south-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

313743910680.dkr.ecr.af1.4.1
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

626614931356.dkr.ecr.af1.4.1
south-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

626614931356.dkr.ecr.af1.4.1
south-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

313743910680.dkr.ecr.af1.4.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

313743910680.dkr.ecr.af1.4.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

313743910680.dkr.ecr.af1.4.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving-eia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

mxnettraining:<tag>
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

313743910680.dkr.ecr.af1.3.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

313743910680.dkr.ecr.af1.3.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

313743910680.dkr.ecr.af1.3.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxneteia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

313743910680.dkr.ecr.af1.2.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

313743910680.dkr.ecr.af1.2.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

313743910680.dkr.ecr.af1.1.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

313743910680.dkr.ecr.af1.1.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

313743910680.dkr.ecr.af1.0.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

313743910680.dkr.ecr.af1.0.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

313743910680.dkr.ecr.af0.12.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

313743910680.dkr.ecr.af0.12.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3
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Treinador do MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='afsouth-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

313743910680.dkr.ecr.af0.11.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet: treinador
0.11.0-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

313743910680.dkr.ecr.af0,11
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet: treinador
0.11-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

Monitor de modelo (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='af-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

875698925577.dkr.ecr.afsouth-1.amazonaws.com/
sagemaker-modelmonitor-analyzer:<tag>

monitoramento

NTM (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='af-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

455444449433.dkr.ecr.af- 1
south-1.amazonaws.com/
ntm:<tag>

Inferência
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Classificação de imagens Neo (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='af-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

774647643957.dkr.ecr.af- latest
south-1.amazonaws.com/
image-classificationneo:<tag>

inferência

Neo MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='afsouth-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

774647643957.dkr.ecr.af1.8
south-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencemxnet:<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

inferência

CPU, GPU

py3

Neo PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='afsouth-1',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

774647643957.dkr.ecr.af1.8
south-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

inferência

CPU, GPU

py3

1293

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

774647643957.dkr.ecr.af1,7
south-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

774647643957.dkr.ecr.af1.6
south-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

774647643957.dkr.ecr.af1.5
south-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

774647643957.dkr.ecr.af1.4
south-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='afsouth-1',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

774647643957.dkr.ecr.af2.4.2
south-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

774647643957.dkr.ecr.af1.15.3
south-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

Neo XGBoost (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='af-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

774647643957.dkr.ecr.af- latest
south-1.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

inferência

Detecção de objetos (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='af-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

455444449433.dkr.ecr.af- 1
south-1.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

Inferência

Object2Vec (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='af-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

455444449433.dkr.ecr.af- 1
south-1.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

Inferência

PCA (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='af-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

455444449433.dkr.ecr.af- 1
south-1.amazonaws.com/
pca:<tag>

Inferência
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PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='afsouth-1',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

626614931356.dkr.ecr.af1.12.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

626614931356.dkr.ecr.af1.12.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

626614931356.dkr.ecr.af1.11.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

626614931356.dkr.ecr.af1.11.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

626614931356.dkr.ecr.af1.10.2
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

626614931356.dkr.ecr.af1.10.2
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

626614931356.dkr.ecr.af1.10.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

626614931356.dkr.ecr.af1.10.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

626614931356.dkr.ecr.af1.9.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

626614931356.dkr.ecr.af1.9.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

626614931356.dkr.ecr.af1.9.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

626614931356.dkr.ecr.af1.9.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

626614931356.dkr.ecr.af1.8.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

626614931356.dkr.ecr.af1.8.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

626614931356.dkr.ecr.af1.8.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

626614931356.dkr.ecr.af1.8.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

626614931356.dkr.ecr.af1.7.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

626614931356.dkr.ecr.af1.7.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

626614931356.dkr.ecr.af1.6.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

626614931356.dkr.ecr.af1.6.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

626614931356.dkr.ecr.af1.5.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

626614931356.dkr.ecr.af1.5.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

626614931356.dkr.ecr.af1.4.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

626614931356.dkr.ecr.af1.4.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

626614931356.dkr.ecr.af1.3.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

626614931356.dkr.ecr.af1.3.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

626614931356.dkr.ecr.af1.2.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

626614931356.dkr.ecr.af1.2.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

313743910680.dkr.ecr.af1.1.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

313743910680.dkr.ecr.af1.1.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

313743910680.dkr.ecr.af1.0.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3
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313743910680.dkr.ecr.af1.0.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

313743910680.dkr.ecr.af0.4.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

313743910680.dkr.ecr.af0.4.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

Random Cut Forest (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='af-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

455444449433.dkr.ecr.af- 1
south-1.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

Inferência

Scikit-learn (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='afsouth-1',version='0.23-1',image_scope='inference')

Caminho de registro

Versão

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

510948584623.dkr.ecr.af1.0-1
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

1.0.2

Inferência

510948584623.dkr.ecr.af0,23-1
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.23.2

Inferência
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Caminho de registro

Versão

510948584623.dkr.ecr.af0.20.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

0.20.0

Inferência

Segmentação semântica (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='af-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

455444449433.dkr.ecr.af- 1
south-1.amazonaws.com/
semanticsegmentation:<tag>

Inferência

Seq2Seq (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='af-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

455444449433.dkr.ecr.af- 1
south-1.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

Inferência

Spark (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='afsouth-1',version='3.0',image_scope='processing')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

309385258863.dkr.ecr.af- 3.1
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

309385258863.dkr.ecr.af- 3.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando

309385258863.dkr.ecr.af- 2.4
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando

SparkML Serving (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='af-south-1',version='2.4')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

510948584623.dkr.ecr.af- 2.4
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

inferência

510948584623.dkr.ecr.af- 2.2
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

inferência

Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='afsouth-1',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

626614931356.dkr.ecr.af2.9.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py39

626614931356.dkr.ecr.af2.8.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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626614931356.dkr.ecr.af2.8.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py39

626614931356.dkr.ecr.af2.7.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

626614931356.dkr.ecr.af2.7.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

626614931356.dkr.ecr.af2.6.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

626614931356.dkr.ecr.af2.6.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

626614931356.dkr.ecr.af2.6.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

626614931356.dkr.ecr.af2.6.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

626614931356.dkr.ecr.af2.6.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

626614931356.dkr.ecr.af2.5.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

626614931356.dkr.ecr.af2.5.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

626614931356.dkr.ecr.af2.5.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37
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626614931356.dkr.ecr.af2.4.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

626614931356.dkr.ecr.af2.4.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

626614931356.dkr.ecr.af2.4.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

626614931356.dkr.ecr.af2.4.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

626614931356.dkr.ecr.af2.3.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

626614931356.dkr.ecr.af2.3.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

626614931356.dkr.ecr.af2.3.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

626614931356.dkr.ecr.af2.3.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

626614931356.dkr.ecr.af2.3.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

626614931356.dkr.ecr.af2.3.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

626614931356.dkr.ecr.af2.3.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

1303

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

626614931356.dkr.ecr.af2.2.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

626614931356.dkr.ecr.af2.2.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

626614931356.dkr.ecr.af2.2.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

626614931356.dkr.ecr.af2.2.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

626614931356.dkr.ecr.af2.2.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

626614931356.dkr.ecr.af2.2.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

626614931356.dkr.ecr.af2.1.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

626614931356.dkr.ecr.af2.1.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

626614931356.dkr.ecr.af2.1.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

626614931356.dkr.ecr.af2.1.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

626614931356.dkr.ecr.af2.1.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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626614931356.dkr.ecr.af2.1.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

626614931356.dkr.ecr.af2.1.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

626614931356.dkr.ecr.af2.1.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

626614931356.dkr.ecr.af2.0.4
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

626614931356.dkr.ecr.af2.0.4
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

626614931356.dkr.ecr.af2.0.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

626614931356.dkr.ecr.af2.0.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

626614931356.dkr.ecr.af2.0.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

626614931356.dkr.ecr.af2.0.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

626614931356.dkr.ecr.af2.0.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

626614931356.dkr.ecr.af2.0.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3
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626614931356.dkr.ecr.af2.0.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

626614931356.dkr.ecr.af2.0.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

626614931356.dkr.ecr.af2.0.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

626614931356.dkr.ecr.af1.15.5
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

626614931356.dkr.ecr.af1.15.5
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36, py37

626614931356.dkr.ecr.af1.15.4
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

626614931356.dkr.ecr.af1.15.4
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36, py37

626614931356.dkr.ecr.af1.15.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

626614931356.dkr.ecr.af1.15.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3, py37

626614931356.dkr.ecr.af1.15.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

626614931356.dkr.ecr.af1.15.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3, py37
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626614931356.dkr.ecr.af1.15.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

626614931356.dkr.ecr.af1.15.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

626614931356.dkr.ecr.af1.15.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

626614931356.dkr.ecr.af1.14.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

626614931356.dkr.ecr.af1.14.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

626614931356.dkr.ecr.af1.14.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

313743910680.dkr.ecr.af1.13.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

626614931356.dkr.ecr.af1.13.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

313743910680.dkr.ecr.af1.13.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

626614931356.dkr.ecr.af1.13.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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313743910680.dkr.ecr.af1.12.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

313743910680.dkr.ecr.af1.12.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

313743910680.dkr.ecr.af1.12.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

313743910680.dkr.ecr.af1.11.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

313743910680.dkr.ecr.af1.11.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

313743910680.dkr.ecr.af1.11.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

313743910680.dkr.ecr.af1.10.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorfloweia:<tag>

eia

CPU

py2

313743910680.dkr.ecr.af1.10.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

313743910680.dkr.ecr.af1.10.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2
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313743910680.dkr.ecr.af1.9.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

313743910680.dkr.ecr.af1.9.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

313743910680.dkr.ecr.af1.8.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

313743910680.dkr.ecr.af1.8.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

313743910680.dkr.ecr.af1.7.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

313743910680.dkr.ecr.af1.7.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

313743910680.dkr.ecr.af1.6.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

313743910680.dkr.ecr.af1.6.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

313743910680.dkr.ecr.af1.5.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

313743910680.dkr.ecr.af1.5.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

313743910680.dkr.ecr.af1.4.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2
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formação

CPU, GPU

py2

Treinador do Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='afsouth-1',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

313743910680.dkr.ecr.af0.11.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11.1-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

313743910680.dkr.ecr.af0.11.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11.0-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

313743910680.dkr.ecr.af0,11
south-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

313743910680.dkr.ecr.af0.10.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.10.1-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

313743910680.dkr.ecr.af0.10
south-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.10-<tag>

formação

CPU, GPU

py3
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Inferência do Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='afsouth-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

774647643957.dkr.ecr.af2.5.2
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

inferência

inf

py3

774647643957.dkr.ecr.af1.15.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

inferência

inf

py3

Tensorflow Ray (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='afsouth-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

313743910680.dkr.ecr.af0.6.5
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,6,5-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

313743910680.dkr.ecr.af0.6
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,6-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

313743910680.dkr.ecr.af0.5.3
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0.5.3-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

313743910680.dkr.ecr.af0,5
south-1.amazonaws.com/

formação

CPU, GPU

py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

sagemaker-rltensorflow: dia
0,5-<tag>

XGBoost (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='af-south-1',version='1.5-1')

Caminho de registro

Versão

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

510948584623.dkr.ecr.af1.5-1
south-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.5.2

inferência,
treinamento

510948584623.dkr.ecr.af1.3-1
south-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.3.3

inferência,
treinamento

510948584623.dkr.ecr.af1.2-2
south-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

inferência,
treinamento

510948584623.dkr.ecr.af1.2-1
south-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

inferência,
treinamento

510948584623.dkr.ecr.af1.0-1
south-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1,0

inferência,
treinamento

455444449433.dkr.ecr.af1
south-1.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

0,72

inferência,
treinamento

510948584623.dkr.ecr.af0,90-2
south-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

inferência,
treinamento

510948584623.dkr.ecr.af0,90-1
south-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

inferência,
treinamento
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Caminhos de registro do Docker e código de exemplo para Ásia-Pacífico (Hong Kong) (ap-east-1)
Os tópicos a seguir listam os parâmetros para cada um dos algoritmos e contêineres de aprendizado
profundo nessa região fornecidos pela Amazon. SageMaker.
Tópicos
• AutoGluon ( (p. 1314)
• BlazingText ( (p. 1315)
• Cadeia (DLC) (p. 1315)
• Esclarecer (algoritmo) (p. 1316)
• Data Wrangler (algoritmo) (p. 1316)
• Depurador (algoritmo) (p. 1316)
• Previsão DeepAR (algoritmo) (p. 1317)
• Máquinas de fatoração (algoritmo) (p. 1317)
• Cara de abraço (algoritmo) (p. 1317)
• IP Insights (algoritmo) (p. 1320)
• Classificação de imagens (algoritmo) (p. 1320)
• Inferência MXNet (DLC) (p. 1321)
• Infera PyTorch (DLC) (p. 1321)
• K-Means (algoritmo) (p. 1322)
• KNN (algoritmo) (p. 1322)
• Linear Learner (algoritmo) (p. 1322)
• MXNet (DLC) (p. 1323)
• Treinador do MXNet (DLC) (p. 1326)
• Monitor de modelo (algoritmo) (p. 1326)
• NTM (algoritmo) (p. 1326)
• Classificação de imagens Neo (algoritmo) (p. 1327)
• Neo MXNet (DLC) (p. 1327)
• Neo PyTorch (DLC) (p. 1327)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 1328)
• Neo XGBoost (algoritmo) (p. 1328)
• Detecção de objetos (algoritmo) (p. 1329)
• Object2Vec (algoritmo) (p. 1329)
• PCA (algoritmo) (p. 1329)
• PyTorch (DLC) (p. 1330)
• Random Cut Forest (algoritmo) (p. 1333)
• Scikit-learn (algoritmo) (p. 1333)
• Segmentação semântica (algoritmo) (p. 1334)
• Seq2Seq (algoritmo) (p. 1334)
• Spark (algoritmo) (p. 1334)
• SparkML Serving (algoritmo) (p. 1335)
• Tensorflow (DLC) (p. 1335)
• Treinador do Tensorflow (DLC) (p. 1344)
• Inferência do Tensorflow (DLC) (p. 1345)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 1345)
• XGBoost (algoritmo) (p. 1346)
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AutoGluon (
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='apeast-1',image_scope='inference',version='0.4')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

871362719292.dkr.ecr.ap- 0.5.2
east-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

871362719292.dkr.ecr.ap- 0.5.2
east-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

871362719292.dkr.ecr.ap- 0.4.3
east-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

871362719292.dkr.ecr.ap- 0.4.3
east-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

871362719292.dkr.ecr.ap- 0.4.2
east-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

871362719292.dkr.ecr.ap- 0.4.2
east-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

871362719292.dkr.ecr.ap- 0.4.0
east-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

871362719292.dkr.ecr.ap- 0.4.0
east-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

871362719292.dkr.ecr.ap- 0.3.2
east-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

871362719292.dkr.ecr.ap- 0.3.2
east-1.amazonaws.com/

inferência
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

autogluoninference:<tag>
871362719292.dkr.ecr.ap- 0.3.1
east-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

871362719292.dkr.ecr.ap- 0.3.1
east-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

BlazingText (
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='ap-east-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

286214385809.dkr.ecr.ap- 1
east-1.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

Inferência, treinamento

Cadeia (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='apeast-1',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador

Versões do Python

057415533634.dkr.ecr.ap5.0.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

Inferência,
treinamento

CPU, GPU

py2, py3

057415533634.dkr.ecr.ap4.1.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

Inferência,
treinamento

CPU, GPU

py2, py3

057415533634.dkr.ecr.ap4.0.0
east-1.amazonaws.com/

Inferência,
treinamento

CPU, GPU

py2, py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador

sagemakerchainer:<tag>

Esclarecer (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='apeast-1',version='1.0',image_scope='processing')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

098760798382.dkr.ecr.ap- 1,0
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-clarifyprocessing:<tag>

processando

Data Wrangler (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='ap-east-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

707077482487.dkr.ecr.ap- 1.x
east-1.amazonaws.com/
sagemakerdata-wranglercontainer:<tag>

processando

Depurador (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='ap-east-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

199566480951.dkr.ecr.ap- latest
east-1.amazonaws.com/

depurador
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

sagemaker-debuggerrules:<tag>

Previsão DeepAR (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='ap-east-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

286214385809.dkr.ecr.ap- 1
east-1.amazonaws.com/
forecastingdeepar:<tag>

Inferência, treinamento

Máquinas de fatoração (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='ap-east-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

286214385809.dkr.ecr.ap- 1
east-1.amazonaws.com/
factorizationmachines:<tag>

Inferência, treinamento

Cara de abraço (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='apeast-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

871362719292.dkr.ecr.ap- 4.17.0
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

871362719292.dkr.ecr.ap- 4.17.0
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

871362719292.dkr.ecr.ap- 4.17.0
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

871362719292.dkr.ecr.ap- 4.17.0
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

871362719292.dkr.ecr.ap- 4.12.3
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

871362719292.dkr.ecr.ap- 4.12.3
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

871362719292.dkr.ecr.ap- 4.12.3
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

871362719292.dkr.ecr.ap- 4.12.3
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

871362719292.dkr.ecr.ap- 4.11.0
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

871362719292.dkr.ecr.ap- 4.11.0
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

871362719292.dkr.ecr.ap- 4.11.0
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

871362719292.dkr.ecr.ap- 4.11.0
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

871362719292.dkr.ecr.ap- 4.10.2
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

871362719292.dkr.ecr.ap- 4.10.2
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

871362719292.dkr.ecr.ap- 4.10.2
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

871362719292.dkr.ecr.ap- 4.10.2
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

871362719292.dkr.ecr.ap- 4.10.2
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

871362719292.dkr.ecr.ap- 4.10.2
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

871362719292.dkr.ecr.ap- 4.10.2
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

871362719292.dkr.ecr.ap- 4.10.2
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

871362719292.dkr.ecr.ap- 4.6.1
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

871362719292.dkr.ecr.ap- 4.6.1
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

871362719292.dkr.ecr.ap- 4.6.1
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

871362719292.dkr.ecr.ap- 4.6.1
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

871362719292.dkr.ecr.ap- 4.6.1
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

871362719292.dkr.ecr.ap- 4.6.1
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

871362719292.dkr.ecr.ap- 4.5.0
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

871362719292.dkr.ecr.ap- 4.5.0
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

871362719292.dkr.ecr.ap- 4.4.2
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

871362719292.dkr.ecr.ap- 4.4.2
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

IP Insights (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='ap-east-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

286214385809.dkr.ecr.ap- 1
east-1.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

Inferência, treinamento

Classificação de imagens (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.

1320

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='ap-east-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

286214385809.dkr.ecr.ap- 1
east-1.amazonaws.com/
imageclassification:<tag>

Inferência, treinamento

Inferência MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='apeast-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador

Versões do Python

110948597952.dkr.ecr.ap1.8
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

inferência

inf

py3

110948597952.dkr.ecr.ap1.5.1
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

inferência

inf

py3

Infera PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='apeast-1',version='1.9',py_version='py3')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador

Versões do Python

110948597952.dkr.ecr.ap1.9
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

inferência

inf

py3

110948597952.dkr.ecr.ap1.8
east-1.amazonaws.com/

inferência

inf

py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador

Versões do Python

inferência

inf

py3

sagemaker-neopytorch:<tag>
110948597952.dkr.ecr.ap1,7
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

K-Means (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='ap-east-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

286214385809.dkr.ecr.ap- 1
east-1.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

Inferência, treinamento

KNN (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='ap-east-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

286214385809.dkr.ecr.ap- 1
east-1.amazonaws.com/
knn:<tag>

Inferência, treinamento

Linear Learner (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='ap-east-1')
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

286214385809.dkr.ecr.ap- 1
east-1.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

Inferência, treinamento

MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='apeast-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador

Versões do Python

871362719292.dkr.ecr.ap1.9.0
east-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

871362719292.dkr.ecr.ap1.9.0
east-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

871362719292.dkr.ecr.ap1.8.0
east-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

871362719292.dkr.ecr.ap1.8.0
east-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py37

871362719292.dkr.ecr.ap1.7.0
east-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

871362719292.dkr.ecr.ap1.7.0
east-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

871362719292.dkr.ecr.ap1.7.0
east-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

871362719292.dkr.ecr.ap1.6.0
east-1.amazonaws.com/

formação

CPU, GPU

py2, py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador

Versões do Python

871362719292.dkr.ecr.ap1.6.0
east-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

871362719292.dkr.ecr.ap1.5.1
east-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

057415533634.dkr.ecr.ap1.4.1
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

871362719292.dkr.ecr.ap1.4.1
east-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

057415533634.dkr.ecr.ap1.4.1
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

871362719292.dkr.ecr.ap1.4.1
east-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

871362719292.dkr.ecr.ap1.4.1
east-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

057415533634.dkr.ecr.ap1.4.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

057415533634.dkr.ecr.ap1.4.0
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

057415533634.dkr.ecr.ap1.4.0
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving-eia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

mxnettraining:<tag>
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador

Versões do Python

057415533634.dkr.ecr.ap1.3.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

057415533634.dkr.ecr.ap1.3.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

057415533634.dkr.ecr.ap1.3.0
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxneteia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

057415533634.dkr.ecr.ap1.2.1
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

057415533634.dkr.ecr.ap1.2.1
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

057415533634.dkr.ecr.ap1.1.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

057415533634.dkr.ecr.ap1.1.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

057415533634.dkr.ecr.ap1.0.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

057415533634.dkr.ecr.ap1.0.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

057415533634.dkr.ecr.ap0.12.1
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

057415533634.dkr.ecr.ap0.12.1
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3
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Treinador do MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='apeast-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador

Versões do Python

057415533634.dkr.ecr.ap0.11.0
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet: treinador
0.11.0-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

057415533634.dkr.ecr.ap0,11
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet: treinador
0.11-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

Monitor de modelo (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='ap-east-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

001633400207.dkr.ecr.apeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-modelmonitor-analyzer:<tag>

monitoramento

NTM (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='ap-east-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

286214385809.dkr.ecr.ap- 1
east-1.amazonaws.com/
ntm:<tag>

Inferência, treinamento
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Classificação de imagens Neo (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='ap-east-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

110948597952.dkr.ecr.ap- latest
east-1.amazonaws.com/
image-classificationneo:<tag>

inferência

Neo MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='apeast-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

110948597952.dkr.ecr.ap1.8
east-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencemxnet:<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador

Versões do Python

inferência

CPU, GPU

py3

Neo PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='apeast-1',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

110948597952.dkr.ecr.ap1.8
east-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador

Versões do Python

inferência

CPU, GPU

py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador

Versões do Python

110948597952.dkr.ecr.ap1,7
east-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

110948597952.dkr.ecr.ap1.6
east-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

110948597952.dkr.ecr.ap1.5
east-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

110948597952.dkr.ecr.ap1.4
east-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='apeast-1',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador

Versões do Python

110948597952.dkr.ecr.ap2.4.2
east-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

110948597952.dkr.ecr.ap1.15.3
east-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

Neo XGBoost (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='ap-east-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

110948597952.dkr.ecr.ap- latest
east-1.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

inferência

Detecção de objetos (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='ap-east-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

286214385809.dkr.ecr.ap- 1
east-1.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

Inferência, treinamento

Object2Vec (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='ap-east-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

286214385809.dkr.ecr.ap- 1
east-1.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

Inferência, treinamento

PCA (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='ap-east-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

286214385809.dkr.ecr.ap- 1
east-1.amazonaws.com/
pca:<tag>

Inferência, treinamento
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PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='apeast-1',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador

Versões do Python

871362719292.dkr.ecr.ap1.12.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

871362719292.dkr.ecr.ap1.12.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

871362719292.dkr.ecr.ap1.11.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

871362719292.dkr.ecr.ap1.11.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

871362719292.dkr.ecr.ap1.10.2
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

871362719292.dkr.ecr.ap1.10.2
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

871362719292.dkr.ecr.ap1.10.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

871362719292.dkr.ecr.ap1.10.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

871362719292.dkr.ecr.ap1.9.1
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador

Versões do Python

871362719292.dkr.ecr.ap1.9.1
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

871362719292.dkr.ecr.ap1.9.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

871362719292.dkr.ecr.ap1.9.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

871362719292.dkr.ecr.ap1.8.1
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

871362719292.dkr.ecr.ap1.8.1
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

871362719292.dkr.ecr.ap1.8.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

871362719292.dkr.ecr.ap1.8.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

871362719292.dkr.ecr.ap1.7.1
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

871362719292.dkr.ecr.ap1.7.1
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

871362719292.dkr.ecr.ap1.6.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

871362719292.dkr.ecr.ap1.6.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador

Versões do Python

871362719292.dkr.ecr.ap1.5.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

871362719292.dkr.ecr.ap1.5.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

871362719292.dkr.ecr.ap1.4.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

871362719292.dkr.ecr.ap1.4.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

871362719292.dkr.ecr.ap1.3.1
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

871362719292.dkr.ecr.ap1.3.1
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

871362719292.dkr.ecr.ap1.2.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

871362719292.dkr.ecr.ap1.2.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

057415533634.dkr.ecr.ap1.1.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

057415533634.dkr.ecr.ap1.1.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

057415533634.dkr.ecr.ap1.0.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador

Versões do Python

057415533634.dkr.ecr.ap1.0.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

057415533634.dkr.ecr.ap0.4.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

057415533634.dkr.ecr.ap0.4.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

Random Cut Forest (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='ap-east-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

286214385809.dkr.ecr.ap- 1
east-1.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

Inferência, treinamento

Scikit-learn (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='apeast-1',version='0.23-1',image_scope='inference')

Caminho de registro

Versão

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

651117190479.dkr.ecr.ap1.0-1
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

1.0.2

Inferência,
treinamento

651117190479.dkr.ecr.ap0,23-1
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.23.2

Inferência,
treinamento
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Caminho de registro

Versão

651117190479.dkr.ecr.ap0.20.0
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

0.20.0

Inferência,
treinamento

Segmentação semântica (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='ap-east-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

286214385809.dkr.ecr.ap- 1
east-1.amazonaws.com/
semanticsegmentation:<tag>

Inferência, treinamento

Seq2Seq (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='ap-east-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

286214385809.dkr.ecr.ap- 1
east-1.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

Inferência, treinamento

Spark (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='apeast-1',version='3.0',image_scope='processing')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

732049463269.dkr.ecr.ap- 3.1
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

732049463269.dkr.ecr.ap- 3.0
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando

732049463269.dkr.ecr.ap- 2.4
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando

SparkML Serving (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='ap-east-1',version='2.4')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

651117190479.dkr.ecr.ap- 2.4
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

inferência

651117190479.dkr.ecr.ap- 2.2
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

inferência

Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='apeast-1',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador

Versões do Python

871362719292.dkr.ecr.ap2.9.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py39

871362719292.dkr.ecr.ap2.8.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador

Versões do Python

871362719292.dkr.ecr.ap2.8.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py39

871362719292.dkr.ecr.ap2.7.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

871362719292.dkr.ecr.ap2.7.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

871362719292.dkr.ecr.ap2.6.3
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

871362719292.dkr.ecr.ap2.6.3
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

871362719292.dkr.ecr.ap2.6.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

871362719292.dkr.ecr.ap2.6.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

871362719292.dkr.ecr.ap2.6.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

871362719292.dkr.ecr.ap2.5.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

871362719292.dkr.ecr.ap2.5.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

871362719292.dkr.ecr.ap2.5.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador

Versões do Python

871362719292.dkr.ecr.ap2.4.3
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

871362719292.dkr.ecr.ap2.4.3
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

871362719292.dkr.ecr.ap2.4.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

871362719292.dkr.ecr.ap2.4.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

871362719292.dkr.ecr.ap2.3.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

871362719292.dkr.ecr.ap2.3.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

871362719292.dkr.ecr.ap2.3.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

871362719292.dkr.ecr.ap2.3.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

871362719292.dkr.ecr.ap2.3.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

871362719292.dkr.ecr.ap2.3.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

871362719292.dkr.ecr.ap2.3.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37
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Versão

Tipos de Job
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Processador

Versões do Python

871362719292.dkr.ecr.ap2.2.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

871362719292.dkr.ecr.ap2.2.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

871362719292.dkr.ecr.ap2.2.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

871362719292.dkr.ecr.ap2.2.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

871362719292.dkr.ecr.ap2.2.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

871362719292.dkr.ecr.ap2.2.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

871362719292.dkr.ecr.ap2.1.3
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

871362719292.dkr.ecr.ap2.1.3
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

871362719292.dkr.ecr.ap2.1.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

871362719292.dkr.ecr.ap2.1.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

871362719292.dkr.ecr.ap2.1.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador

Versões do Python

871362719292.dkr.ecr.ap2.1.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

871362719292.dkr.ecr.ap2.1.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

871362719292.dkr.ecr.ap2.1.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

871362719292.dkr.ecr.ap2.0.4
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

871362719292.dkr.ecr.ap2.0.4
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

871362719292.dkr.ecr.ap2.0.3
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

871362719292.dkr.ecr.ap2.0.3
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

871362719292.dkr.ecr.ap2.0.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

871362719292.dkr.ecr.ap2.0.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

871362719292.dkr.ecr.ap2.0.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

871362719292.dkr.ecr.ap2.0.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3
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Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador

Versões do Python

871362719292.dkr.ecr.ap2.0.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

871362719292.dkr.ecr.ap2.0.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

871362719292.dkr.ecr.ap2.0.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

871362719292.dkr.ecr.ap1.15.5
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

871362719292.dkr.ecr.ap1.15.5
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36, py37

871362719292.dkr.ecr.ap1.15.4
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

871362719292.dkr.ecr.ap1.15.4
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36, py37

871362719292.dkr.ecr.ap1.15.3
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

871362719292.dkr.ecr.ap1.15.3
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3, py37

871362719292.dkr.ecr.ap1.15.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

871362719292.dkr.ecr.ap1.15.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3, py37

1340

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador

Versões do Python

871362719292.dkr.ecr.ap1.15.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

871362719292.dkr.ecr.ap1.15.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

871362719292.dkr.ecr.ap1.15.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

871362719292.dkr.ecr.ap1.14.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

871362719292.dkr.ecr.ap1.14.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

871362719292.dkr.ecr.ap1.14.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

057415533634.dkr.ecr.ap1.13.1
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

871362719292.dkr.ecr.ap1.13.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

057415533634.dkr.ecr.ap1.13.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

871362719292.dkr.ecr.ap1.13.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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Processador

Versões do Python

057415533634.dkr.ecr.ap1.12.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

057415533634.dkr.ecr.ap1.12.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

057415533634.dkr.ecr.ap1.12.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

057415533634.dkr.ecr.ap1.11.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

057415533634.dkr.ecr.ap1.11.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

057415533634.dkr.ecr.ap1.11.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

057415533634.dkr.ecr.ap1.10.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorfloweia:<tag>

eia

CPU

py2

057415533634.dkr.ecr.ap1.10.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

057415533634.dkr.ecr.ap1.10.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2
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Processador

Versões do Python

057415533634.dkr.ecr.ap1.9.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

057415533634.dkr.ecr.ap1.9.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

057415533634.dkr.ecr.ap1.8.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

057415533634.dkr.ecr.ap1.8.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

057415533634.dkr.ecr.ap1.7.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

057415533634.dkr.ecr.ap1.7.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

057415533634.dkr.ecr.ap1.6.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

057415533634.dkr.ecr.ap1.6.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

057415533634.dkr.ecr.ap1.5.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

057415533634.dkr.ecr.ap1.5.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

057415533634.dkr.ecr.ap1.4.1
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2
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Caminho de
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Versão

057415533634.dkr.ecr.ap1.4.1
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador

Versões do Python

formação

CPU, GPU

py2

Treinador do Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='apeast-1',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador

Versões do Python

057415533634.dkr.ecr.ap0.11.1
east-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11.1-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

057415533634.dkr.ecr.ap0.11.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11.0-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

057415533634.dkr.ecr.ap0,11
east-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

057415533634.dkr.ecr.ap0.10.1
east-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.10.1-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

057415533634.dkr.ecr.ap0.10
east-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.10-<tag>

formação

CPU, GPU

py3
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Inferência do Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='apeast-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador

Versões do Python

110948597952.dkr.ecr.ap2.5.2
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

inferência

inf

py3

110948597952.dkr.ecr.ap1.15.0
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

inferência

inf

py3

Tensorflow Ray (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='apeast-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador

Versões do Python

057415533634.dkr.ecr.ap0.6.5
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,6,5-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

057415533634.dkr.ecr.ap0.6
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,6-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

057415533634.dkr.ecr.ap0.5.3
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0.5.3-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

057415533634.dkr.ecr.ap0,5
east-1.amazonaws.com/

formação

CPU, GPU

py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador

Versões do Python

sagemaker-rltensorflow: dia
0,5-<tag>

XGBoost (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='ap-east-1',version='1.5-1')

Caminho de registro

Versão

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

651117190479.dkr.ecr.ap1.5-1
east-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.5.2

Inferência,
Treinamento

651117190479.dkr.ecr.ap1.3-1
east-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.3.3

Inferência,
Treinamento

651117190479.dkr.ecr.ap1.2-2
east-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

Inferência,
Treinamento

651117190479.dkr.ecr.ap1.2-1
east-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

Inferência,
Treinamento

651117190479.dkr.ecr.ap1.0-1
east-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1,0

Inferência,
Treinamento

286214385809.dkr.ecr.ap1
east-1.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

0,72

Inferência,
Treinamento

651117190479.dkr.ecr.ap0,90-2
east-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

Inferência,
Treinamento

651117190479.dkr.ecr.ap0,90-1
east-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

Inferência,
Treinamento
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Caminhos de registro Docker e código de exemplo para Ásia-Pacífico (Mumbai) (ap-south-1)
Os tópicos a seguir listam os parâmetros para cada um dos algoritmos e contêineres de aprendizado
profundo nessa região fornecidos pela Amazon SageMaker.
Tópicos
• AutoGluon (algoritmo) (p. 1348)
• BlazingText (algoritmo) (p. 1349)
• Cadeia (DLC) (p. 1349)
• Esclarecer (algoritmo) (p. 1350)
• Data Wrangler (algoritmo) (p. 1350)
• Depurador (algoritmo) (p. 1350)
• Previsão DeepAR (algoritmo) (p. 1351)
• Máquinas de fatoração (algoritmo) (p. 1351)
• Cara de abraço (algoritmo) (p. 1351)
• IP Insights (algoritmo) (p. 1354)
• Classificação de imagens (algoritmo) (p. 1355)
• Inferência MXNet (DLC) (p. 1355)
• Inferentia PyTorch (DLC) (p. 1355)
• K-Means (algoritmo) (p. 1356)
• KNN (algoritmo) (p. 1356)
• LDA (algoritmo) (p. 1356)
• Linear Learner (algoritmo) (p. 1357)
• MXNet (DLC) (p. 1357)
• Treinador do MXNet (DLC) (p. 1360)
• Monitor de modelo (algoritmo) (p. 1360)
• NTM (algoritmo) (p. 1361)
• Classificação de imagens Neo (algoritmo) (p. 1361)
• Neo MXNet (DLC) (p. 1361)
• Neo PyTorch (DLC) (p. 1362)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 1362)
• Neo XGBoost (algoritmo) (p. 1363)
• Detecção de objetos (algoritmo) (p. 1363)
• Object2Vec (algoritmo) (p. 1363)
• PCA (algoritmo) (p. 1364)
• PyTorch (DLC) (p. 1364)
• Random Cut Forest (algoritmo) (p. 1367)
• Ray PyTorch (DLC) (p. 1368)
• Scikit-learn (algoritmo) (p. 1368)
• Segmentação semântica (algoritmo) (p. 1369)
• Seq2Seq (algoritmo) (p. 1369)
• Spark (algoritmo) (p. 1369)
• SparkML Serving (algoritmo) (p. 1370)
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• Tensorflow (DLC) (p. 1370)
• Treinador do Tensorflow (DLC) (p. 1379)
• Inferência do Tensorflow (DLC) (p. 1380)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 1380)
• VW (algoritmo) (p. 1381)
• XGBoost (algoritmo) (p. 1382)

AutoGluon (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='apsouth-1',image_scope='inference',version='0.4')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.5.2
south-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.5.2
south-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.4.3
south-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.4.3
south-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.4.2
south-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.4.2
south-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.4.0
south-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.4.0
south-1.amazonaws.com/

inferência
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

autogluoninference:<tag>
763104351884.dkr.ecr.ap- 0.3.2
south-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.3.2
south-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.3.1
south-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.3.1
south-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

BlazingText (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='ap-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

991648021394.dkr.ecr.ap- 1
south-1.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

Inferência, treinamento
de ferência

Cadeia (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='apsouth-1',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

520713654638.dkr.ecr.ap5.0.0
south-1.amazonaws.com/

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versão do Python

Inferência,
treinamento de
ferência

CPU, GPU

py2, py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versão do Python

520713654638.dkr.ecr.ap4.1.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

Inferência,
treinamento de
ferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap4.0.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

Inferência,
treinamento de
ferência

CPU, GPU

py2, py3

sagemakerchainer:<tag>

Esclarecer (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='apsouth-1',version='1.0',image_scope='processing')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

452307495513.dkr.ecr.ap- 1,0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-clarifyprocessing:<tag>

processando

Data Wrangler (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='ap-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

089933028263.dkr.ecr.ap- 1.x
south-1.amazonaws.com/
sagemakerdata-wranglercontainer:<tag>

processando

Depurador (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='ap-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

904829902805.dkr.ecr.ap- latest
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-debuggerrules:<tag>

depurador

Previsão DeepAR (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='ap-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

991648021394.dkr.ecr.ap- 1
south-1.amazonaws.com/
forecastingdeepar:<tag>

Inferência, Treinamento

Máquinas de fatoração (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='ap-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

991648021394.dkr.ecr.ap- 1
south-1.amazonaws.com/
factorizationmachines:<tag>

Inferência, Treinamento

Cara de abraço (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='apsouth-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.17.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.17.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.17.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.17.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.12.3
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.12.3
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.12.3
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.12.3
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.11.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.11.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.11.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.11.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.6.1
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.6.1
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.6.1
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.6.1
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.6.1
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.6.1
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.5.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.5.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.4.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.4.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

IP Insights (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='ap-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

991648021394.dkr.ecr.ap- 1
south-1.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

Inferência, treinamento
de ferência
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Classificação de imagens (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='ap-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

991648021394.dkr.ecr.ap- 1
south-1.amazonaws.com/
imageclassification:<tag>

Inferência, treinamento
de ferência

Inferência MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='apsouth-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versão do Python

763008648453.dkr.ecr.ap1.8
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

inferência

inf

Py3R

763008648453.dkr.ecr.ap1.5.1
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

inferência

inf

Py3R

Inferentia PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='apsouth-1',version='1.9',py_version='py3')

Caminho de
registro

Versão

763008648453.dkr.ecr.ap1.9
south-1.amazonaws.com/

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versão do Python

inferência

inf

Py3R
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versão do Python

763008648453.dkr.ecr.ap1.8
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

inferência

inf

Py3R

763008648453.dkr.ecr.ap1,7
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

inferência

inf

Py3R

sagemaker-neopytorch:<tag>

K-Means (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='ap-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

991648021394.dkr.ecr.ap- 1
south-1.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

Inferência, treinamento
de ferência

KNN (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='ap-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

991648021394.dkr.ecr.ap- 1
south-1.amazonaws.com/
knn:<tag>

Inferência, treinamento
de ferência

LDA (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda',region='ap-south-1')
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

991648021394.dkr.ecr.ap- 1
south-1.amazonaws.com/
lda:<tag>

Inferência, treinamento
de ferência

Linear Learner (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='ap-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

991648021394.dkr.ecr.ap- 1
south-1.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

Inferência, treinamento
de ferência

MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='apsouth-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versão do Python

763104351884.dkr.ecr.ap1.9.0
south-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.9.0
south-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.8.0
south-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap1.8.0
south-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py37
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versão do Python

763104351884.dkr.ecr.ap1.7.0
south-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

Py3R

763104351884.dkr.ecr.ap1.7.0
south-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

Py3R

763104351884.dkr.ecr.ap1.7.0
south-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

Py3R

763104351884.dkr.ecr.ap1.6.0
south-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.6.0
south-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.5.1
south-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.ap1.4.1
south-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

Py3R

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.1
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.ap1.4.1
south-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

Py3R

763104351884.dkr.ecr.ap1.4.1
south-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2, py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versão do Python

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving-eia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.3.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.3.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.3.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxneteia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.2.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.2.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.1.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.1.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.0.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versão do Python

520713654638.dkr.ecr.ap1.0.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.12.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.12.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

Treinador do MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='apsouth-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versão do Python

520713654638.dkr.ecr.ap0.11.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet: treinador
0.11.0-<tag>

formação

CPU, GPU

Py3R

520713654638.dkr.ecr.ap0,11
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet: treinador
0.11-<tag>

formação

CPU, GPU

Py3R

Monitor de modelo (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='ap-south-1')
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

126357580389.dkr.ecr.apsouth-1.amazonaws.com/
sagemaker-modelmonitor-analyzer:<tag>

monitoramento

NTM (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='ap-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

991648021394.dkr.ecr.ap- 1
south-1.amazonaws.com/
ntm:<tag>

Inferência, treinamento
de ferência

Classificação de imagens Neo (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='ap-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763008648453.dkr.ecr.ap- latest
south-1.amazonaws.com/
image-classificationneo:<tag>

inferência

Neo MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='apsouth-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

763008648453.dkr.ecr.ap1.8
south-1.amazonaws.com/

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versão do Python

inferência

CPU, GPU

Py3R
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versão do Python

sagemakerinferencemxnet:<tag>

Neo PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='apsouth-1',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versão do Python

763008648453.dkr.ecr.ap1.8
south-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

Py3R

763008648453.dkr.ecr.ap1,7
south-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

Py3R

763008648453.dkr.ecr.ap1.6
south-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

Py3R

763008648453.dkr.ecr.ap1.5
south-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

Py3R

763008648453.dkr.ecr.ap1.4
south-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

Py3R

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='apsouth-1',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versão do Python

763008648453.dkr.ecr.ap2.4.2
south-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

Py3R

763008648453.dkr.ecr.ap1.15.3
south-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

Py3R

Neo XGBoost (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='ap-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763008648453.dkr.ecr.ap- latest
south-1.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

inferência

Detecção de objetos (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='ap-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

991648021394.dkr.ecr.ap- 1
south-1.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

Inferência, treinamento
de ferência

Object2Vec (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='ap-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

991648021394.dkr.ecr.ap- 1
south-1.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

Inferência, treinamento
de ferência

PCA (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='ap-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

991648021394.dkr.ecr.ap- 1
south-1.amazonaws.com/
pca:<tag>

Inferência, treinamento
de ferência

PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='apsouth-1',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versão do Python

763104351884.dkr.ecr.ap1.12.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.12.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.11.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.11.0
south-1.amazonaws.com/

formação

CPU, GPU

py38
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versão do Python

763104351884.dkr.ecr.ap1.10.2
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.10.2
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.10.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.10.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.9.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.9.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.9.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.9.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.8.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.8.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

pytorchtraining:<tag>
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versão do Python

763104351884.dkr.ecr.ap1.8.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.8.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.7.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.7.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.6.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.6.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.5.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

Py3R

763104351884.dkr.ecr.ap1.5.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

Py3R

763104351884.dkr.ecr.ap1.4.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

Py3R

763104351884.dkr.ecr.ap1.4.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.3.1
south-1.amazonaws.com/
pytorch-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

Py3R
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versão do Python

763104351884.dkr.ecr.ap1.3.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.3.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.2.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.2.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.1.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.1.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.0.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.0.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.4.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.4.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

Random Cut Forest (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='ap-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

991648021394.dkr.ecr.ap- 1
south-1.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

Inferência, Treinamento

Ray PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch',region='apsouth-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versão do Python

462105765813.dkr.ecr.ap1.6.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-1.6.0<tag>

formação

CPU, GPU

py36

462105765813.dkr.ecr.ap0.8.5
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlray-container:
raio-0,8,5 tocha-<tag>

formação

CPU, GPU

py36

Scikit-learn (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='apsouth-1',version='0.23-1',image_scope='inference')

Caminho de registro

Versão

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

720646828776.dkr.ecr.ap1,0-1
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

1.0.2

Inferência,
Treinamento

720646828776.dkr.ecr.ap0,23-1
south-1.amazonaws.com/

0.23.2

Inferência,
Treinamento
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Caminho de registro

Versão

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

0.20.0

Inferência,
Treinamento

sagemaker-scikitlearn:<tag>
720646828776.dkr.ecr.ap0.20.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

Segmentação semântica (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='ap-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

991648021394.dkr.ecr.ap- 1
south-1.amazonaws.com/
semanticsegmentation:<tag>

Inferência, Treinamento

Seq2Seq (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='ap-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

991648021394.dkr.ecr.ap- 1
south-1.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

Inferência, Treinamento

Spark (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='apsouth-1',version='3.0',image_scope='processing')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

105495057255.dkr.ecr.ap- 3.1
south-1.amazonaws.com/

processando
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

sagemaker-sparkprocessing:<tag>
105495057255.dkr.ecr.ap- 3.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando

105495057255.dkr.ecr.ap- 2.4
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando

SparkML Serving (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='ap-south-1',version='2.4')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

720646828776.dkr.ecr.ap- 2.4
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

inferência

720646828776.dkr.ecr.ap- 2.2
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

inferência

Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='apsouth-1',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versão do Python

763104351884.dkr.ecr.ap2.9.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py39

763104351884.dkr.ecr.ap2.8.0
south-1.amazonaws.com/

inferência

CPU, GPU

-
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versão do Python

763104351884.dkr.ecr.ap2.8.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py39

763104351884.dkr.ecr.ap2.7.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap2.7.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.6.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.6.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap2.6.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap2.6.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.6.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap2.5.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.5.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

tensorflowinference:<tag>
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Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versão do Python

763104351884.dkr.ecr.ap2.5.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.4.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.4.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.4.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.4.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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763104351884.dkr.ecr.ap2.3.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.2.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.2.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.2.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.2.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.2.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.2.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

Py3R

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

Py3R
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763104351884.dkr.ecr.ap2.1.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.4
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.4
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

Py3R

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

Py3R

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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763104351884.dkr.ecr.ap2.0.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.5
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.5
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36, py37

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.4
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.4
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36, py37

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3, py37

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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763104351884.dkr.ecr.ap1.15.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3, py37

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.14.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.14.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.14.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.13.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.ap1.13.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

Py3R

520713654638.dkr.ecr.ap1.13.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-
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763104351884.dkr.ecr.ap1.13.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

520713654638.dkr.ecr.ap1.12.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

520713654638.dkr.ecr.ap1.12.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

520713654638.dkr.ecr.ap1.12.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.11.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

520713654638.dkr.ecr.ap1.11.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

520713654638.dkr.ecr.ap1.11.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.10.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorfloweia:<tag>

eia

CPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.10.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2
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520713654638.dkr.ecr.ap1.10.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.9.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.9.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.8.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.8.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.7.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.7.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.6.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.6.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.5.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.5.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2
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520713654638.dkr.ecr.ap1.4.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

Treinador do Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='apsouth-1',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versão do Python

462105765813.dkr.ecr.ap1.0.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-coachcontainer:coach-1.0.0tf<tag>

formação

CPU, GPU

Py3R

520713654638.dkr.ecr.ap0.11.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11.1-<tag>

formação

CPU, GPU

Py3R

520713654638.dkr.ecr.ap0.11.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11.0-<tag>

formação

CPU, GPU

Py3R

520713654638.dkr.ecr.ap0,11
south-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11-<tag>

formação

CPU, GPU

Py3R

520713654638.dkr.ecr.ap0.10.1
south-1.amazonaws.com/

formação

CPU, GPU

Py3R
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formação

CPU, GPU

Py3R

sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.10.1-<tag>
520713654638.dkr.ecr.ap0.10
south-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.10-<tag>

Inferência do Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='apsouth-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versão do Python

763008648453.dkr.ecr.ap2.5.2
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

inferência

inf

Py3R

763008648453.dkr.ecr.ap1.15.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

inferência

inf

Py3R

Tensorflow Ray (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='apsouth-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

462105765813.dkr.ecr.ap1.6.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versão do Python

formação

CPU, GPU

py37
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462105765813.dkr.ecr.ap0.8.5
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.5tf-<tag>

formação

CPU, GPU

py36

462105765813.dkr.ecr.ap0.8.2
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.2tf-<tag>

formação

CPU, GPU

py36

520713654638.dkr.ecr.ap0.6.5
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,6,5-<tag>

formação

CPU, GPU

Py3R

520713654638.dkr.ecr.ap0.6
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,6-<tag>

formação

CPU, GPU

Py3R

520713654638.dkr.ecr.ap0.5.3
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0.5.3-<tag>

formação

CPU, GPU

Py3R

520713654638.dkr.ecr.ap0,5
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,5-<tag>

formação

CPU, GPU

Py3R

container:ray-1.6.0tf<tag>

VW (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw',region='apsouth-1',version='8.7.0',image_scope='training')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

462105765813.dkr.ecr.ap- 8.7.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-vw-

formação

1381

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

container:vw-8.7.0<tag>

XGBoost (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='ap-south-1',version='1.5-1')

Caminho de registro

Versão

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

720646828776.dkr.ecr.ap1,5-1
south-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.5.2

Inferência,
Treinamento

720646828776.dkr.ecr.ap1,3-1
south-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.3.3

Inferência,
Treinamento

720646828776.dkr.ecr.ap1.2-2
south-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

Inferência,
Treinamento

720646828776.dkr.ecr.ap1.2-1
south-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

Inferência,
Treinamento

720646828776.dkr.ecr.ap1,0-1
south-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1,0

Inferência,
Treinamento

991648021394.dkr.ecr.ap1
south-1.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

0,72

Inferência,
Treinamento

720646828776.dkr.ecr.ap0,90-2
south-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

Inferência,
Treinamento

720646828776.dkr.ecr.ap0,90-1
south-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

Inferência,
Treinamento
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Caminhos de registro e exemplo de Docker para Ásia-Pacífico (Osaka) (ap-northeast-3)
Os tópicos a seguir listam os parâmetros para cada um dos algoritmos e contêineres de aprendizado
profundo nessa região fornecidos pela Amazon SageMaker.
Tópicos
• AutoGluon (algoritmo) (p. 1383)
• BlazingText (algoritmo) (p. 1385)
• Esclarecer (algoritmo) (p. 1385)
• Depurador (algoritmo) (p. 1385)
• Previsão DeepAR (algoritmo) (p. 1386)
• Máquinas de fatoração (algoritmo) (p. 1386)
• Cara de abraço (algoritmo) (p. 1386)
• IP Insights (algoritmo) (p. 1389)
• Classificação de imagens (algoritmo) (p. 1389)
• Inferência MXNet (DLC) (p. 1390)
• Inferentia PyTorch (DLC) (p. 1390)
• K-Means (algoritmo) (p. 1391)
• KNN (algoritmo) (p. 1391)
• Linear Learner (algoritmo) (p. 1391)
• MXNet (DLC) (p. 1391)
• Monitor de modelo (algoritmo) (p. 1393)
• NTM (algoritmo) (p. 1393)
• Classificação de imagens Neo (algoritmo) (p. 1394)
• Neo MXNet (DLC) (p. 1394)
• Neo PyTorch (DLC) (p. 1394)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 1395)
• Neo XGBoost (algoritmo) (p. 1396)
• Detecção de objetos (algoritmo) (p. 1396)
• Object2Vec (algoritmo) (p. 1396)
• PCA (algoritmo) (p. 1396)
• PyTorch (DLC) (p. 1397)
• Random Cut Forest (algoritmo) (p. 1400)
• Scikit-learn (algoritmo) (p. 1400)
• Segmentação semântica (algoritmo) (p. 1400)
• Seq2Seq (algoritmo) (p. 1401)
• Tensorflow (DLC) (p. 1401)
• Inferência do Tensorflow (DLC) (p. 1407)
• XGBoost (algoritmo) (p. 1408)

AutoGluon (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='apnortheast-3',image_scope='inference',version='0.4')
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

364406365360.dkr.ecr.ap- 0.5.2
northeast-3.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

364406365360.dkr.ecr.ap- 0.5.2
northeast-3.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

364406365360.dkr.ecr.ap- 0.4.3
northeast-3.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

364406365360.dkr.ecr.ap- 0.4.3
northeast-3.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

364406365360.dkr.ecr.ap- 0.4.2
northeast-3.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

364406365360.dkr.ecr.ap- 0.4.2
northeast-3.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

364406365360.dkr.ecr.ap- 0.4.0
northeast-3.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

364406365360.dkr.ecr.ap- 0.4.0
northeast-3.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

364406365360.dkr.ecr.ap- 0.3.2
northeast-3.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

364406365360.dkr.ecr.ap- 0.3.2
northeast-3.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

364406365360.dkr.ecr.ap- 0.3.1
northeast-3.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação
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Versão
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imagem)

364406365360.dkr.ecr.ap- 0.3.1
northeast-3.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

BlazingText (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='ap-northeast-3')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

867004704886.dkr.ecr.ap- 1
northeast-3.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

Inferência, treinamento

Esclarecer (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='apnortheast-3',version='1.0',image_scope='processing')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

912233562940.dkr.ecr.ap- 1,0
northeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-clarifyprocessing:<tag>

processando

Depurador (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='ap-northeast-3')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

479947661362.dkr.ecr.ap- latest
northeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-debuggerrules:<tag>

depurador
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Previsão DeepAR (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='ap-northeast-3')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

867004704886.dkr.ecr.ap- 1
northeast-3.amazonaws.com/
forecastingdeepar:<tag>

Inferência, treinamento

Máquinas de fatoração (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='ap-northeast-3')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

867004704886.dkr.ecr.ap- 1
northeast-3.amazonaws.com/
factorizationmachines:<tag>

Inferência, treinamento

Cara de abraço (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='apnortheast-3',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

364406365360.dkr.ecr.ap- 4.17.0
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

364406365360.dkr.ecr.ap- 4.17.0
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

364406365360.dkr.ecr.ap- 4.17.0
northeast-3.amazonaws.com/

inferência
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Versão
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imagem)

huggingface-pytorchinference:<tag>
364406365360.dkr.ecr.ap- 4.17.0
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

364406365360.dkr.ecr.ap- 4.12.3
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

364406365360.dkr.ecr.ap- 4.12.3
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

364406365360.dkr.ecr.ap- 4.12.3
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

364406365360.dkr.ecr.ap- 4.12.3
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

364406365360.dkr.ecr.ap- 4.11.0
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

364406365360.dkr.ecr.ap- 4.11.0
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

364406365360.dkr.ecr.ap- 4.11.0
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

364406365360.dkr.ecr.ap- 4.11.0
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

364406365360.dkr.ecr.ap- 4.10.2
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação
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364406365360.dkr.ecr.ap- 4.10.2
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

364406365360.dkr.ecr.ap- 4.10.2
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

364406365360.dkr.ecr.ap- 4.10.2
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

364406365360.dkr.ecr.ap- 4.10.2
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

364406365360.dkr.ecr.ap- 4.10.2
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

364406365360.dkr.ecr.ap- 4.10.2
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

364406365360.dkr.ecr.ap- 4.10.2
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

364406365360.dkr.ecr.ap- 4.6.1
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

364406365360.dkr.ecr.ap- 4.6.1
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

364406365360.dkr.ecr.ap- 4.6.1
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

364406365360.dkr.ecr.ap- 4.6.1
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação
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Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

364406365360.dkr.ecr.ap- 4.6.1
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

364406365360.dkr.ecr.ap- 4.6.1
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

364406365360.dkr.ecr.ap- 4.5.0
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

364406365360.dkr.ecr.ap- 4.5.0
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

364406365360.dkr.ecr.ap- 4.4.2
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

364406365360.dkr.ecr.ap- 4.4.2
northeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

IP Insights (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='ap-northeast-3')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

867004704886.dkr.ecr.ap- 1
northeast-3.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

Inferência, treinamento

Classificação de imagens (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='ap-northeast-3')

1389

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

867004704886.dkr.ecr.ap- 1
northeast-3.amazonaws.com/
imageclassification:<tag>

Inferência, treinamento

Inferência MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='apnortheast-3',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

925152966179.dkr.ecr.ap1.8
northeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

inferência

inf

py3

925152966179.dkr.ecr.ap1.5.1
northeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

inferência

inf

py3

Inferentia PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='apnortheast-3',version='1.9',py_version='py3')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

925152966179.dkr.ecr.ap1.9
northeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

inferência

inf

py3

925152966179.dkr.ecr.ap1.8
northeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

inferência

inf

py3

925152966179.dkr.ecr.ap1,7
northeast-3.amazonaws.com/

inferência

inf

py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

sagemaker-neopytorch:<tag>

K-Means (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='ap-northeast-3')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

867004704886.dkr.ecr.ap- 1
northeast-3.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

Inferência, treinamento

KNN (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='ap-northeast-3')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

867004704886.dkr.ecr.ap- 1
northeast-3.amazonaws.com/
knn:<tag>

Inferência, treinamento

Linear Learner (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='ap-northeast-3')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

867004704886.dkr.ecr.ap- 1
northeast-3.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

Inferência, treinamento

MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='apnortheast-3',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

364406365360.dkr.ecr.ap1.9.0
northeast-3.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

364406365360.dkr.ecr.ap1.9.0
northeast-3.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

364406365360.dkr.ecr.ap1.8.0
northeast-3.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

364406365360.dkr.ecr.ap1.8.0
northeast-3.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py37

364406365360.dkr.ecr.ap1.7.0
northeast-3.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

364406365360.dkr.ecr.ap1.7.0
northeast-3.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

364406365360.dkr.ecr.ap1.7.0
northeast-3.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

364406365360.dkr.ecr.ap1.6.0
northeast-3.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

364406365360.dkr.ecr.ap1.6.0
northeast-3.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

364406365360.dkr.ecr.ap1.5.1
northeast-3.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

1392

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

364406365360.dkr.ecr.ap1.4.1
northeast-3.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

364406365360.dkr.ecr.ap1.4.1
northeast-3.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

364406365360.dkr.ecr.ap1.4.1
northeast-3.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

364406365360.dkr.ecr.ap1.4.0
northeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving-eia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

364406365360.dkr.ecr.ap1.3.0
northeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-mxneteia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

Monitor de modelo (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='ap-northeast-3')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

990339680094.dkr.ecr.apnortheast-3.amazonaws.com/
sagemaker-modelmonitor-analyzer:<tag>

monitoramento

NTM (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='ap-northeast-3')
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

867004704886.dkr.ecr.ap- 1
northeast-3.amazonaws.com/
ntm:<tag>

Inferência, treinamento

Classificação de imagens Neo (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='ap-northeast-3')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

925152966179.dkr.ecr.ap- latest
northeast-3.amazonaws.com/
image-classificationneo:<tag>

inferência

Neo MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='apnortheast-3',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

925152966179.dkr.ecr.ap1.8
northeast-3.amazonaws.com/
sagemakerinferencemxnet:<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

inferência

CPU, GPU

py3

Neo PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='apnortheast-3',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

925152966179.dkr.ecr.ap1.8
northeast-3.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

925152966179.dkr.ecr.ap1,7
northeast-3.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

925152966179.dkr.ecr.ap1.6
northeast-3.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

925152966179.dkr.ecr.ap1.5
northeast-3.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

925152966179.dkr.ecr.ap1.4
northeast-3.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='apnortheast-3',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

925152966179.dkr.ecr.ap2.4.2
northeast-3.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

925152966179.dkr.ecr.ap1.15.3
northeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-

inferência

CPU, GPU

py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

inferencetensorflow:<tag>

Neo XGBoost (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='ap-northeast-3')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

925152966179.dkr.ecr.ap- latest
northeast-3.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

inferência

Detecção de objetos (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='ap-northeast-3')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

867004704886.dkr.ecr.ap- 1
northeast-3.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

Inferência, treinamento

Object2Vec (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='ap-northeast-3')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

867004704886.dkr.ecr.ap- 1
northeast-3.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

Inferência, treinamento

PCA (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='ap-northeast-3')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

867004704886.dkr.ecr.ap- 1
northeast-3.amazonaws.com/
pca:<tag>

Inferência, treinamento

PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='apnortheast-3',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

364406365360.dkr.ecr.ap1.12.0
northeast-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

364406365360.dkr.ecr.ap1.12.0
northeast-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

364406365360.dkr.ecr.ap1.11.0
northeast-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

364406365360.dkr.ecr.ap1.11.0
northeast-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

364406365360.dkr.ecr.ap1.10.2
northeast-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

364406365360.dkr.ecr.ap1.10.2
northeast-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

364406365360.dkr.ecr.ap1.10.0
northeast-3.amazonaws.com/

inferência

CPU, GPU

py38
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

364406365360.dkr.ecr.ap1.10.0
northeast-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

364406365360.dkr.ecr.ap1.9.1
northeast-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

364406365360.dkr.ecr.ap1.9.1
northeast-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

364406365360.dkr.ecr.ap1.9.0
northeast-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

364406365360.dkr.ecr.ap1.9.0
northeast-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

364406365360.dkr.ecr.ap1.8.1
northeast-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

364406365360.dkr.ecr.ap1.8.1
northeast-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

364406365360.dkr.ecr.ap1.8.0
northeast-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

364406365360.dkr.ecr.ap1.8.0
northeast-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

364406365360.dkr.ecr.ap1.7.1
northeast-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

pytorchinference:<tag>
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

364406365360.dkr.ecr.ap1.7.1
northeast-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

364406365360.dkr.ecr.ap1.6.0
northeast-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

364406365360.dkr.ecr.ap1.6.0
northeast-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

364406365360.dkr.ecr.ap1.5.0
northeast-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

364406365360.dkr.ecr.ap1.5.0
northeast-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

364406365360.dkr.ecr.ap1.4.0
northeast-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

364406365360.dkr.ecr.ap1.4.0
northeast-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

364406365360.dkr.ecr.ap1.3.1
northeast-3.amazonaws.com/
pytorch-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

364406365360.dkr.ecr.ap1.3.1
northeast-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

364406365360.dkr.ecr.ap1.3.1
northeast-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

364406365360.dkr.ecr.ap1.2.0
northeast-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3
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Caminho de
registro

Versão

364406365360.dkr.ecr.ap1.2.0
northeast-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

formação

CPU, GPU

py2, py3

Random Cut Forest (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='ap-northeast-3')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

867004704886.dkr.ecr.ap- 1
northeast-3.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

Inferência, treinamento

Scikit-learn (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='apnortheast-3',version='0.23-1',image_scope='inference')

Caminho de registro

Versão

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

867004704886.dkr.ecr.ap1,0-1
northeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

1.0.2

Inferência,
treinamento

867004704886.dkr.ecr.ap0,23-1
northeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.23.2

Inferência,
treinamento

867004704886.dkr.ecr.ap0.20.0
northeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.20.0

Inferência,
treinamento

Segmentação semântica (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.

1400

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='ap-northeast-3')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

867004704886.dkr.ecr.ap- 1
northeast-3.amazonaws.com/
semanticsegmentation:<tag>

Inferência, treinamento

Seq2Seq (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='ap-northeast-3')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

867004704886.dkr.ecr.ap- 1
northeast-3.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

Inferência, treinamento

Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='apnortheast-3',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

364406365360.dkr.ecr.ap2.9.1
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py39

364406365360.dkr.ecr.ap2.8.0
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

364406365360.dkr.ecr.ap2.8.0
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py39
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

364406365360.dkr.ecr.ap2.7.1
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

364406365360.dkr.ecr.ap2.7.0
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

364406365360.dkr.ecr.ap2.6.3
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

364406365360.dkr.ecr.ap2.6.3
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

364406365360.dkr.ecr.ap2.6.2
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

364406365360.dkr.ecr.ap2.6.0
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

364406365360.dkr.ecr.ap2.6.0
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

364406365360.dkr.ecr.ap2.5.1
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

364406365360.dkr.ecr.ap2.5.1
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

364406365360.dkr.ecr.ap2.5.0
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

364406365360.dkr.ecr.ap2.4.3
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

364406365360.dkr.ecr.ap2.4.3
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

364406365360.dkr.ecr.ap2.4.1
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

364406365360.dkr.ecr.ap2.4.1
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

364406365360.dkr.ecr.ap2.3.2
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

364406365360.dkr.ecr.ap2.3.2
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

364406365360.dkr.ecr.ap2.3.1
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

364406365360.dkr.ecr.ap2.3.1
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

364406365360.dkr.ecr.ap2.3.0
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

364406365360.dkr.ecr.ap2.3.0
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

364406365360.dkr.ecr.ap2.3.0
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

364406365360.dkr.ecr.ap2.2.2
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

364406365360.dkr.ecr.ap2.2.2
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

364406365360.dkr.ecr.ap2.2.1
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

364406365360.dkr.ecr.ap2.2.1
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

364406365360.dkr.ecr.ap2.2.0
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

364406365360.dkr.ecr.ap2.2.0
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

364406365360.dkr.ecr.ap2.1.3
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

364406365360.dkr.ecr.ap2.1.3
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

364406365360.dkr.ecr.ap2.1.2
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

364406365360.dkr.ecr.ap2.1.2
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

364406365360.dkr.ecr.ap2.1.1
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

364406365360.dkr.ecr.ap2.1.1
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

364406365360.dkr.ecr.ap2.1.0
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

364406365360.dkr.ecr.ap2.1.0
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

364406365360.dkr.ecr.ap2.0.4
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

364406365360.dkr.ecr.ap2.0.4
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

364406365360.dkr.ecr.ap2.0.3
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

364406365360.dkr.ecr.ap2.0.3
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

364406365360.dkr.ecr.ap2.0.2
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

364406365360.dkr.ecr.ap2.0.2
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

364406365360.dkr.ecr.ap2.0.1
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

364406365360.dkr.ecr.ap2.0.1
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

364406365360.dkr.ecr.ap2.0.0
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

364406365360.dkr.ecr.ap2.0.0
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

364406365360.dkr.ecr.ap2.0.0
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

364406365360.dkr.ecr.ap1.15.5
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

364406365360.dkr.ecr.ap1.15.5
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36, py37

364406365360.dkr.ecr.ap1.15.4
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

364406365360.dkr.ecr.ap1.15.4
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36, py37

364406365360.dkr.ecr.ap1.15.3
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

364406365360.dkr.ecr.ap1.15.3
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3, py37

364406365360.dkr.ecr.ap1.15.2
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

364406365360.dkr.ecr.ap1.15.2
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3, py37

364406365360.dkr.ecr.ap1.15.0
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-
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Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

364406365360.dkr.ecr.ap1.15.0
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

364406365360.dkr.ecr.ap1.15.0
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

364406365360.dkr.ecr.ap1.14.0
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

364406365360.dkr.ecr.ap1.14.0
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

364406365360.dkr.ecr.ap1.14.0
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

364406365360.dkr.ecr.ap1.13.1
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

364406365360.dkr.ecr.ap1.13.0
northeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

Inferência do Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='apnortheast-3',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Caminho de
registro

Versão

925152966179.dkr.ecr.ap2.5.2
northeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

inferência

inf

py3
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Caminho de
registro

Versão

925152966179.dkr.ecr.ap1.15.0
northeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

inferência

inf

py3

XGBoost (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='ap-northeast-3',version='1.5-1')

Caminho de registro

Versão

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

867004704886.dkr.ecr.ap1,5-1
northeast-3.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.5.2

Inferência,
treinamento

867004704886.dkr.ecr.ap1,3-1
northeast-3.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.3.3

Inferência,
treinamento

867004704886.dkr.ecr.ap1,2-2
northeast-3.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

Inferência,
treinamento

867004704886.dkr.ecr.ap1,2-1
northeast-3.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

Inferência,
treinamento

867004704886.dkr.ecr.ap1,0-1
northeast-3.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1,0

Inferência,
treinamento

867004704886.dkr.ecr.ap1
northeast-3.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

0,72

Inferência,
treinamento

867004704886.dkr.ecr.ap0,90-2
northeast-3.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

Inferência,
treinamento

867004704886.dkr.ecr.ap0,90-1
northeast-3.amazonaws.com/

0.90

Inferência,
treinamento
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Caminho de registro

Versão

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

sagemakerxgboost:<tag>

Caminhos de registro Docker e código de exemplo para Ásia-Pacífico (Seul) (ap-northeast-2)
Os tópicos a seguir listam os parâmetros para cada um dos algoritmos e contêineres de aprendizado
profundo nessa região fornecidos pela Amazon SageMaker.
Tópicos
• AutoGluon (Algoritmo) (p. 1410)
• BlazingText (Algoritmo) (p. 1411)
• Cadeia (DLC) (p. 1411)
• Esclarecer (algoritmo) (p. 1412)
• Data Wrangler (algoritmo) (p. 1412)
• Depurador (algoritmo) (p. 1413)
• Previsão DeepAR (algoritmo) (p. 1413)
• Máquinas de fatoração (algoritmo) (p. 1413)
• Cara de abraço (algoritmo) (p. 1413)
• IP Insights (algoritmo) (p. 1416)
• Classificação de imagens (algoritmo) (p. 1417)
• Inferência MXNet (DLC) (p. 1417)
• Inferentia PyTorch (DLC) (p. 1417)
• K-Means (algoritmo) (p. 1418)
• KNN (algoritmo) (p. 1418)
• LDA (algoritmo) (p. 1418)
• Linear Learner (algoritmo) (p. 1419)
• MXNet (DLC) (p. 1419)
• Treinador do MXNet (DLC) (p. 1422)
• Monitor de modelo (algoritmo) (p. 1422)
• NTM (algoritmo) (p. 1423)
• Classificação de imagens Neo (algoritmo) (p. 1423)
• Neo MXNet (DLC) (p. 1423)
• Neo PyTorch (DLC) (p. 1424)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 1424)
• Neo XGBoost (algoritmo) (p. 1425)
• Detecção de objetos (algoritmo) (p. 1425)
• Object2Vec (algoritmo) (p. 1425)
• PCA (algoritmo) (p. 1426)
• PyTorch (DLC) (p. 1426)
• Random Cut Forest (algoritmo) (p. 1430)
• Ray PyTorch (DLC) (p. 1430)
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• Scikit-learn (algoritmo) (p. 1430)
• Segmentação semântica (algoritmo) (p. 1431)
• Seq2Seq (algoritmo) (p. 1431)
• Spark (algoritmo) (p. 1431)
• SparkML Serving (algoritmo) (p. 1432)
• Tensorflow (DLC) (p. 1432)
• Treinador do Tensorflow (DLC) (p. 1441)
• Inferência do Tensorflow (DLC) (p. 1442)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 1442)
• VW (algoritmo) (p. 1443)
• XGBoost (algoritmo) (p. 1444)

AutoGluon (Algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='apnortheast-2',image_scope='inference',version='0.4')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.5.2
northeast-2.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.5.2
northeast-2.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.4.3
northeast-2.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.4.3
northeast-2.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.4.2
northeast-2.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.4.2
northeast-2.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.4.0
northeast-2.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.4.0
northeast-2.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.3.2
northeast-2.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.3.2
northeast-2.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.3.1
northeast-2.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.3.1
northeast-2.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

BlazingText (Algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='ap-northeast-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

306986355934.dkr.ecr.ap- 1
northeast-2.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

Inferência

Cadeia (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='apnortheast-2',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões sões sões
sões amento

520713654638.dkr.ecr.ap5.0.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

Inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap4.1.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

Inferência,
Treinamento

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap4.0.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

Inferência

CPU, GPU

py2, py3

Esclarecer (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='apnortheast-2',version='1.0',image_scope='processing')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

263625296855.dkr.ecr.ap- 1,0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-clarifyprocessing:<tag>

processando

Data Wrangler (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='ap-northeast-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

131546521161.dkr.ecr.ap- 1.x
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakerdata-wranglercontainer:<tag>

processando
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Depurador (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='ap-northeast-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

578805364391.dkr.ecr.ap- latest
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-debuggerrules:<tag>

depurador

Previsão DeepAR (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='ap-northeast-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

204372634319.dkr.ecr.ap- 1
northeast-2.amazonaws.com/
forecastingdeepar:<tag>

Inferência, Treinamento

Máquinas de fatoração (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='ap-northeast-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

835164637446.dkr.ecr.ap- 1
northeast-2.amazonaws.com/
factorizationmachines:<tag>

Inferência, Treinamento

Cara de abraço (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='apnortheast-2',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.17.0
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.17.0
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.17.0
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.17.0
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.12.3
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.12.3
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.12.3
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.12.3
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.11.0
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.11.0
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.11.0
northeast-2.amazonaws.com/

inferência
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

huggingface-pytorchinference:<tag>
763104351884.dkr.ecr.ap- 4.11.0
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.6.1
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.6.1
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.6.1
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.6.1
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.6.1
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.6.1
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.5.0
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.5.0
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.4.2
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.4.2
northeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

IP Insights (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='ap-northeast-2')
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

835164637446.dkr.ecr.ap- 1
northeast-2.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

Inferência

Classificação de imagens (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='ap-northeast-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

306986355934.dkr.ecr.ap- 1
northeast-2.amazonaws.com/
imageclassification:<tag>

Inferência

Inferência MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='apnortheast-2',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões sões sões
sões amento

151534178276.dkr.ecr.ap1.8
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

inferência

inf

py3

151534178276.dkr.ecr.ap1.5.1
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

inferência

inf

py3

Inferentia PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='apnortheast-2',version='1.9',py_version='py3')
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Processador de
processadores
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151534178276.dkr.ecr.ap1.9
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

inferência

inf

py3

151534178276.dkr.ecr.ap1.8
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

inferência

inf

py3

151534178276.dkr.ecr.ap1,7
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

inferência

inf

py3

K-Means (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='ap-northeast-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

835164637446.dkr.ecr.ap- 1
northeast-2.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

Inferência

KNN (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='ap-northeast-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

835164637446.dkr.ecr.ap- 1
northeast-2.amazonaws.com/
knn:<tag>

Inferência

LDA (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='lda',region='ap-northeast-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

293181348795.dkr.ecr.ap- 1
northeast-2.amazonaws.com/
lda:<tag>

Inferência

Linear Learner (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='ap-northeast-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

835164637446.dkr.ecr.ap- 1
northeast-2.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

Inferência

MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='apnortheast-2',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões sões sões
sões amento

763104351884.dkr.ecr.ap1.9.0
northeast-2.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.9.0
northeast-2.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.8.0
northeast-2.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap1.8.0
northeast-2.amazonaws.com/

inferência

CPU, GPU

py37
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Processador de
processadores
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763104351884.dkr.ecr.ap1.7.0
northeast-2.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.7.0
northeast-2.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.7.0
northeast-2.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.6.0
northeast-2.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.6.0
northeast-2.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.5.1
northeast-2.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.1
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.ap1.4.1
northeast-2.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.1
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.ap1.4.1
northeast-2.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

mxnetinference:<tag>

1420

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores
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763104351884.dkr.ecr.ap1.4.1
northeast-2.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving-eia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.3.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.3.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.3.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-mxneteia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.2.1
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.2.1
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.1.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.1.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3
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Caminho de
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Versão

Tipos de Job
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Processador de
processadores
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520713654638.dkr.ecr.ap1.0.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.0.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.12.1
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.12.1
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

Treinador do MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='apnortheast-2',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões sões sões
sões amento

520713654638.dkr.ecr.ap0.11.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet: treinador
0.11.0-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.11
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet: treinador
0.11-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

Monitor de modelo (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='ap-northeast-2')
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

709848358524.dkr.ecr.apnortheast-2.amazonaws.com/
sagemaker-modelmonitor-analyzer:<tag>

monitoramento

NTM (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='ap-northeast-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

835164637446.dkr.ecr.ap- 1
northeast-2.amazonaws.com/
ntm:<tag>

Inferência

Classificação de imagens Neo (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='ap-northeast-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

151534178276.dkr.ecr.ap- latest
northeast-2.amazonaws.com/
image-classificationneo:<tag>

inferência

Neo MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='apnortheast-2',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

151534178276.dkr.ecr.ap1.8
northeast-2.amazonaws.com/

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões sões sões
sões amento

inferência

CPU, GPU

py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões sões sões
sões amento

sagemakerinferencemxnet:<tag>

Neo PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='apnortheast-2',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões sões sões
sões amento

151534178276.dkr.ecr.ap1.8
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

151534178276.dkr.ecr.ap1,7
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

151534178276.dkr.ecr.ap1.6
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

151534178276.dkr.ecr.ap1.5
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

151534178276.dkr.ecr.ap1.4
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris

1424

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='apnortheast-2',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões sões sões
sões amento

151534178276.dkr.ecr.ap2.4.2
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

151534178276.dkr.ecr.ap1.15.3
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

Neo XGBoost (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='ap-northeast-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

151534178276.dkr.ecr.ap- latest
northeast-2.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

inferência

Detecção de objetos (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='ap-northeast-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

306986355934.dkr.ecr.ap- 1
northeast-2.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

Inferência

Object2Vec (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='ap-northeast-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

835164637446.dkr.ecr.ap- 1
northeast-2.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

Inferência

PCA (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='ap-northeast-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

835164637446.dkr.ecr.ap- 1
northeast-2.amazonaws.com/
pca:<tag>

Inferência

PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='apnortheast-2',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões sões sões
sões amento

763104351884.dkr.ecr.ap1.12.0
northeast-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.12.0
northeast-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.11.0
northeast-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.11.0
northeast-2.amazonaws.com/

formação

CPU, GPU

py38

1426

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

Caminho de
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Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões sões sões
sões amento

763104351884.dkr.ecr.ap1.10.2
northeast-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.10.2
northeast-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.10.0
northeast-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.10.0
northeast-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.9.1
northeast-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.9.1
northeast-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.9.0
northeast-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.9.0
northeast-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.8.1
northeast-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.8.1
northeast-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

pytorchtraining:<tag>
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões sões sões
sões amento

763104351884.dkr.ecr.ap1.8.0
northeast-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.8.0
northeast-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.7.1
northeast-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.7.1
northeast-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.6.0
northeast-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.6.0
northeast-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.5.1
northeast-2.amazonaws.com/
pytorch-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.5.0
northeast-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.5.0
northeast-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.4.0
northeast-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.4.0
northeast-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões sões sões
sões amento

763104351884.dkr.ecr.ap1.3.1
northeast-2.amazonaws.com/
pytorch-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.3.1
northeast-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.3.1
northeast-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.2.0
northeast-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.2.0
northeast-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.1.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.1.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.0.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.0.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.4.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.4.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3
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Random Cut Forest (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='ap-northeast-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

835164637446.dkr.ecr.ap- 1
northeast-2.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

Inferência, Treinamento

Ray PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch',region='apnortheast-2',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões sões sões
sões amento

462105765813.dkr.ecr.ap1.6.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rlray-container:
ray-1.6.0-to<tag>

formação

CPU, GPU

py36

462105765813.dkr.ecr.ap0.8.5
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rlray-container:
raio-0,8,5 tocha-<tag>

formação

CPU, GPU

py36

Scikit-learn (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='apnortheast-2',version='0.23-1',image_scope='inference')

Caminho de registro

Versão

366743142698.dkr.ecr.ap1.0-1
northeast-2.amazonaws.com/

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

1.0.2

Inferência,
Treinamento
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Caminho de registro

Versão

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

366743142698.dkr.ecr.ap0,23-1
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.23.2

Inferência,
Treinamento

366743142698.dkr.ecr.ap0.20.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.20.0

Inferência,
Treinamento

sagemaker-scikitlearn:<tag>

Segmentação semântica (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='ap-northeast-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

306986355934.dkr.ecr.ap- 1
northeast-2.amazonaws.com/
semanticsegmentation:<tag>

Inferência, Treinamento

Seq2Seq (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='ap-northeast-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

306986355934.dkr.ecr.ap- 1
northeast-2.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

Inferência, Treinamento

Spark (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='apnortheast-2',version='3.0',image_scope='processing')
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

860869212795.dkr.ecr.ap- 3.1
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando

860869212795.dkr.ecr.ap- 3.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando

860869212795.dkr.ecr.ap- 2.4
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando

SparkML Serving (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='ap-northeast-2',version='2.4')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

366743142698.dkr.ecr.ap- 2.4
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

inferência

366743142698.dkr.ecr.ap- 2.2
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

inferência

Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='apnortheast-2',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

763104351884.dkr.ecr.ap2.9.1
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões sões sões
sões amento

formação

CPU, GPU

py39
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões sões sões
sões amento

763104351884.dkr.ecr.ap2.8.0
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.8.0
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py39

763104351884.dkr.ecr.ap2.7.1
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap2.7.0
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.6.3
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.6.3
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap2.6.2
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap2.6.0
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.6.0
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap2.5.1
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.5.1
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões sões sões
sões amento

763104351884.dkr.ecr.ap2.5.0
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.4.3
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.4.3
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.4.1
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.4.1
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.2
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.2
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.1
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.1
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.0
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.0
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões sões sões
sões amento

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.0
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.2.2
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.2.2
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.2.1
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.2.1
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.2.0
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.2.0
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.3
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.3
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.2
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.2
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3
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Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões sões sões
sões amento

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.1
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.1
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.0
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.0
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.4
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.4
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.3
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.3
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.2
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.2
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.1
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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Versão

Tipos de Job
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imagem)

Processador de
processadores

Versões sões sões
sões amento

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.1
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.0
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.0
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.0
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.5
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.5
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36, py37

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.4
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.4
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36, py37

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.3
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.3
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3, py37

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.2
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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Versão

Tipos de Job
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imagem)

Processador de
processadores

Versões sões sões
sões amento

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.2
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3, py37

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.0
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.0
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.0
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.14.0
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.14.0
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.14.0
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.13.1
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.ap1.13.1
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.13.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões sões sões
sões amento

763104351884.dkr.ecr.ap1.13.0
northeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

520713654638.dkr.ecr.ap1.12.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

520713654638.dkr.ecr.ap1.12.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

520713654638.dkr.ecr.ap1.12.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.11.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

520713654638.dkr.ecr.ap1.11.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

520713654638.dkr.ecr.ap1.11.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.10.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorfloweia:<tag>

eia

CPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.10.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões sões sões
sões amento

520713654638.dkr.ecr.ap1.10.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.9.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.9.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.8.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.8.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.7.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.7.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.6.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.6.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.5.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.5.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões sões sões
sões amento

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.1
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.1
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

Treinador do Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='apnortheast-2',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões sões sões
sões amento

462105765813.dkr.ecr.ap1.0.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rlcoach-container:
Treinamento<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.11.1
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11.1-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.11.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11.0-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.11
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.10.1
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-

formação

CPU, GPU

py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões sões sões
sões amento

formação

CPU, GPU

py3

rl-tensorflow:
treinador
0.10.1-<tag>
520713654638.dkr.ecr.ap0.10
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.10-<tag>

Inferência do Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='apnortheast-2',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões sões sões
sões amento

151534178276.dkr.ecr.ap2.5.2
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

inferência

inf

py3

151534178276.dkr.ecr.ap1.15.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

inferência

inf

py3

Tensorflow Ray (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='apnortheast-2',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

462105765813.dkr.ecr.ap1.6.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-1.6.0tf<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões sões sões
sões amento

formação

CPU, GPU

py37
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões sões sões
sões amento

462105765813.dkr.ecr.ap0.8.5
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.5tf-<tag>

formação

CPU, GPU

py36

462105765813.dkr.ecr.ap0.8.2
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.2tf-<tag>

formação

CPU, GPU

py36

520713654638.dkr.ecr.ap0.6.5
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,6,5-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.6
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,6-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.5.3
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0.5.3-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0,5
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,5-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

VW (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw',region='apnortheast-2',version='8.7.0',image_scope='training')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

462105765813.dkr.ecr.ap- 8.7.0
northeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-vwcontainer:vw-8.7.0<tag>

formação
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XGBoost (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='ap-northeast-2',version='1.5-1')

Caminho de registro

Versão

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

366743142698.dkr.ecr.ap1,5-1
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.5.2

Inferência,
Treinamento

366743142698.dkr.ecr.ap1.3-1
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.3.3

Inferência,
Treinamento

366743142698.dkr.ecr.ap1.2-2
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

Inferência,
Treinamento

366743142698.dkr.ecr.ap1.2-1
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

Inferência,
Treinamento

366743142698.dkr.ecr.ap1.0-1
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1,0

Inferência,
Treinamento

306986355934.dkr.ecr.ap1
northeast-2.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

0,72

Inferência,
Treinamento

366743142698.dkr.ecr.ap0,90-2
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

Inferência,
Treinamento

366743142698.dkr.ecr.ap0,90-1
northeast-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

Inferência,
Treinamento

Caminhos de registro Docker e código de exemplo para Ásia-Pacífico (Singapura) (apsoutheast-1)
Os tópicos a seguir listam os parâmetros para cada um dos algoritmos e contêineres de aprendizado
profundo nessa região fornecidos pela Amazon SageMaker.
Tópicos
• AutoGluon (Algoritmo) (p. 1446)
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• BlazingText (Algoritmo) (p. 1447)
• Cadeia (DLC) (p. 1447)
• Esclarecer (algoritmo) (p. 1448)
• Data Wrangler (algoritmo) (p. 1448)
• Depurador (algoritmo) (p. 1448)
• Previsão DeepAR (algoritmo) (p. 1449)
• Máquinas de fatoração (algoritmo) (p. 1449)
• Cara de abraço (algoritmo) (p. 1449)
• IP Insights (algoritmo) (p. 1452)
• Classificação de imagens (algoritmo) (p. 1452)
• Inferência MXNet (DLC) (p. 1453)
• Inferentia PyTorch (DLC) (p. 1453)
• K-Means (algoritmo) (p. 1454)
• KNN (algoritmo) (p. 1454)
• LDA (algoritmo) (p. 1454)
• Linear Learner (algoritmo) (p. 1455)
• MXNet (DLC) (p. 1455)
• Treinador do MXNet (DLC) (p. 1458)
• Monitor de modelo (algoritmo) (p. 1458)
• NTM (algoritmo) (p. 1459)
• Classificação de imagens Neo (algoritmo) (p. 1459)
• Neo MXNet (DLC) (p. 1459)
• Neo PyTorch (DLC) (p. 1460)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 1460)
• Neo XGBoost (algoritmo) (p. 1461)
• Detecção de objetos (algoritmo) (p. 1461)
• Object2Vec (algoritmo) (p. 1461)
• PCA (algoritmo) (p. 1462)
• PyTorch (DLC) (p. 1462)
• Random Cut Forest (algoritmo) (p. 1465)
• Ray PyTorch (DLC) (p. 1466)
• Scikit-learn (algoritmo) (p. 1466)
• Segmentação semântica (algoritmo) (p. 1467)
• Seq2Seq (algoritmo) (p. 1467)
• Spark (algoritmo) (p. 1467)
• SparkML Serving (algoritmo) (p. 1468)
• Tensorflow (DLC) (p. 1468)
• Treinador do Tensorflow (DLC) (p. 1477)
• Inferência do Tensorflow (DLC) (p. 1478)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 1478)
• VW (algoritmo) (p. 1479)
• XGBoost (algoritmo) (p. 1480)
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AutoGluon (Algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='apsoutheast-1',image_scope='inference',version='0.4')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.5.2
southeast-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.5.2
southeast-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.4.3
southeast-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.4.3
southeast-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.4.2
southeast-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.4.2
southeast-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.4.0
southeast-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.4.0
southeast-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.3.2
southeast-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.3.2
southeast-1.amazonaws.com/

inferência
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

autogluoninference:<tag>
763104351884.dkr.ecr.ap- 0.3.1
southeast-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.3.1
southeast-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

BlazingText (Algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='ap-southeast-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

475088953585.dkr.ecr.ap- 1
southeast-1.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

ferência, treinamento

Cadeia (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='apsoutheast-1',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões Python

520713654638.dkr.ecr.ap5.0.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

ferência,
treinamento

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap4.1.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

ferência,
treinamento

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap4.0.0
southeast-1.amazonaws.com/

ferência,
treinamento

CPU, GPU

py2, py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

sagemakerchainer:<tag>

Esclarecer (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='apsoutheast-1',version='1.0',image_scope='processing')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

834264404009.dkr.ecr.ap- 1,0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-clarifyprocessing:<tag>

processando

Data Wrangler (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='ap-southeast-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

119527597002.dkr.ecr.ap- 1.x
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakerdata-wranglercontainer:<tag>

processando

Depurador (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='ap-southeast-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

972752614525.dkr.ecr.ap- latest
southeast-1.amazonaws.com/

depurador
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

sagemaker-debuggerrules:<tag>

Previsão DeepAR (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='ap-southeast-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

475088953585.dkr.ecr.ap- 1
southeast-1.amazonaws.com/
forecastingdeepar:<tag>

Inferência, Treinamento

Máquinas de fatoração (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='ap-southeast-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

475088953585.dkr.ecr.ap- 1
southeast-1.amazonaws.com/
factorizationmachines:<tag>

Inferência, Treinamento

Cara de abraço (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='apsoutheast-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.17.0
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.17.0
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.17.0
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.17.0
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.12.3
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.12.3
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.12.3
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.12.3
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.11.0
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.11.0
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.11.0
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.11.0
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.6.1
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.6.1
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.6.1
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.6.1
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.6.1
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.6.1
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.5.0
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.5.0
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.4.2
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.4.2
southeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

IP Insights (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='ap-southeast-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

475088953585.dkr.ecr.ap- 1
southeast-1.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

ferência, treinamento

Classificação de imagens (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='ap-southeast-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

475088953585.dkr.ecr.ap- 1
southeast-1.amazonaws.com/
imageclassification:<tag>

ferência, treinamento

Inferência MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='apsoutheast-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões Python

324986816169.dkr.ecr.ap1.8
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

inferência

inf

py3

324986816169.dkr.ecr.ap1.5.1
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

inferência

inf

py3

Inferentia PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='apsoutheast-1',version='1.9',py_version='py3')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões Python

324986816169.dkr.ecr.ap1.9
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

inferência

inf

py3

324986816169.dkr.ecr.ap1.8
southeast-1.amazonaws.com/

inferência

inf

py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões Python

inferência

inf

py3

sagemaker-neopytorch:<tag>
324986816169.dkr.ecr.ap1,7
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

K-Means (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='ap-southeast-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

475088953585.dkr.ecr.ap- 1
southeast-1.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

ferência, treinamento

KNN (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='ap-southeast-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

475088953585.dkr.ecr.ap- 1
southeast-1.amazonaws.com/
knn:<tag>

ferência, treinamento

LDA (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda',region='ap-southeast-1')
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

475088953585.dkr.ecr.ap- 1
southeast-1.amazonaws.com/
lda:<tag>

ferência, treinamento

Linear Learner (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='ap-southeast-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

475088953585.dkr.ecr.ap- 1
southeast-1.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

ferência, treinamento

MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='apsoutheast-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões Python

763104351884.dkr.ecr.ap1.9.0
southeast-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.9.0
southeast-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.8.0
southeast-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap1.8.0
southeast-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py37
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões Python

763104351884.dkr.ecr.ap1.7.0
southeast-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.7.0
southeast-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.7.0
southeast-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.6.0
southeast-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.6.0
southeast-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.5.1
southeast-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.1
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.ap1.4.1
southeast-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.1
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.ap1.4.1
southeast-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.4.1
southeast-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2, py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões Python

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving-eia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.3.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.3.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.3.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxneteia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.2.1
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.2.1
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.1.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.1.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.0.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões Python

520713654638.dkr.ecr.ap1.0.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.12.1
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.12.1
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

Treinador do MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='apsoutheast-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões Python

520713654638.dkr.ecr.ap0.11.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet: treinador
0.11.0-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0,11
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet: treinador
0.11-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

Monitor de modelo (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='ap-southeast-1')
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

245545462676.dkr.ecr.apsoutheast-1.amazonaws.com/
sagemaker-modelmonitor-analyzer:<tag>

monitoramento

NTM (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='ap-southeast-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

475088953585.dkr.ecr.ap- 1
southeast-1.amazonaws.com/
ntm:<tag>

ferência, treinamento

Classificação de imagens Neo (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='ap-southeast-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

324986816169.dkr.ecr.ap- latest
southeast-1.amazonaws.com/
image-classificationneo:<tag>

inferência

Neo MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='apsoutheast-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

324986816169.dkr.ecr.ap1.8
southeast-1.amazonaws.com/

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões Python

inferência

CPU, GPU

py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões Python

sagemakerinferencemxnet:<tag>

Neo PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='apsoutheast-1',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões Python

324986816169.dkr.ecr.ap1.8
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

324986816169.dkr.ecr.ap1,7
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

324986816169.dkr.ecr.ap1.6
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

324986816169.dkr.ecr.ap1.5
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

324986816169.dkr.ecr.ap1.4
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='apsoutheast-1',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões Python

324986816169.dkr.ecr.ap2.4.2
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

324986816169.dkr.ecr.ap1.15.3
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

Neo XGBoost (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='ap-southeast-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

324986816169.dkr.ecr.ap- latest
southeast-1.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

inferência

Detecção de objetos (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='ap-southeast-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

475088953585.dkr.ecr.ap- 1
southeast-1.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

ferência, treinamento

Object2Vec (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='ap-southeast-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

475088953585.dkr.ecr.ap- 1
southeast-1.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

ferência, treinamento

PCA (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='ap-southeast-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

475088953585.dkr.ecr.ap- 1
southeast-1.amazonaws.com/
pca:<tag>

ferência, treinamento

PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='apsoutheast-1',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões Python

763104351884.dkr.ecr.ap1.12.0
southeast-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.12.0
southeast-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.11.0
southeast-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.11.0
southeast-1.amazonaws.com/

formação

CPU, GPU

py38
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões Python

763104351884.dkr.ecr.ap1.10.2
southeast-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.10.2
southeast-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.10.0
southeast-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.10.0
southeast-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.9.1
southeast-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.9.1
southeast-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.9.0
southeast-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.9.0
southeast-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.8.1
southeast-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.8.1
southeast-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

pytorchtraining:<tag>
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões Python

763104351884.dkr.ecr.ap1.8.0
southeast-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.8.0
southeast-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.7.1
southeast-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.7.1
southeast-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.6.0
southeast-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.6.0
southeast-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.5.0
southeast-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.5.0
southeast-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.4.0
southeast-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.4.0
southeast-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.3.1
southeast-1.amazonaws.com/
pytorch-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3
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Caminho de
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Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões Python

763104351884.dkr.ecr.ap1.3.1
southeast-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.3.1
southeast-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.2.0
southeast-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.2.0
southeast-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.1.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.1.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.0.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.0.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.4.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.4.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

Random Cut Forest (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='ap-southeast-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

475088953585.dkr.ecr.ap- 1
southeast-1.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

Inferência, Treinamento

Ray PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch',region='apsoutheast-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões Python

462105765813.dkr.ecr.ap1.6.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-1.6.0to<tag>

formação

CPU, GPU

py36

462105765813.dkr.ecr.ap0.8.5
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlray-container:
raio-0,8,5 tocha-<tag>

formação

CPU, GPU

py36

Scikit-learn (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='apsoutheast-1',version='0.23-1',image_scope='inference')

Caminho de registro

Versão

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

121021644041.dkr.ecr.ap1,0-1
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

1.0.2

Inferência,
Treinamento

121021644041.dkr.ecr.ap0,23-1
southeast-1.amazonaws.com/

0.23.2

Inferência,
Treinamento
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Caminho de registro

Versão

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

0.20.0

Inferência,
Treinamento

sagemaker-scikitlearn:<tag>
121021644041.dkr.ecr.ap0.20.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

Segmentação semântica (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='ap-southeast-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

475088953585.dkr.ecr.ap- 1
southeast-1.amazonaws.com/
semanticsegmentation:<tag>

Inferência, Treinamento

Seq2Seq (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='ap-southeast-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

475088953585.dkr.ecr.ap- 1
southeast-1.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

Inferência, Treinamento

Spark (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='apsoutheast-1',version='3.0',image_scope='processing')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

759080221371.dkr.ecr.ap- 3.1
southeast-1.amazonaws.com/

processando
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

sagemaker-sparkprocessing:<tag>
759080221371.dkr.ecr.ap- 3.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando

759080221371.dkr.ecr.ap- 2.4
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando

SparkML Serving (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='ap-southeast-1',version='2.4')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

121021644041.dkr.ecr.ap- 2.4
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

inferência

121021644041.dkr.ecr.ap- 2.2
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

inferência

Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='apsoutheast-1',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões Python

763104351884.dkr.ecr.ap2.9.1
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py39

763104351884.dkr.ecr.ap2.8.0
southeast-1.amazonaws.com/

inferência

CPU, GPU

-
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões Python

763104351884.dkr.ecr.ap2.8.0
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py39

763104351884.dkr.ecr.ap2.7.1
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap2.7.0
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.6.3
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.6.3
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap2.6.2
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap2.6.0
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.6.0
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap2.5.1
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.5.1
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

tensorflowinference:<tag>
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões Python

763104351884.dkr.ecr.ap2.5.0
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.4.3
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.4.3
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.4.1
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.4.1
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.2
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.2
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.1
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.1
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.0
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.0
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

1470

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões Python

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.0
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.2.2
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.2.2
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.2.1
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.2.1
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.2.0
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.2.0
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.3
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.3
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.2
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.2
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3
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Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões Python

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.1
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.1
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.0
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.0
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.4
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.4
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.3
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.3
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.2
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.2
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.1
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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Tipos de Job
(escopo da
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Tipos de
processadores

Versões Python

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.1
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.0
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.0
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.0
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.5
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.5
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36, py37

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.4
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.4
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36, py37

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.3
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.3
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3, py37

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.2
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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Tipos de Job
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Tipos de
processadores

Versões Python

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.2
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3, py37

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.0
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.0
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.0
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.14.0
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.14.0
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.14.0
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.13.1
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.ap1.13.1
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.13.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-
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Tipos de
processadores
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763104351884.dkr.ecr.ap1.13.0
southeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

520713654638.dkr.ecr.ap1.12.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

520713654638.dkr.ecr.ap1.12.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

520713654638.dkr.ecr.ap1.12.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.11.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

520713654638.dkr.ecr.ap1.11.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

520713654638.dkr.ecr.ap1.11.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.10.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorfloweia:<tag>

eia

CPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.10.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2
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520713654638.dkr.ecr.ap1.10.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.9.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.9.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.8.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.8.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.7.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.7.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.6.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.6.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.5.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.5.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2
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520713654638.dkr.ecr.ap1.4.1
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.1
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

Treinador do Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='apsoutheast-1',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões Python

462105765813.dkr.ecr.ap1.0.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-coachcontainer:coach-1.0.0tf-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.11.1
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11.1-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.11.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11.0-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0,11
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.10.1
southeast-1.amazonaws.com/

formação

CPU, GPU

py3

1477

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões Python

formação

CPU, GPU

py3

sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.10.1-<tag>
520713654638.dkr.ecr.ap0.10
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.10-<tag>

Inferência do Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='apsoutheast-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões Python

324986816169.dkr.ecr.ap2.5.2
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

inferência

inf

py3

324986816169.dkr.ecr.ap1.15.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

inferência

inf

py3

Tensorflow Ray (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='apsoutheast-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

462105765813.dkr.ecr.ap1.6.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões Python

formação

CPU, GPU

py37
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões Python

462105765813.dkr.ecr.ap0.8.5
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.5tf-<tag>

formação

CPU, GPU

py36

462105765813.dkr.ecr.ap0.8.2
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.2tf-<tag>

formação

CPU, GPU

py36

520713654638.dkr.ecr.ap0.6.5
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,6,5-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.6
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,6-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.5.3
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0.5.3-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0,5
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,5-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

container:ray-1.6.0<tag>

VW (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw',region='apsoutheast-1',version='8.7.0',image_scope='training')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

462105765813.dkr.ecr.ap- 8.7.0
southeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-vw-

formação
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

container:vw-8.7.0<tag>

XGBoost (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='ap-southeast-1',version='1.5-1')

Caminho de registro

Versão

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

121021644041.dkr.ecr.ap1,5-1
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.5.2

Inferência,
Treinamento

121021644041.dkr.ecr.ap1.3-1
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.3.3

Inferência,
Treinamento

121021644041.dkr.ecr.ap1.2-2
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

Inferência,
Treinamento

121021644041.dkr.ecr.ap1.2-1
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

Inferência,
Treinamento

121021644041.dkr.ecr.ap1,0-1
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1,0

Inferência,
Treinamento

475088953585.dkr.ecr.ap1
southeast-1.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

0,72

Inferência,
Treinamento

121021644041.dkr.ecr.ap0,90-2
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

Inferência,
Treinamento

121021644041.dkr.ecr.ap0,90-1
southeast-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

Inferência,
Treinamento
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Caminhos de registro Docker e código de exemplo para Ásia-Pacífico (Sydney) (ap-southeast-2)
Os tópicos a seguir listam os parâmetros para cada um dos algoritmos e contêineres de aprendizado
profundo nessa região fornecidos pela Amazon SageMaker.
Tópicos
• AutoGluon (Algoritmo) (p. 1482)
• BlazingText (Algoritmo) (p. 1483)
• Cadeia (DLC) (p. 1483)
• Esclarecer (algoritmo) (p. 1484)
• Data Wrangler (algoritmo) (p. 1484)
• Depurador (algoritmo) (p. 1484)
• Previsão DeepAR (algoritmo) (p. 1485)
• Máquinas de fatoração (algoritmo) (p. 1485)
• Cara de abraço (algoritmo) (p. 1485)
• IP Insights (algoritmo) (p. 1488)
• Classificação de imagens (algoritmo) (p. 1489)
• Inferência MXNet (DLC) (p. 1489)
• Inferentia PyTorch (DLC) (p. 1489)
• K-Means (algoritmo) (p. 1490)
• KNN (algoritmo) (p. 1490)
• LDA (algoritmo) (p. 1490)
• Linear Learner (algoritmo) (p. 1491)
• MXNet (DLC) (p. 1491)
• Treinador do MXNet (DLC) (p. 1494)
• Monitor de modelo (algoritmo) (p. 1494)
• NTM (algoritmo) (p. 1495)
• Classificação de imagens Neo (algoritmo) (p. 1495)
• Neo MXNet (DLC) (p. 1495)
• Neo PyTorch (DLC) (p. 1496)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 1496)
• Neo XGBoost (algoritmo) (p. 1497)
• Detecção de objetos (algoritmo) (p. 1497)
• Object2Vec (algoritmo) (p. 1497)
• PCA (algoritmo) (p. 1498)
• PyTorch (DLC) (p. 1498)
• Random Cut Forest (algoritmo) (p. 1501)
• Ray PyTorch (DLC) (p. 1502)
• Scikit-learn (algoritmo) (p. 1502)
• Segmentação semântica (algoritmo) (p. 1503)
• Seq2Seq (algoritmo) (p. 1503)
• Spark (algoritmo) (p. 1503)
• SparkML Serving (algoritmo) (p. 1504)
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• Tensorflow (DLC) (p. 1504)
• Treinador do Tensorflow (DLC) (p. 1513)
• Inferência do Tensorflow (DLC) (p. 1514)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 1514)
• VW (algoritmo) (p. 1515)
• XGBoost (algoritmo) (p. 1516)

AutoGluon (Algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='apsoutheast-2',image_scope='inference',version='0.4')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.5.2
southeast-2.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.5.2
southeast-2.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.4.3
southeast-2.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.4.3
southeast-2.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.4.2
southeast-2.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.4.2
southeast-2.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.4.0
southeast-2.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.4.0
southeast-2.amazonaws.com/

inferência
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

autogluoninference:<tag>
763104351884.dkr.ecr.ap- 0.3.2
southeast-2.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.3.2
southeast-2.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.3.1
southeast-2.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.3.1
southeast-2.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

BlazingText (Algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='ap-southeast-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

544295431143.dkr.ecr.ap- 1
southeast-2.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

ferência

Cadeia (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='apsoutheast-2',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

520713654638.dkr.ecr.ap5.0.0
southeast-2.amazonaws.com/

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Pycom

ferência

CPU, GPU

py2, py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Pycom

520713654638.dkr.ecr.ap4.1.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

ferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap4.0.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

ferência

CPU, GPU

py2, py3

sagemakerchainer:<tag>

Esclarecer (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='apsoutheast-2',version='1.0',image_scope='processing')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

007051062584.dkr.ecr.ap- 1,0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-clarifyprocessing:<tag>

processando

Data Wrangler (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='ap-southeast-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

422173101802.dkr.ecr.ap- 1.x
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakerdata-wranglercontainer:<tag>

processando

Depurador (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='ap-southeast-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

184798709955.dkr.ecr.ap- latest
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-debuggerrules:<tag>

depurador

Previsão DeepAR (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='ap-southeast-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

514117268639.dkr.ecr.ap- 1
southeast-2.amazonaws.com/
forecastingdeepar:<tag>

Inferência, treinamento

Máquinas de fatoração (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='ap-southeast-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

712309505854.dkr.ecr.ap- 1
southeast-2.amazonaws.com/
factorizationmachines:<tag>

Inferência, treinamento

Cara de abraço (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='apsoutheast-2',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.17.0
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.17.0
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.17.0
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.17.0
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.12.3
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.12.3
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.12.3
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.12.3
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.11.0
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.11.0
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.11.0
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.11.0
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.6.1
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.6.1
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.6.1
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.6.1
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.6.1
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.6.1
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.5.0
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.5.0
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.4.2
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.4.2
southeast-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

IP Insights (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='ap-southeast-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

712309505854.dkr.ecr.ap- 1
southeast-2.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

ferência
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Classificação de imagens (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='ap-southeast-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

544295431143.dkr.ecr.ap- 1
southeast-2.amazonaws.com/
imageclassification:<tag>

ferência

Inferência MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='apsoutheast-2',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Pycom

355873309152.dkr.ecr.ap1.8
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

inferência

inf

py3

355873309152.dkr.ecr.ap1.5.1
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

inferência

inf

py3

Inferentia PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='apsoutheast-2',version='1.9',py_version='py3')

Caminho de
registro

Versão

355873309152.dkr.ecr.ap1.9
southeast-2.amazonaws.com/

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Pycom

inferência

inf

py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Pycom

355873309152.dkr.ecr.ap1.8
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

inferência

inf

py3

355873309152.dkr.ecr.ap1,7
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

inferência

inf

py3

sagemaker-neopytorch:<tag>

K-Means (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='ap-southeast-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

712309505854.dkr.ecr.ap- 1
southeast-2.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

ferência

KNN (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='ap-southeast-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

712309505854.dkr.ecr.ap- 1
southeast-2.amazonaws.com/
knn:<tag>

ferência

LDA (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda',region='ap-southeast-2')
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

297031611018.dkr.ecr.ap- 1
southeast-2.amazonaws.com/
lda:<tag>

ferência

Linear Learner (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='ap-southeast-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

712309505854.dkr.ecr.ap- 1
southeast-2.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

ferência

MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='apsoutheast-2',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Pycom

763104351884.dkr.ecr.ap1.9.0
southeast-2.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.9.0
southeast-2.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.8.0
southeast-2.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap1.8.0
southeast-2.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py37
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Pycom

763104351884.dkr.ecr.ap1.7.0
southeast-2.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.7.0
southeast-2.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.7.0
southeast-2.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.6.0
southeast-2.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.6.0
southeast-2.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.5.1
southeast-2.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.1
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.ap1.4.1
southeast-2.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.1
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.ap1.4.1
southeast-2.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.4.1
southeast-2.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2, py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Pycom

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving-eia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.3.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.3.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.3.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-mxneteia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.2.1
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.2.1
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.1.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.1.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.0.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3
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Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Pycom

520713654638.dkr.ecr.ap1.0.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.12.1
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.12.1
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

Treinador do MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='apsoutheast-2',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Pycom

520713654638.dkr.ecr.ap0.11.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet: treinador
0.11.0-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0,11
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet: treinador
0.11-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

Monitor de modelo (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='ap-southeast-2')
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

563025443158.dkr.ecr.apsoutheast-2.amazonaws.com/
sagemaker-modelmonitor-analyzer:<tag>

monitoramento

NTM (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='ap-southeast-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

712309505854.dkr.ecr.ap- 1
southeast-2.amazonaws.com/
ntm:<tag>

ferência

Classificação de imagens Neo (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='ap-southeast-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

355873309152.dkr.ecr.ap- latest
southeast-2.amazonaws.com/
image-classificationneo:<tag>

inferência

Neo MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='apsoutheast-2',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

355873309152.dkr.ecr.ap1.8
southeast-2.amazonaws.com/

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Pycom

inferência

CPU, GPU

py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Pycom

sagemakerinferencemxnet:<tag>

Neo PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='apsoutheast-2',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Pycom

355873309152.dkr.ecr.ap1.8
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

355873309152.dkr.ecr.ap1,7
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

355873309152.dkr.ecr.ap1.6
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

355873309152.dkr.ecr.ap1.5
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

355873309152.dkr.ecr.ap1.4
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='apsoutheast-2',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Pycom

355873309152.dkr.ecr.ap2.4.2
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

355873309152.dkr.ecr.ap1.15.3
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

Neo XGBoost (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='ap-southeast-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

355873309152.dkr.ecr.ap- latest
southeast-2.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

inferência

Detecção de objetos (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='ap-southeast-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

544295431143.dkr.ecr.ap- 1
southeast-2.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

ferência

Object2Vec (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='ap-southeast-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

712309505854.dkr.ecr.ap- 1
southeast-2.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

ferência

PCA (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='ap-southeast-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

712309505854.dkr.ecr.ap- 1
southeast-2.amazonaws.com/
pca:<tag>

ferência

PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='apsoutheast-2',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Pycom

763104351884.dkr.ecr.ap1.12.0
southeast-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.12.0
southeast-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.11.0
southeast-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.11.0
southeast-2.amazonaws.com/

formação

CPU, GPU

py38
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Pycom

763104351884.dkr.ecr.ap1.10.2
southeast-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.10.2
southeast-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.10.0
southeast-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.10.0
southeast-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.9.1
southeast-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.9.1
southeast-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.9.0
southeast-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.9.0
southeast-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.8.1
southeast-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.8.1
southeast-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

pytorchtraining:<tag>
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Pycom

763104351884.dkr.ecr.ap1.8.0
southeast-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.8.0
southeast-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.7.1
southeast-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.7.1
southeast-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.6.0
southeast-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.6.0
southeast-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.5.0
southeast-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.5.0
southeast-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.4.0
southeast-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.4.0
southeast-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.3.1
southeast-2.amazonaws.com/
pytorch-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

1500

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
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Processor

Versões do Pycom

763104351884.dkr.ecr.ap1.3.1
southeast-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.3.1
southeast-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.2.0
southeast-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.2.0
southeast-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.1.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.1.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.0.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.0.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.4.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.4.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

Random Cut Forest (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='ap-southeast-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

712309505854.dkr.ecr.ap- 1
southeast-2.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

Inferência, treinamento

Ray PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch',region='apsoutheast-2',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Pycom

462105765813.dkr.ecr.ap1.6.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rlray-container:
ray-1.6.0-<tag>

formação

CPU, GPU

py36

462105765813.dkr.ecr.ap0.8.5
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rlray-container:
raio-0,8,5 tocha-<tag>

formação

CPU, GPU

py36

Scikit-learn (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='apsoutheast-2',version='0.23-1',image_scope='inference')

Caminho de registro

Versão

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

783357654285.dkr.ecr.ap1,0-1
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

1.0.2

Inferência,
treinamento

783357654285.dkr.ecr.ap0,23-1
southeast-2.amazonaws.com/

0.23.2

Inferência,
treinamento

1502

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

Caminho de registro

Versão

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

0.20.0

Inferência,
treinamento

sagemaker-scikitlearn:<tag>
783357654285.dkr.ecr.ap0.20.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

Segmentação semântica (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='ap-southeast-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

544295431143.dkr.ecr.ap- 1
southeast-2.amazonaws.com/
semanticsegmentation:<tag>

Inferência, treinamento

Seq2Seq (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='ap-southeast-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

544295431143.dkr.ecr.ap- 1
southeast-2.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

Inferência, treinamento

Spark (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='apsoutheast-2',version='3.0',image_scope='processing')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

440695851116.dkr.ecr.ap- 3.1
southeast-2.amazonaws.com/

processando
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

sagemaker-sparkprocessing:<tag>
440695851116.dkr.ecr.ap- 3.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando

440695851116.dkr.ecr.ap- 2.4
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando

SparkML Serving (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='ap-southeast-2',version='2.4')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

783357654285.dkr.ecr.ap- 2.4
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

inferência

783357654285.dkr.ecr.ap- 2.2
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

inferência

Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='apsoutheast-2',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Pycom

763104351884.dkr.ecr.ap2.9.1
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py39

763104351884.dkr.ecr.ap2.8.0
southeast-2.amazonaws.com/

inferência

CPU, GPU

-
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Caminho de
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Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Pycom

763104351884.dkr.ecr.ap2.8.0
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py39

763104351884.dkr.ecr.ap2.7.1
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap2.7.0
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.6.3
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.6.3
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap2.6.2
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap2.6.0
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.6.0
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap2.5.1
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.5.1
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

tensorflowinference:<tag>
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Pycom

763104351884.dkr.ecr.ap2.5.0
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.4.3
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.4.3
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.4.1
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.4.1
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.2
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.2
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.1
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.1
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.0
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.0
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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Caminho de
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Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Pycom

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.0
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.2.2
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.2.2
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.2.1
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.2.1
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.2.0
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.2.0
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.3
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.3
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.2
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.2
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3
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Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Pycom

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.1
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.1
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.0
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.0
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.4
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.4
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.3
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.3
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.2
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.2
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.1
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Pycom

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.1
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.0
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.0
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.0
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.5
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.5
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36, py37

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.4
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.4
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36, py37

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.3
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.3
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3, py37

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.2
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Pycom

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.2
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3, py37

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.0
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.0
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.0
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.14.0
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.14.0
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.14.0
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.13.1
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.ap1.13.1
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.13.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-
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Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Pycom

763104351884.dkr.ecr.ap1.13.0
southeast-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

520713654638.dkr.ecr.ap1.12.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

520713654638.dkr.ecr.ap1.12.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

520713654638.dkr.ecr.ap1.12.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.11.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

520713654638.dkr.ecr.ap1.11.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

520713654638.dkr.ecr.ap1.11.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.10.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorfloweia:<tag>

eia

CPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.10.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2
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Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Pycom

520713654638.dkr.ecr.ap1.10.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.9.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.9.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.8.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.8.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.7.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.7.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.6.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.6.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.5.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.5.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2
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Caminho de
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Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Pycom

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.1
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.1
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

Treinador do Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='apsoutheast-2',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Pycom

462105765813.dkr.ecr.ap1.0.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakerrl-coachcontainer:coach-1.0.0tf<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.11.1
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11.1-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.11.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11.0-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0,11
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.10.1
southeast-2.amazonaws.com/

formação

CPU, GPU

py3
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Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Pycom

formação

CPU, GPU

py3

sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.10.1-<tag>
520713654638.dkr.ecr.ap0.10
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.10-<tag>

Inferência do Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='apsoutheast-2',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Pycom

355873309152.dkr.ecr.ap2.5.2
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

inferência

inf

py3

355873309152.dkr.ecr.ap1.15.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

inferência

inf

py3

Tensorflow Ray (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='apsoutheast-2',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

462105765813.dkr.ecr.ap1.6.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Pycom

formação

CPU, GPU

py37
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Processor

Versões do Pycom

462105765813.dkr.ecr.ap0.8.5
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.5tf-<tag>

formação

CPU, GPU

py36

462105765813.dkr.ecr.ap0.8.2
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.2tf-<tag>

formação

CPU, GPU

py36

520713654638.dkr.ecr.ap0.6.5
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,6,5-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.6
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,6-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.5.3
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0.5.3-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0,5
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,5-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

ray-container:
ray-1.6.0-<tag>

VW (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw',region='apsoutheast-2',version='8.7.0',image_scope='training')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

462105765813.dkr.ecr.ap- 8.7.0
southeast-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-vw-

formação
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

container:vw-8.7.0<tag>

XGBoost (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='ap-southeast-2',version='1.5-1')

Caminho de registro

Versão

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

783357654285.dkr.ecr.ap1,5-1
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.5.2

Inferência,
treinamento

783357654285.dkr.ecr.ap1.3-1
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.3.3

Inferência,
treinamento

783357654285.dkr.ecr.ap1.2-2
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

Inferência,
treinamento

783357654285.dkr.ecr.ap1.2-1
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

Inferência,
treinamento

783357654285.dkr.ecr.ap1,0-1
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1,0

Inferência,
treinamento

544295431143.dkr.ecr.ap1
southeast-2.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

0,72

Inferência,
treinamento

783357654285.dkr.ecr.ap0,90-2
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

Inferência,
treinamento

783357654285.dkr.ecr.ap0,90-1
southeast-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

Inferência,
treinamento
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Caminhos de registro Docker e código de exemplo para Ásia-Pacífico (Jacarta) (ap-southeast-3)
Os tópicos a seguir listam os parâmetros para cada um dos algoritmos e contêineres de aprendizado
profundo nessa região fornecidos pela Amazon SageMaker.
Tópicos
• AutoGluon (Algoritmo) (p. 1517)
• BlazingText (Algoritmo) (p. 1519)
• Esclarecer (algoritmo) (p. 1519)
• Previsão DeepAR (algoritmo) (p. 1519)
• Máquinas de fatoração (algoritmo) (p. 1519)
• Cara de abraço (algoritmo) (p. 1520)
• IP Insights (algoritmo) (p. 1523)
• Classificação de imagens (algoritmo) (p. 1523)
• K-Means (algoritmo) (p. 1523)
• KNN (algoritmo) (p. 1524)
• Linear Learner (algoritmo) (p. 1524)
• MXNet (DLC) (p. 1524)
• NTM (algoritmo) (p. 1526)
• Detecção de objetos (algoritmo) (p. 1526)
• Object2Vec (algoritmo) (p. 1526)
• PCA (algoritmo) (p. 1526)
• PyTorch (DLC) (p. 1527)
• Random Cut Forest (algoritmo) (p. 1530)
• Scikit-learn (algoritmo) (p. 1530)
• Segmentação semântica (algoritmo) (p. 1530)
• Seq2Seq (algoritmo) (p. 1531)
• Spark (algoritmo) (p. 1531)
• Tensorflow (DLC) (p. 1532)
• XGBoost (algoritmo) (p. 1538)

AutoGluon (Algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='apsoutheast-3',image_scope='inference',version='0.4')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

907027046896.dkr.ecr.ap- 0.5.2
southeast-3.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

907027046896.dkr.ecr.ap- 0.5.2
southeast-3.amazonaws.com/

inferência
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

autogluoninference:<tag>
907027046896.dkr.ecr.ap- 0.4.3
southeast-3.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

907027046896.dkr.ecr.ap- 0.4.3
southeast-3.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

907027046896.dkr.ecr.ap- 0.4.2
southeast-3.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

907027046896.dkr.ecr.ap- 0.4.2
southeast-3.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

907027046896.dkr.ecr.ap- 0.4.0
southeast-3.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

907027046896.dkr.ecr.ap- 0.4.0
southeast-3.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

907027046896.dkr.ecr.ap- 0.3.2
southeast-3.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

907027046896.dkr.ecr.ap- 0.3.2
southeast-3.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

907027046896.dkr.ecr.ap- 0.3.1
southeast-3.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

907027046896.dkr.ecr.ap- 0.3.1
southeast-3.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência
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BlazingText (Algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='ap-southeast-3')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

951798379941.dkr.ecr.ap- 1
southeast-3.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

Inferência, treinamento

Esclarecer (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='apsoutheast-3',version='1.0',image_scope='processing')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

705930551576.dkr.ecr.ap- 1,0
southeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-clarifyprocessing:<tag>

processando

Previsão DeepAR (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='ap-southeast-3')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

951798379941.dkr.ecr.ap- 1
southeast-3.amazonaws.com/
forecastingdeepar:<tag>

Inferência, treinamento

Máquinas de fatoração (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='ap-southeast-3')
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

951798379941.dkr.ecr.ap- 1
southeast-3.amazonaws.com/
factorizationmachines:<tag>

Inferência, treinamento

Cara de abraço (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='apsoutheast-3',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

907027046896.dkr.ecr.ap- 4.17.0
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

907027046896.dkr.ecr.ap- 4.17.0
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

907027046896.dkr.ecr.ap- 4.17.0
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

907027046896.dkr.ecr.ap- 4.17.0
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

907027046896.dkr.ecr.ap- 4.12.3
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

907027046896.dkr.ecr.ap- 4.12.3
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

907027046896.dkr.ecr.ap- 4.12.3
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

907027046896.dkr.ecr.ap- 4.12.3
southeast-3.amazonaws.com/

inferência
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

huggingface-tensorflowinference:<tag>
907027046896.dkr.ecr.ap- 4.11.0
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

907027046896.dkr.ecr.ap- 4.11.0
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

907027046896.dkr.ecr.ap- 4.11.0
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

907027046896.dkr.ecr.ap- 4.11.0
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

907027046896.dkr.ecr.ap- 4.10.2
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

907027046896.dkr.ecr.ap- 4.10.2
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

907027046896.dkr.ecr.ap- 4.10.2
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

907027046896.dkr.ecr.ap- 4.10.2
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

907027046896.dkr.ecr.ap- 4.10.2
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

907027046896.dkr.ecr.ap- 4.10.2
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

907027046896.dkr.ecr.ap- 4.10.2
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

907027046896.dkr.ecr.ap- 4.10.2
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

907027046896.dkr.ecr.ap- 4.6.1
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

907027046896.dkr.ecr.ap- 4.6.1
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

907027046896.dkr.ecr.ap- 4.6.1
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

907027046896.dkr.ecr.ap- 4.6.1
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

907027046896.dkr.ecr.ap- 4.6.1
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

907027046896.dkr.ecr.ap- 4.6.1
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

907027046896.dkr.ecr.ap- 4.5.0
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

907027046896.dkr.ecr.ap- 4.5.0
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

907027046896.dkr.ecr.ap- 4.4.2
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

907027046896.dkr.ecr.ap- 4.4.2
southeast-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

IP Insights (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='ap-southeast-3')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

951798379941.dkr.ecr.ap- 1
southeast-3.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

Inferência, treinamento

Classificação de imagens (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='ap-southeast-3')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

951798379941.dkr.ecr.ap- 1
southeast-3.amazonaws.com/
imageclassification:<tag>

Inferência, treinamento

K-Means (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='ap-southeast-3')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

951798379941.dkr.ecr.ap- 1
southeast-3.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

Inferência, treinamento
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KNN (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='ap-southeast-3')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

951798379941.dkr.ecr.ap- 1
southeast-3.amazonaws.com/
knn:<tag>

Inferência, treinamento

Linear Learner (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='ap-southeast-3')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

951798379941.dkr.ecr.ap- 1
southeast-3.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

Inferência, treinamento

MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='apsoutheast-3',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor essor
processador

Versões do Python

907027046896.dkr.ecr.ap1.9.0
southeast-3.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

907027046896.dkr.ecr.ap1.9.0
southeast-3.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

907027046896.dkr.ecr.ap1.8.0
southeast-3.amazonaws.com/

formação

CPU, GPU

py37
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor essor
processador

Versões do Python

907027046896.dkr.ecr.ap1.8.0
southeast-3.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py37

907027046896.dkr.ecr.ap1.7.0
southeast-3.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

907027046896.dkr.ecr.ap1.7.0
southeast-3.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

907027046896.dkr.ecr.ap1.7.0
southeast-3.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

907027046896.dkr.ecr.ap1.6.0
southeast-3.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

907027046896.dkr.ecr.ap1.6.0
southeast-3.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

907027046896.dkr.ecr.ap1.5.1
southeast-3.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

907027046896.dkr.ecr.ap1.4.1
southeast-3.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

907027046896.dkr.ecr.ap1.4.1
southeast-3.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

907027046896.dkr.ecr.ap1.4.1
southeast-3.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

mxnettraining:<tag>
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NTM (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='ap-southeast-3')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

951798379941.dkr.ecr.ap- 1
southeast-3.amazonaws.com/
ntm:<tag>

Inferência, treinamento

Detecção de objetos (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='ap-southeast-3')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

951798379941.dkr.ecr.ap- 1
southeast-3.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

Inferência, treinamento

Object2Vec (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='ap-southeast-3')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

951798379941.dkr.ecr.ap- 1
southeast-3.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

Inferência, treinamento

PCA (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='ap-southeast-3')
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

951798379941.dkr.ecr.ap- 1
southeast-3.amazonaws.com/
pca:<tag>

Inferência, treinamento

PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='apsoutheast-3',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor essor
processador

Versões do Python

907027046896.dkr.ecr.ap1.12.0
southeast-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

907027046896.dkr.ecr.ap1.12.0
southeast-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

907027046896.dkr.ecr.ap1.11.0
southeast-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

907027046896.dkr.ecr.ap1.11.0
southeast-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

907027046896.dkr.ecr.ap1.10.2
southeast-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

907027046896.dkr.ecr.ap1.10.2
southeast-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

907027046896.dkr.ecr.ap1.10.0
southeast-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

907027046896.dkr.ecr.ap1.10.0
southeast-3.amazonaws.com/

formação

CPU, GPU

py38
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor essor
processador

Versões do Python

907027046896.dkr.ecr.ap1.9.1
southeast-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

907027046896.dkr.ecr.ap1.9.1
southeast-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

907027046896.dkr.ecr.ap1.9.0
southeast-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

907027046896.dkr.ecr.ap1.9.0
southeast-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

907027046896.dkr.ecr.ap1.8.1
southeast-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

907027046896.dkr.ecr.ap1.8.1
southeast-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

907027046896.dkr.ecr.ap1.8.0
southeast-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

907027046896.dkr.ecr.ap1.8.0
southeast-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

907027046896.dkr.ecr.ap1.7.1
southeast-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

907027046896.dkr.ecr.ap1.7.1
southeast-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

pytorchtraining:<tag>
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor essor
processador

Versões do Python

907027046896.dkr.ecr.ap1.6.0
southeast-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

907027046896.dkr.ecr.ap1.6.0
southeast-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

907027046896.dkr.ecr.ap1.5.1
southeast-3.amazonaws.com/
pytorch-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

907027046896.dkr.ecr.ap1.5.0
southeast-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

907027046896.dkr.ecr.ap1.5.0
southeast-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

907027046896.dkr.ecr.ap1.4.0
southeast-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

907027046896.dkr.ecr.ap1.4.0
southeast-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

907027046896.dkr.ecr.ap1.3.1
southeast-3.amazonaws.com/
pytorch-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

907027046896.dkr.ecr.ap1.3.1
southeast-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

907027046896.dkr.ecr.ap1.3.1
southeast-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

907027046896.dkr.ecr.ap1.2.0
southeast-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3
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Caminho de
registro

Versão

907027046896.dkr.ecr.ap1.2.0
southeast-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor essor
processador

Versões do Python

formação

CPU, GPU

py2, py3

Random Cut Forest (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='ap-southeast-3')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

951798379941.dkr.ecr.ap- 1
southeast-3.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

Inferência, treinamento

Scikit-learn (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='apsoutheast-3',version='0.23-1',image_scope='inference')

Caminho de registro

Versão

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

951798379941.dkr.ecr.ap1,0-1
southeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

1.0.2

Inferência,
treinamento

951798379941.dkr.ecr.ap0,23-1
southeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.23.2

Inferência,
treinamento

951798379941.dkr.ecr.ap0.20.0
southeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.20.0

Inferência,
treinamento

Segmentação semântica (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.

1530

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='ap-southeast-3')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

951798379941.dkr.ecr.ap- 1
southeast-3.amazonaws.com/
semanticsegmentation:<tag>

Inferência, treinamento

Seq2Seq (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='ap-southeast-3')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

951798379941.dkr.ecr.ap- 1
southeast-3.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

Inferência, treinamento

Spark (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='apsoutheast-3',version='3.0',image_scope='processing')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

732049463269.dkr.ecr.ap- 3.1
southeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando

732049463269.dkr.ecr.ap- 3.0
southeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando

732049463269.dkr.ecr.ap- 2.4
southeast-3.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando
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Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='apsoutheast-3',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor essor
processador

Versões do Python

907027046896.dkr.ecr.ap2.9.1
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py39

907027046896.dkr.ecr.ap2.8.0
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

907027046896.dkr.ecr.ap2.8.0
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py39

907027046896.dkr.ecr.ap2.7.1
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

907027046896.dkr.ecr.ap2.7.0
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

907027046896.dkr.ecr.ap2.6.3
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

907027046896.dkr.ecr.ap2.6.3
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

907027046896.dkr.ecr.ap2.6.2
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

907027046896.dkr.ecr.ap2.6.0
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

907027046896.dkr.ecr.ap2.6.0
southeast-3.amazonaws.com/

formação

CPU, GPU

py38
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor essor
processador

Versões do Python

907027046896.dkr.ecr.ap2.5.1
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

907027046896.dkr.ecr.ap2.5.1
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

907027046896.dkr.ecr.ap2.5.0
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

907027046896.dkr.ecr.ap2.4.3
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

907027046896.dkr.ecr.ap2.4.3
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

907027046896.dkr.ecr.ap2.4.1
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

907027046896.dkr.ecr.ap2.4.1
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

907027046896.dkr.ecr.ap2.3.2
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

907027046896.dkr.ecr.ap2.3.2
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

907027046896.dkr.ecr.ap2.3.1
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

tensorflowtraining:<tag>
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor essor
processador

Versões do Python

907027046896.dkr.ecr.ap2.3.1
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

907027046896.dkr.ecr.ap2.3.0
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

907027046896.dkr.ecr.ap2.3.0
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

907027046896.dkr.ecr.ap2.3.0
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

907027046896.dkr.ecr.ap2.2.2
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

907027046896.dkr.ecr.ap2.2.2
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

907027046896.dkr.ecr.ap2.2.1
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

907027046896.dkr.ecr.ap2.2.1
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

907027046896.dkr.ecr.ap2.2.0
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

907027046896.dkr.ecr.ap2.2.0
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

907027046896.dkr.ecr.ap2.1.3
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor essor
processador

Versões do Python

907027046896.dkr.ecr.ap2.1.3
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

907027046896.dkr.ecr.ap2.1.2
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

907027046896.dkr.ecr.ap2.1.2
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

907027046896.dkr.ecr.ap2.1.1
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

907027046896.dkr.ecr.ap2.1.1
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

907027046896.dkr.ecr.ap2.1.0
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

907027046896.dkr.ecr.ap2.1.0
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

907027046896.dkr.ecr.ap2.0.4
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

907027046896.dkr.ecr.ap2.0.4
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

907027046896.dkr.ecr.ap2.0.3
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

907027046896.dkr.ecr.ap2.0.3
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor essor
processador

Versões do Python

907027046896.dkr.ecr.ap2.0.2
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

907027046896.dkr.ecr.ap2.0.2
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

907027046896.dkr.ecr.ap2.0.1
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

907027046896.dkr.ecr.ap2.0.1
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

907027046896.dkr.ecr.ap2.0.0
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

907027046896.dkr.ecr.ap2.0.0
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

907027046896.dkr.ecr.ap2.0.0
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

907027046896.dkr.ecr.ap1.15.5
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

907027046896.dkr.ecr.ap1.15.5
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36, py37

907027046896.dkr.ecr.ap1.15.4
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

907027046896.dkr.ecr.ap1.15.4
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36, py37
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor essor
processador

Versões do Python

907027046896.dkr.ecr.ap1.15.3
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

907027046896.dkr.ecr.ap1.15.3
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3, py37

907027046896.dkr.ecr.ap1.15.2
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

907027046896.dkr.ecr.ap1.15.2
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3, py37

907027046896.dkr.ecr.ap1.15.0
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

907027046896.dkr.ecr.ap1.15.0
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

907027046896.dkr.ecr.ap1.15.0
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

907027046896.dkr.ecr.ap1.14.0
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

907027046896.dkr.ecr.ap1.14.0
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

907027046896.dkr.ecr.ap1.14.0
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor essor
processador

Versões do Python

907027046896.dkr.ecr.ap1.13.1
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

907027046896.dkr.ecr.ap1.13.0
southeast-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

XGBoost (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='ap-southeast-3',version='1.5-1')

Caminho de registro

Versão

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

951798379941.dkr.ecr.ap1,5-1
southeast-3.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.5.2

Inferência,
treinamento

951798379941.dkr.ecr.ap1.3-1
southeast-3.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.3.3

Inferência,
treinamento

951798379941.dkr.ecr.ap1.2-2
southeast-3.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

Inferência,
treinamento

951798379941.dkr.ecr.ap1.2-1
southeast-3.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

Inferência,
treinamento

951798379941.dkr.ecr.ap1,0-1
southeast-3.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1,0

Inferência,
treinamento

951798379941.dkr.ecr.ap1
southeast-3.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

0,72

Inferência,
treinamento

951798379941.dkr.ecr.ap0,90-2
southeast-3.amazonaws.com/

0.90

Inferência,
treinamento
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Caminho de registro

Versão

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

0.90

Inferência,
treinamento

sagemakerxgboost:<tag>
951798379941.dkr.ecr.ap0,90-1
southeast-3.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

Caminhos de registro Docker e código de exemplo para a Ásia Pacific (Tóquio) (ap-northeast-1)
Os tópicos a seguir listam os parâmetros para cada um dos algoritmos e contêineres de aprendizado
profundo nessa região fornecidos pela Amazon SageMaker.
Tópicos
• AutoGluon (Algoritmo) (p. 1540)
• BlazingText (Algoritmo) (p. 1541)
• Cadeia (DLC) (p. 1541)
• Esclarecer (algoritmo) (p. 1542)
• Data Wrangler (algoritmo) (p. 1542)
• Depurador (algoritmo) (p. 1543)
• Previsão DeepAR (algoritmo) (p. 1543)
• Máquinas de fatoração (algoritmo) (p. 1543)
• Cara de abraço (algoritmo) (p. 1544)
• IP Insights (algoritmo) (p. 1546)
• Classificação de imagens (algoritmo) (p. 1547)
• Inferência MXNet (DLC) (p. 1547)
• Inentia PyTorch (DLC) (p. 1547)
• K-Means (algoritmo) (p. 1548)
• KNN (algoritmo) (p. 1548)
• LDA (algoritmo) (p. 1548)
• Linear Learner (algoritmo) (p. 1549)
• MXNet (DLC) (p. 1549)
• Treinador do MXNet (DLC) (p. 1552)
• Monitor de modelo (algoritmo) (p. 1552)
• NTM (algoritmo) (p. 1553)
• Classificação de imagens Neo (algoritmo) (p. 1553)
• Neo MXNet (DLC) (p. 1553)
• Neo PyTorch (DLC) (p. 1554)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 1554)
• Neo XGBoost (algoritmo) (p. 1555)
• Detecção de objetos (algoritmo) (p. 1555)
• Object2Vec (algoritmo) (p. 1555)
• PCA (algoritmo) (p. 1556)
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• PyTorch (DLC) (p. 1556)
• Random Cut Forest (algoritmo) (p. 1560)
• Ray PyTorch (DLC) (p. 1560)
• Scikit-learn (algoritmo) (p. 1560)
• Segmentação semântica (algoritmo) (p. 1561)
• Seq2Seq (algoritmo) (p. 1561)
• Spark (algoritmo) (p. 1561)
• SparkML Serving (algoritmo) (p. 1562)
• Tensorflow (DLC) (p. 1562)
• Treinador do Tensorflow (DLC) (p. 1571)
• Inferência do Tensorflow (DLC) (p. 1572)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 1572)
• VW (algoritmo) (p. 1573)
• XGBoost (algoritmo) (p. 1574)

AutoGluon (Algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='apnortheast-1',image_scope='inference',version='0.4')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.5.2
northeast-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.5.2
northeast-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.4.3
northeast-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.4.3
northeast-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.4.2
northeast-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.4.2
northeast-1.amazonaws.com/

inferência
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

autogluoninference:<tag>
763104351884.dkr.ecr.ap- 0.4.0
northeast-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.4.0
northeast-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.3.2
northeast-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.3.2
northeast-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.3.1
northeast-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 0.3.1
northeast-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

BlazingText (Algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='ap-northeast-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

501404015308.dkr.ecr.ap- 1
northeast-1.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

de Pyamento

Cadeia (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='chainer',region='apnortheast-1',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

520713654638.dkr.ecr.ap5.0.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

de Pyamento

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap4.1.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

Inferência,
treinamento

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap4.0.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

de Pyamento

CPU, GPU

py2, py3

Esclarecer (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='apnortheast-1',version='1.0',image_scope='processing')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

377024640650.dkr.ecr.ap- 1,0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-clarifyprocessing:<tag>

processando

Data Wrangler (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='ap-northeast-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

649008135260.dkr.ecr.ap- 1.x
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-

processando
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

data-wranglercontainer:<tag>

Depurador (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='ap-northeast-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

430734990657.dkr.ecr.ap- latest
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-debuggerrules:<tag>

depurador

Previsão DeepAR (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='ap-northeast-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

633353088612.dkr.ecr.ap- 1
northeast-1.amazonaws.com/
forecastingdeepar:<tag>

Inferência, treinamento

Máquinas de fatoração (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='ap-northeast-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

351501993468.dkr.ecr.ap- 1
northeast-1.amazonaws.com/
factorizationmachines:<tag>

Inferência, treinamento
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Cara de abraço (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='apnortheast-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.0
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.0
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.0
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.17.0
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.12.3
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.12.3
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.12.3
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.12.3
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.11.0
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.11.0
northeast-1.amazonaws.com/

formação
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

huggingface-tensorflowtraining:<tag>
763104351884.dkr.ecr.ap- 4.11.0
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.11.0
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.2
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.2
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.2
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.10.2
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.2
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.2
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.6.1
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.6.1
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.6.1
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.6.1
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.6.1
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.6.1
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.5.0
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.5.0
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.4.2
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ap- 4.4.2
northeast-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

IP Insights (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='ap-northeast-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

351501993468.dkr.ecr.ap- 1
northeast-1.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

de Pyamento

Classificação de imagens (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='ap-northeast-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

501404015308.dkr.ecr.ap- 1
northeast-1.amazonaws.com/
imageclassification:<tag>

de Pyamento

Inferência MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='apnortheast-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

941853720454.dkr.ecr.ap1.8
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

inferência

inf

py3

941853720454.dkr.ecr.ap1.5.1
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

inferência

inf

py3

Inentia PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='apnortheast-1',version='1.9',py_version='py3')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

941853720454.dkr.ecr.ap1.9
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

inferência

inf

py3

941853720454.dkr.ecr.ap1.8
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

inferência

inf

py3

941853720454.dkr.ecr.ap1,7
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

inferência

inf

py3

K-Means (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='ap-northeast-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

351501993468.dkr.ecr.ap- 1
northeast-1.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

de Pyamento

KNN (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='ap-northeast-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

351501993468.dkr.ecr.ap- 1
northeast-1.amazonaws.com/
knn:<tag>

de Pyamento

LDA (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda',region='ap-northeast-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

258307448986.dkr.ecr.ap- 1
northeast-1.amazonaws.com/
lda:<tag>

de Pyamento

Linear Learner (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='ap-northeast-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

351501993468.dkr.ecr.ap- 1
northeast-1.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

de Pyamento

MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='apnortheast-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.ap1.9.0
northeast-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.9.0
northeast-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.8.0
northeast-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.ap1.8.0
northeast-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap1.7.0
northeast-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.7.0
northeast-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.7.0
northeast-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.6.0
northeast-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.6.0
northeast-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.5.1
northeast-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.1
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.ap1.4.1
northeast-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.1
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.ap1.4.1
northeast-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.ap1.4.1
northeast-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving-eia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.3.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.3.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.3.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxneteia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.2.1
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.2.1
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.1.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.1.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

520713654638.dkr.ecr.ap1.0.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.0.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.12.1
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.12.1
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

Treinador do MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='apnortheast-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

520713654638.dkr.ecr.ap0.11.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet: treinador
0.11.0-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0,11
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet: treinador
0.11-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

Monitor de modelo (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='ap-northeast-1')

1552

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

574779866223.dkr.ecr.apnortheast-1.amazonaws.com/
sagemaker-modelmonitor-analyzer:<tag>

monitoramento

NTM (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='ap-northeast-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

351501993468.dkr.ecr.ap- 1
northeast-1.amazonaws.com/
ntm:<tag>

de Pyamento

Classificação de imagens Neo (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='ap-northeast-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

941853720454.dkr.ecr.ap- latest
northeast-1.amazonaws.com/
image-classificationneo:<tag>

inferência

Neo MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='apnortheast-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

941853720454.dkr.ecr.ap1.8
northeast-1.amazonaws.com/

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

inferência

CPU, GPU

py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

sagemakerinferencemxnet:<tag>

Neo PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='apnortheast-1',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

941853720454.dkr.ecr.ap1.8
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

941853720454.dkr.ecr.ap1,7
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

941853720454.dkr.ecr.ap1.6
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

941853720454.dkr.ecr.ap1.5
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

941853720454.dkr.ecr.ap1.4
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='apnortheast-1',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

941853720454.dkr.ecr.ap2.4.2
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

941853720454.dkr.ecr.ap1.15.3
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

Neo XGBoost (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='ap-northeast-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

941853720454.dkr.ecr.ap- latest
northeast-1.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

inferência

Detecção de objetos (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='ap-northeast-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

501404015308.dkr.ecr.ap- 1
northeast-1.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

de Pyamento

Object2Vec (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='ap-northeast-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

351501993468.dkr.ecr.ap- 1
northeast-1.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

de Pyamento

PCA (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='ap-northeast-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

351501993468.dkr.ecr.ap- 1
northeast-1.amazonaws.com/
pca:<tag>

de Pyamento

PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='apnortheast-1',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.ap1.12.0
northeast-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.12.0
northeast-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.11.0
northeast-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.11.0
northeast-1.amazonaws.com/

formação

CPU, GPU

py38
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.ap1.2
northeast-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.2
northeast-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.10.0
northeast-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.10.0
northeast-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.9.1
northeast-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.9.1
northeast-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.9.0
northeast-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.9.0
northeast-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap1.8.1
northeast-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.8.1
northeast-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

pytorchtraining:<tag>
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.ap1.8.0
northeast-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.8.0
northeast-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.7.1
northeast-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.7.1
northeast-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.6.0
northeast-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.6.0
northeast-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ap1.5.1
northeast-1.amazonaws.com/
pytorch-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.5.0
northeast-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.5.0
northeast-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.4.0
northeast-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.4.0
northeast-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.ap1.3.1
northeast-1.amazonaws.com/
pytorch-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.3.1
northeast-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.3.1
northeast-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.2.0
northeast-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.2.0
northeast-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.1.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.1.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.0.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.0.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.4.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.4.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3
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Random Cut Forest (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='ap-northeast-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

351501993468.dkr.ecr.ap- 1
northeast-1.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

Inferência, treinamento

Ray PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch',region='apnortheast-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

462105765813.dkr.ecr.ap1.6.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-1.0toch-<tag>

formação

CPU, GPU

py36

462105765813.dkr.ecr.ap0.8.5
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlray-container:
raio-0,8,5 tocha-<tag>

formação

CPU, GPU

py36

Scikit-learn (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='apnortheast-1',version='0.23-1',image_scope='inference')

Caminho de registro

Versão

354813040037.dkr.ecr.ap1,0-1
northeast-1.amazonaws.com/

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

1.0.2

Inferência,
treinamento
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Caminho de registro

Versão

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

354813040037.dkr.ecr.ap0,23-1
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.23.2

Inferência,
treinamento

354813040037.dkr.ecr.ap0.20.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.20.0

Inferência,
treinamento

sagemaker-scikitlearn:<tag>

Segmentação semântica (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='ap-northeast-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

501404015308.dkr.ecr.ap- 1
northeast-1.amazonaws.com/
semanticsegmentation:<tag>

Inferência, treinamento

Seq2Seq (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='ap-northeast-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

501404015308.dkr.ecr.ap- 1
northeast-1.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

Inferência, treinamento

Spark (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='apnortheast-1',version='3.0',image_scope='processing')
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

411782140378.dkr.ecr.ap- 3.1
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando

411782140378.dkr.ecr.ap- 3.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando

411782140378.dkr.ecr.ap- 2.4
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando

SparkML Serving (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='ap-northeast-1',version='2.4')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

354813040037.dkr.ecr.ap- 2.4
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

inferência

354813040037.dkr.ecr.ap- 2.2
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

inferência

Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='apnortheast-1',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

763104351884.dkr.ecr.ap2.9.1
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

formação

CPU, GPU

py39
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.ap2.8.0
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.8.0
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py39

763104351884.dkr.ecr.ap2.7.1
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap2.7.0
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.6.3
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.6.3
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap2.6.2
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap2.6.0
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.6.0
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ap2.5.1
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.5.1
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.ap2.5.0
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.4.3
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.4.3
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.4.1
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.4.1
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.2
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.2
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.1
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.1
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.0
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.0
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.ap2.3.0
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.2.2
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.2.2
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.2.1
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.2.1
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.2.0
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.2.0
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.3
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.3
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.2
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.2
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.1
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.1
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.0
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.1.0
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.4
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.4
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.3
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.3
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.2
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.2
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.1
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.1
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.0
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.0
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap2.0.0
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.5
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.5
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36, py37

763104351884.dkr.ecr.ap1.4
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.4
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36, py37

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.3
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.3
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3, py37

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.2
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.2
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3, py37

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.0
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.0
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.15.0
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ap1.14.0
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.14.0
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ap1.14.0
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.13.1
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.ap1.13.1
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.13.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

1568

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.ap1.13.0
northeast-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

520713654638.dkr.ecr.ap1.12.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

520713654638.dkr.ecr.ap1.12.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

520713654638.dkr.ecr.ap1.12.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.11.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

520713654638.dkr.ecr.ap1.11.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

520713654638.dkr.ecr.ap1.11.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ap1.10.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorfloweia:<tag>

eia

CPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.10.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

520713654638.dkr.ecr.ap1.10.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.9.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.9.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.8.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.8.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.7.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.7.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.6.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.6.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.5.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.5.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.1
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ap1.4.1
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

Treinador do Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='apnortheast-1',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

462105765813.dkr.ecr.ap1.0.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-coachcontainer:treinador
1.0-tf- tf-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.11.1
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11.1-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.11.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11.0-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0,11
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.10.1
northeast-1.amazonaws.com/

formação

CPU, GPU

py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

formação

CPU, GPU

py3

sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.10.1-<tag>
520713654638.dkr.ecr.ap0.10
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.10-<tag>

Inferência do Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='apnortheast-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

941853720454.dkr.ecr.ap2.5.2
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

inferência

inf

py3

941853720454.dkr.ecr.ap1.15.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

inferência

inf

py3

Tensorflow Ray (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='apnortheast-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

462105765813.dkr.ecr.ap1.6.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

formação

CPU, GPU

py37

1572

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

462105765813.dkr.ecr.ap0.8.5
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.5tf-<tag>

formação

CPU, GPU

py36

462105765813.dkr.ecr.ap0.8.2
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.2tf-<tag>

formação

CPU, GPU

py36

520713654638.dkr.ecr.ap0.6.5
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,6,5-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.6
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,6-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0.5.3
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0.5.3-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ap0,5
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,5-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

container:ray-1.0tf- tf-<tag>

VW (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw',region='apnortheast-1',version='8.7.0',image_scope='training')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

462105765813.dkr.ecr.ap- 8.7.0
northeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-vw-

formação
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

container:vw-8.7.0<tag>

XGBoost (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='ap-northeast-1',version='1.5-1')

Caminho de registro

Versão

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

354813040037.dkr.ecr.ap1,5-1
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.5.2

Inferência,
treinamento

354813040037.dkr.ecr.ap1,3-1
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.3.3

Inferência,
treinamento

354813040037.dkr.ecr.ap1.2-2
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

Inferência,
treinamento

354813040037.dkr.ecr.ap1.2-1
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

Inferência,
treinamento

354813040037.dkr.ecr.ap1,0-1
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1,0

Inferência,
treinamento

501404015308.dkr.ecr.ap1
northeast-1.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

0,72

Inferência,
treinamento

354813040037.dkr.ecr.ap0,90-2
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

Inferência,
treinamento

354813040037.dkr.ecr.ap0,90-1
northeast-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

Inferência,
treinamento
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Caminhos de registro Docker e código de exemplo para Canadá (Central) (ca-central-1)
Os tópicos a seguir listam os parâmetros para cada um dos algoritmos e contêineres de aprendizado
profundo nessa região fornecidos pela Amazon SageMaker.
Tópicos
• AutoGluon (Algoritmo) (p. 1576)
• BlazingText (Algoritmo) (p. 1577)
• Cadeia (DLC) (p. 1577)
• Esclarecer (algoritmo) (p. 1578)
• Data Wrangler (algoritmo) (p. 1578)
• Depurador (algoritmo) (p. 1578)
• Previsão DeepAR (algoritmo) (p. 1579)
• Máquinas de fatoração (algoritmo) (p. 1579)
• Cara de abraço (algoritmo) (p. 1579)
• IP Insights (algoritmo) (p. 1582)
• Classificação de imagens (algoritmo) (p. 1583)
• Inferência MXNet (DLC) (p. 1583)
• InInInferentia PyTorch (DLC) (p. 1583)
• K-Means (algoritmo) (p. 1584)
• KNN (algoritmo) (p. 1584)
• LDA (algoritmo) (p. 1584)
• Linear Learner (algoritmo) (p. 1585)
• MXNet (DLC) (p. 1585)
• Treinador do MXNet (DLC) (p. 1588)
• Monitor de modelo (algoritmo) (p. 1588)
• NTM (algoritmo) (p. 1589)
• Classificação de imagens Neo (algoritmo) (p. 1589)
• Neo MXNet (DLC) (p. 1589)
• Neo PyTorch (DLC) (p. 1590)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 1590)
• Neo XGBoost (algoritmo) (p. 1591)
• Detecção de objetos (algoritmo) (p. 1591)
• Object2Vec (algoritmo) (p. 1591)
• PCA (algoritmo) (p. 1592)
• PyTorch (DLC) (p. 1592)
• Random Cut Forest (algoritmo) (p. 1595)
• Ray PyTorch (DLC) (p. 1596)
• Scikit-learn (algoritmo) (p. 1596)
• Segmentação semântica (algoritmo) (p. 1597)
• Seq2Seq (algoritmo) (p. 1597)
• Spark (algoritmo) (p. 1597)
• SparkML Serving (algoritmo) (p. 1598)
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• Tensorflow (DLC) (p. 1598)
• Treinador do Tensorflow (DLC) (p. 1607)
• Inferência do Tensorflow (DLC) (p. 1608)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 1608)
• VW (algoritmo) (p. 1609)
• XGBoost (algoritmo) (p. 1610)

AutoGluon (Algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='cacentral-1',image_scope='inference',version='0.4')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.ca- 0.5.2
central-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ca- 0.5.2
central-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ca- 0.4.3
central-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ca- 0.4.3
central-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ca- 0.4.2
central-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ca- 0.4.2
central-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ca- 0.4.0
central-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ca- 0.4.0
central-1.amazonaws.com/

inferência
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

autogluoninference:<tag>
763104351884.dkr.ecr.ca- 0.3.2
central-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ca- 0.3.2
central-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ca- 0.3.1
central-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ca- 0.3.1
central-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

BlazingText (Algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='ca-central-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

469771592824.dkr.ecr.ca- 1
central-1.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

InInInInInInIn

Cadeia (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='cacentral-1',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

520713654638.dkr.ecr.ca5.0.0
central-1.amazonaws.com/

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

InInInInInInIn

CPU, GPU

py2, py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

520713654638.dkr.ecr.ca4.1.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

InInInInInInIn

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ca4.0.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

InInInInInInIn

CPU, GPU

py2, py3

sagemakerchainer:<tag>

Esclarecer (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='cacentral-1',version='1.0',image_scope='processing')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

675030665977.dkr.ecr.ca- 1,0
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-clarifyprocessing:<tag>

processando

Data Wrangler (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='ca-central-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

557239378090.dkr.ecr.ca- 1.x
central-1.amazonaws.com/
sagemakerdata-wranglercontainer:<tag>

processando

Depurador (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='ca-central-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

519511493484.dkr.ecr.ca- latest
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-debuggerrules:<tag>

depurador

Previsão DeepAR (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='ca-central-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

469771592824.dkr.ecr.ca- 1
central-1.amazonaws.com/
forecastingdeepar:<tag>

Inferência, treinamento

Máquinas de fatoração (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='ca-central-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

469771592824.dkr.ecr.ca- 1
central-1.amazonaws.com/
factorizationmachines:<tag>

Inferência, treinamento

Cara de abraço (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='cacentral-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.ca- 4.17.0
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ca- 4.17.0
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ca- 4.17.0
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ca- 4.17.0
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ca- 4.12.3
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ca- 4.12.3
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ca- 4.12.3
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ca- 4.12.3
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ca- 4.11.0
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ca- 4.11.0
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ca- 4.11.0
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.ca- 4.11.0
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ca- 4.10.2
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ca- 4.10.2
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ca- 4.10.2
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ca- 4.10.2
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ca- 4.10.2
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ca- 4.10.2
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ca- 4.10.2
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ca- 4.10.2
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ca- 4.6.1
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ca- 4.6.1
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.ca- 4.6.1
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ca- 4.6.1
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ca- 4.6.1
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ca- 4.6.1
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.ca- 4.5.0
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ca- 4.5.0
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ca- 4.4.2
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.ca- 4.4.2
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

IP Insights (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='ca-central-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

469771592824.dkr.ecr.ca- 1
central-1.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

InInInInInInIn
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Classificação de imagens (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='ca-central-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

469771592824.dkr.ecr.ca- 1
central-1.amazonaws.com/
imageclassification:<tag>

InInInInInInIn

Inferência MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='cacentral-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

464438896020.dkr.ecr.ca1.8
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

inferência

inf

py3

464438896020.dkr.ecr.ca1.5.1
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

inferência

inf

py3

InInInferentia PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='cacentral-1',version='1.9',py_version='py3')

Caminho de
registro

Versão

464438896020.dkr.ecr.ca1.9
central-1.amazonaws.com/

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

inferência

inf

py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

464438896020.dkr.ecr.ca1.8
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

inferência

inf

py3

464438896020.dkr.ecr.ca1,7
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

inferência

inf

py3

sagemaker-neopytorch:<tag>

K-Means (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='ca-central-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

469771592824.dkr.ecr.ca- 1
central-1.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

InInInInInInIn

KNN (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='ca-central-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

469771592824.dkr.ecr.ca- 1
central-1.amazonaws.com/
knn:<tag>

InInInInInInIn

LDA (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda',region='ca-central-1')
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

469771592824.dkr.ecr.ca- 1
central-1.amazonaws.com/
lda:<tag>

InInInInInInIn

Linear Learner (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='ca-central-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

469771592824.dkr.ecr.ca- 1
central-1.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

InInInInInInIn

MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='cacentral-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.ca1.9.0
central-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ca1.9.0
central-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ca1.8.0
central-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ca1.8.0
central-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py37
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.ca1.7.0
central-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ca1.7.0
central-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ca1.7.0
central-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ca1.6.0
central-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ca1.6.0
central-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ca1.5.1
central-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ca1.4.1
central-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.ca1.4.1
central-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ca1.4.1
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.ca1.4.1
central-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ca1.4.1
central-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2, py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

520713654638.dkr.ecr.ca1.4.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ca1.4.0
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ca1.4.0
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving-eia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ca1.3.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ca1.3.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ca1.3.0
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxneteia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ca1.2.1
central-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ca1.2.1
central-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ca1.1.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ca1.1.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ca1.0.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

520713654638.dkr.ecr.ca1.0.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ca0.12.1
central-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ca0.12.1
central-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

Treinador do MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='cacentral-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

520713654638.dkr.ecr.ca0.11.0
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet: treinador
0.11.0-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ca0,11
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet: treinador
0.11-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

Monitor de modelo (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='ca-central-1')
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

536280801234.dkr.ecr.cacentral-1.amazonaws.com/
sagemaker-modelmonitor-analyzer:<tag>

monitoramento

NTM (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='ca-central-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

469771592824.dkr.ecr.ca- 1
central-1.amazonaws.com/
ntm:<tag>

InInInInInInIn

Classificação de imagens Neo (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='ca-central-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

464438896020.dkr.ecr.ca- latest
central-1.amazonaws.com/
image-classificationneo:<tag>

inferência

Neo MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='cacentral-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

464438896020.dkr.ecr.ca1.8
central-1.amazonaws.com/

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

inferência

CPU, GPU

py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

sagemakerinferencemxnet:<tag>

Neo PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='cacentral-1',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

464438896020.dkr.ecr.ca1.8
central-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

464438896020.dkr.ecr.ca1,7
central-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

464438896020.dkr.ecr.ca1.6
central-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

464438896020.dkr.ecr.ca1.5
central-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

464438896020.dkr.ecr.ca1.4
central-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='cacentral-1',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

464438896020.dkr.ecr.ca2.4.2
central-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

464438896020.dkr.ecr.ca1.15.3
central-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

Neo XGBoost (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='ca-central-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

464438896020.dkr.ecr.ca- latest
central-1.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

inferência

Detecção de objetos (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='ca-central-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

469771592824.dkr.ecr.ca- 1
central-1.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

InInInInInInIn

Object2Vec (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='ca-central-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

469771592824.dkr.ecr.ca- 1
central-1.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

InInInInInInIn

PCA (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='ca-central-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

469771592824.dkr.ecr.ca- 1
central-1.amazonaws.com/
pca:<tag>

InInInInInInIn

PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='cacentral-1',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.ca1.12.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ca1.12.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ca1.11.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ca1.11.0
central-1.amazonaws.com/

formação

CPU, GPU

py38
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.ca1.10.2
central-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ca1.10.2
central-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ca1.10.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ca1.10.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ca1.9.1
central-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ca1.9.1
central-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ca1.9.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ca1.9.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ca1.8.1
central-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ca1.8.1
central-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

pytorchtraining:<tag>
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.ca1.8.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ca1.8.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ca1.7.1
central-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ca1.7.1
central-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ca1.6.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ca1.6.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.ca1.5.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ca1.5.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ca1.4.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ca1.4.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ca1.3.1
central-1.amazonaws.com/
pytorch-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

1594

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.ca1.3.1
central-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ca1.3.1
central-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ca1.2.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ca1.2.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ca1.1.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ca1.1.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ca1.0.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ca1.0.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ca0.4.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ca0.4.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

Random Cut Forest (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='ca-central-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

469771592824.dkr.ecr.ca- 1
central-1.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

Inferência, treinamento

Ray PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch',region='cacentral-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

462105765813.dkr.ecr.ca1.6.0
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-1.6.0toch<tag>

formação

CPU, GPU

py36

462105765813.dkr.ecr.ca0.8.5
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlray-container:
raio-0,8,5 tocha-<tag>

formação

CPU, GPU

py36

Scikit-learn (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='cacentral-1',version='0.23-1',image_scope='inference')

Caminho de registro

Versão

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

341280168497.dkr.ecr.ca1.0-1
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

1.0.2

Inferência,
treinamento

341280168497.dkr.ecr.ca0,23-1
central-1.amazonaws.com/

0.23.2

Inferência,
treinamento
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Caminho de registro

Versão

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

0.20.0

Inferência,
treinamento

sagemaker-scikitlearn:<tag>
341280168497.dkr.ecr.ca0.20.0
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

Segmentação semântica (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='ca-central-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

469771592824.dkr.ecr.ca- 1
central-1.amazonaws.com/
semanticsegmentation:<tag>

Inferência, treinamento

Seq2Seq (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='ca-central-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

469771592824.dkr.ecr.ca- 1
central-1.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

Inferência, treinamento

Spark (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='cacentral-1',version='3.0',image_scope='processing')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

446299261295.dkr.ecr.ca- 3.1
central-1.amazonaws.com/

processando

1597

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

sagemaker-sparkprocessing:<tag>
446299261295.dkr.ecr.ca- 3.0
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando

446299261295.dkr.ecr.ca- 2.4
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando

SparkML Serving (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='ca-central-1',version='2.4')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

341280168497.dkr.ecr.ca- 2.4
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

inferência

341280168497.dkr.ecr.ca- 2.2
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

inferência

Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='cacentral-1',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.ca2.9.1
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py39

763104351884.dkr.ecr.ca2.8.0
central-1.amazonaws.com/

inferência

CPU, GPU

-
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.ca2.8.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py39

763104351884.dkr.ecr.ca2.7.1
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ca2.7.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ca2.6.3
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ca2.6.3
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ca2.6.2
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ca2.6.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ca2.6.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.ca2.5.1
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ca2.5.1
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

tensorflowinference:<tag>
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.ca2.5.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ca2.4.3
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ca2.4.3
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ca2.4.1
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ca2.4.1
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ca2.3.2
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ca2.3.2
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ca2.3.1
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ca2.3.1
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ca2.3.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.ca2.3.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.ca2.3.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ca2.2.2
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ca2.2.2
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ca2.2.1
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ca2.2.1
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ca2.2.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ca2.2.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.ca2.1.3
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ca2.1.3
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ca2.1.2
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ca2.1.2
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.ca2.1.1
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ca2.1.1
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ca2.1.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ca2.1.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ca2.0.4
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ca2.0.4
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ca2.0.3
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ca2.0.3
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.ca2.0.2
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ca2.0.2
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ca2.0.1
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.ca2.0.1
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ca2.0.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.ca2.0.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ca2.0.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ca1.15.5
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ca1.15.5
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36, py37

763104351884.dkr.ecr.ca1.15.4
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ca1.15.4
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36, py37

763104351884.dkr.ecr.ca1.15.3
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ca1.15.3
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3, py37

763104351884.dkr.ecr.ca1.15.2
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.ca1.15.2
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3, py37

763104351884.dkr.ecr.ca1.15.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.ca1.15.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ca1.15.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.ca1.14.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.ca1.14.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.ca1.14.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ca1.13.1
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.ca1.13.1
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ca1.13.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.ca1.13.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

520713654638.dkr.ecr.ca1.12.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

520713654638.dkr.ecr.ca1.12.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

520713654638.dkr.ecr.ca1.12.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ca1.11.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

520713654638.dkr.ecr.ca1.11.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

520713654638.dkr.ecr.ca1.11.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.ca1.10.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorfloweia:<tag>

eia

CPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ca1.10.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

520713654638.dkr.ecr.ca1.10.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ca1.9.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ca1.9.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ca1.8.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ca1.8.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ca1.7.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ca1.7.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ca1.6.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ca1.6.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ca1.5.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ca1.5.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2
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imagem)

Processador de
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520713654638.dkr.ecr.ca1.4.1
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.ca1.4.1
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

Treinador do Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='cacentral-1',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

462105765813.dkr.ecr.ca1.0.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-coachcontainer:treinamento
1.0.0-tf<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ca0.11.1
central-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11.1-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ca0.11.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11.0-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ca0,11
central-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ca0.10.1
central-1.amazonaws.com/

formação

CPU, GPU

py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

formação

CPU, GPU

py3

sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.10.1-<tag>
520713654638.dkr.ecr.ca0.10
central-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.10-<tag>

Inferência do Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='cacentral-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

464438896020.dkr.ecr.ca2.5.2
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

inferência

inf

py3

464438896020.dkr.ecr.ca1.15.0
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

inferência

inf

py3

Tensorflow Ray (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='cacentral-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

462105765813.dkr.ecr.ca1.6.0
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

formação

CPU, GPU

py37
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processador de
processadores

Versões do Python

462105765813.dkr.ecr.ca0.8.5
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.5tf-<tag>

formação

CPU, GPU

py36

462105765813.dkr.ecr.ca0.8.2
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.2tf-<tag>

formação

CPU, GPU

py36

520713654638.dkr.ecr.ca0.6.5
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,6,5-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ca0.6
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,6-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ca0.5.3
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0.5.3-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.ca0,5
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,5-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

container:ray-1.6.0tf<tag>

VW (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw',region='cacentral-1',version='8.7.0',image_scope='training')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

462105765813.dkr.ecr.ca- 8.7.0
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-vw-

formação
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

container:vw-8.7.0<tag>

XGBoost (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='ca-central-1',version='1.5-1')

Caminho de registro

Versão

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

341280168497.dkr.ecr.ca1,5-1
central-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.5.2

Inferência,
treinamento

341280168497.dkr.ecr.ca1.3-1
central-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.3.3

Inferência,
treinamento

341280168497.dkr.ecr.ca1.2-2
central-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

Inferência,
treinamento

341280168497.dkr.ecr.ca1.2-1
central-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

Inferência,
treinamento

341280168497.dkr.ecr.ca1.0-1
central-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1,0

Inferência,
treinamento

469771592824.dkr.ecr.ca1
central-1.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

0,72

Inferência,
treinamento

341280168497.dkr.ecr.ca0,90-2
central-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

Inferência,
treinamento

341280168497.dkr.ecr.ca0,90-1
central-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

Inferência,
treinamento
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Caminhos de registro Docker e código de exemplo para a China (Pequim) (cn-north-1)
Os tópicos a seguir listam os parâmetros para cada um dos algoritmos e contêineres de aprendizado
profundo nessa região fornecidos pela Amazon. SageMaker.
Tópicos
• AutoGluon (Algoritmo) (p. 1612)
• BlazingText (Algoritmo) (p. 1612)
• Cadeia (DLC) (p. 1613)
• Esclarecer (algoritmo) (p. 1613)
• Data Wrangler (algoritmo) (p. 1613)
• Depurador (algoritmo) (p. 1614)
• Previsão DeepAR (algoritmo) (p. 1614)
• Máquinas de fatoração (algoritmo) (p. 1614)
• Cara de abraço (algoritmo) (p. 1615)
• IP Insights (algoritmo) (p. 1618)
• Classificação de imagens (algoritmo) (p. 1618)
• Inferência MXNet (DLC) (p. 1618)
• Inferentia PyTorch (DLC) (p. 1619)
• K-Means (algoritmo) (p. 1619)
• KNN (algoritmo) (p. 1619)
• Linear Learner (algoritmo) (p. 1620)
• MXNet (DLC) (p. 1620)
• Treinador do MXNet (DLC) (p. 1623)
• Monitor de modelo (algoritmo) (p. 1623)
• NTM (algoritmo) (p. 1624)
• Classificação de imagens Neo (algoritmo) (p. 1624)
• Neo MXNet (DLC) (p. 1624)
• Neo PyTorch (DLC) (p. 1625)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 1625)
• Neo XGBoost (algoritmo) (p. 1626)
• Detecção de objetos (algoritmo) (p. 1626)
• Object2Vec (algoritmo) (p. 1626)
• PCA (algoritmo) (p. 1627)
• PyTorch (DLC) (p. 1627)
• Random Cut Forest (algoritmo) (p. 1630)
• Scikit-learn (algoritmo) (p. 1631)
• Segmentação semântica (algoritmo) (p. 1631)
• Seq2Seq (algoritmo) (p. 1632)
• Spark (algoritmo) (p. 1632)
• SparkML Serving (algoritmo) (p. 1632)
• Tensorflow (DLC) (p. 1633)
• Treinador do Tensorflow (DLC) (p. 1641)
• Inferência do Tensorflow (DLC) (p. 1642)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 1643)
• XGBoost (algoritmo) (p. 1643)
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AutoGluon (Algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='cnnorth-1',image_scope='inference',version='0.4')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

727897471807.dkr.ecr.cn- 0.5.2
north-1.amazonaws.com.cn/
autogluoninference:<tag>

inferência

727897471807.dkr.ecr.cn- 0.4.3
north-1.amazonaws.com.cn/
autogluoninference:<tag>

inferência

727897471807.dkr.ecr.cn- 0.4.2
north-1.amazonaws.com.cn/
autogluoninference:<tag>

inferência

727897471807.dkr.ecr.cn- 0.4.0
north-1.amazonaws.com.cn/
autogluoninference:<tag>

inferência

727897471807.dkr.ecr.cn- 0.3.2
north-1.amazonaws.com.cn/
autogluoninference:<tag>

inferência

727897471807.dkr.ecr.cn- 0.3.1
north-1.amazonaws.com.cn/
autogluoninference:<tag>

inferência

BlazingText (Algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='cn-north-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

390948362332.dkr.ecr.cn- 1
north-1.amazonaws.com.cn/
blazingtext:<tag>

Inferência
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Cadeia (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='cnnorth-1',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos amento
amento ador

Versões do Python

422961961927.dkr.ecr.cn5.0.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerchainer:<tag>

Inferência

CPU, GPU

py2, py3

422961961927.dkr.ecr.cn4.1.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerchainer:<tag>

Inferência

CPU, GPU

py2, py3

422961961927.dkr.ecr.cn4.0.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerchainer:<tag>

Inferência

CPU, GPU

py2, py3

Esclarecer (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='cnnorth-1',version='1.0',image_scope='processing')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

122526803553.dkr.ecr.cn- 1,0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-clarifyprocessing:<tag>

processando

Data Wrangler (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='cn-north-1')
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

245909111842.dkr.ecr.cn- 1.x
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerdata-wranglercontainer:<tag>

processando

Depurador (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='cn-north-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

618459771430.dkr.ecr.cn- latest
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-debuggerrules:<tag>

depurador

Previsão DeepAR (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='cn-north-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

390948362332.dkr.ecr.cn- 1
north-1.amazonaws.com.cn/
forecastingdeepar:<tag>

Inferência

Máquinas de fatoração (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='cn-north-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

390948362332.dkr.ecr.cn- 1
north-1.amazonaws.com.cn/

Inferência
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

factorizationmachines:<tag>

Cara de abraço (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='cnnorth-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.17.0
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.17.0
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.17.0
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.17.0
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.12.3
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.12.3
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.12.3
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.12.3
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.11.0
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.11.0
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.11.0
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.11.0
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.10.2
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.10.2
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.10.2
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.10.2
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.10.2
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.10.2
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.10.2
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.10.2
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.6.1
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.6.1
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.6.1
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.6.1
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.6.1
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.6.1
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.5.0
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.5.0
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.4.2
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.4.2
north-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

1617

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

IP Insights (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='cn-north-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

390948362332.dkr.ecr.cn- 1
north-1.amazonaws.com.cn/
ipinsights:<tag>

Inferência

Classificação de imagens (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='cn-north-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

390948362332.dkr.ecr.cn- 1
north-1.amazonaws.com.cn/
imageclassification:<tag>

Inferência

Inferência MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='cnnorth-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos amento
amento ador

Versões do Python

472730292857.dkr.ecr.cn1.8
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-neomxnet:<tag>

inferência

inf

py3

472730292857.dkr.ecr.cn1.5.1
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-neomxnet:<tag>

inferência

inf

py3
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Inferentia PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='cnnorth-1',version='1.9',py_version='py3')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos amento
amento ador

Versões do Python

472730292857.dkr.ecr.cn1.9
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-neopytorch:<tag>

inferência

inf

py3

472730292857.dkr.ecr.cn1.8
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-neopytorch:<tag>

inferência

inf

py3

472730292857.dkr.ecr.cn1,7
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-neopytorch:<tag>

inferência

inf

py3

K-Means (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='cn-north-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

390948362332.dkr.ecr.cn- 1
north-1.amazonaws.com.cn/
kmeans:<tag>

Inferência

KNN (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='cn-north-1')
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

390948362332.dkr.ecr.cn- 1
north-1.amazonaws.com.cn/
knn:<tag>

Inferência

Linear Learner (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='cn-north-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

390948362332.dkr.ecr.cn- 1
north-1.amazonaws.com.cn/
linear-learner:<tag>

Inferência

MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='cnnorth-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos amento
amento ador

Versões do Python

727897471807.dkr.ecr.cn1.9.0
north-1.amazonaws.com.cn/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn1.9.0
north-1.amazonaws.com.cn/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn1.8.0
north-1.amazonaws.com.cn/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

727897471807.dkr.ecr.cn1.8.0
north-1.amazonaws.com.cn/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py37
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos amento
amento ador

Versões do Python

727897471807.dkr.ecr.cn1.7.0
north-1.amazonaws.com.cn/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

727897471807.dkr.ecr.cn1.7.0
north-1.amazonaws.com.cn/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

727897471807.dkr.ecr.cn1.7.0
north-1.amazonaws.com.cn/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

727897471807.dkr.ecr.cn1.6.0
north-1.amazonaws.com.cn/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

727897471807.dkr.ecr.cn1.6.0
north-1.amazonaws.com.cn/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

727897471807.dkr.ecr.cn1.5.1
north-1.amazonaws.com.cn/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

422961961927.dkr.ecr.cn1.4.1
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

727897471807.dkr.ecr.cn1.4.1
north-1.amazonaws.com.cn/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

422961961927.dkr.ecr.cn1.4.1
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

727897471807.dkr.ecr.cn1.4.1
north-1.amazonaws.com.cn/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

727897471807.dkr.ecr.cn1.4.1
north-1.amazonaws.com.cn/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2, py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos amento
amento ador

Versões do Python

422961961927.dkr.ecr.cn1.4.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

422961961927.dkr.ecr.cn1.4.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

422961961927.dkr.ecr.cn1.4.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-mxnetserving-eia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

422961961927.dkr.ecr.cn1.3.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

422961961927.dkr.ecr.cn1.3.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

422961961927.dkr.ecr.cn1.3.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-mxneteia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

422961961927.dkr.ecr.cn1.2.1
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

422961961927.dkr.ecr.cn1.2.1
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

422961961927.dkr.ecr.cn1.1.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

422961961927.dkr.ecr.cn1.1.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

422961961927.dkr.ecr.cn1.0.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos amento
amento ador

Versões do Python

422961961927.dkr.ecr.cn1.0.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

422961961927.dkr.ecr.cn0.12.1
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

422961961927.dkr.ecr.cn0.12.1
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

Treinador do MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='cnnorth-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos amento
amento ador

Versões do Python

422961961927.dkr.ecr.cn0.11.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-rlmxnet: treinador
0.11.0-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

422961961927.dkr.ecr.cn0,11
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-rlmxnet: treinador
0.11-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

Monitor de modelo (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='cn-north-1')
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

453000072557.dkr.ecr.cnnorth-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-modelmonitor-analyzer:<tag>

monitoramento

NTM (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='cn-north-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

390948362332.dkr.ecr.cn- 1
north-1.amazonaws.com.cn/
ntm:<tag>

Inferência

Classificação de imagens Neo (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='cn-north-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

472730292857.dkr.ecr.cn- latest
north-1.amazonaws.com.cn/
image-classificationneo:<tag>

inferência

Neo MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='cnnorth-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

472730292857.dkr.ecr.cn1.8
north-1.amazonaws.com.cn/

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos amento
amento ador

Versões do Python

inferência

CPU, GPU

py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos amento
amento ador

Versões do Python

sagemakerinferencemxnet:<tag>

Neo PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='cnnorth-1',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos amento
amento ador

Versões do Python

472730292857.dkr.ecr.cn1.8
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

472730292857.dkr.ecr.cn1,7
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

472730292857.dkr.ecr.cn1.6
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

472730292857.dkr.ecr.cn1.5
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

472730292857.dkr.ecr.cn1.4
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='cnnorth-1',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos amento
amento ador

Versões do Python

472730292857.dkr.ecr.cn2.4.2
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

472730292857.dkr.ecr.cn1.15.3
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

Neo XGBoost (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='cn-north-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

472730292857.dkr.ecr.cn- latest
north-1.amazonaws.com.cn/
xgboost-neo:<tag>

inferência

Detecção de objetos (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='cn-north-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

390948362332.dkr.ecr.cn- 1
north-1.amazonaws.com.cn/
object-detection:<tag>

Inferência

Object2Vec (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='cn-north-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

390948362332.dkr.ecr.cn- 1
north-1.amazonaws.com.cn/
object2vec:<tag>

Inferência

PCA (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='cn-north-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

390948362332.dkr.ecr.cn- 1
north-1.amazonaws.com.cn/
pca:<tag>

Inferência

PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='cnnorth-1',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos amento
amento ador

Versões do Python

727897471807.dkr.ecr.cn1.12.0
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn1.12.0
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn1.11.0
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn1.11.0
north-1.amazonaws.com.cn/

formação

CPU, GPU

py38
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos amento
amento ador

Versões do Python

727897471807.dkr.ecr.cn1.10.2
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn1.10.2
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn1.10.0
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn1.10.0
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn1.9.1
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn1.9.1
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn1.9.0
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn1.9.0
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn1.8.1
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

727897471807.dkr.ecr.cn1.8.1
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

pytorchtraining:<tag>
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos amento
amento ador

Versões do Python

727897471807.dkr.ecr.cn1.8.0
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

727897471807.dkr.ecr.cn1.8.0
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

727897471807.dkr.ecr.cn1.7.1
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

727897471807.dkr.ecr.cn1.7.1
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

727897471807.dkr.ecr.cn1.6.0
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

727897471807.dkr.ecr.cn1.6.0
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

727897471807.dkr.ecr.cn1.5.0
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

727897471807.dkr.ecr.cn1.5.0
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

727897471807.dkr.ecr.cn1.4.0
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

727897471807.dkr.ecr.cn1.4.0
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

727897471807.dkr.ecr.cn1.3.1
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorch-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos amento
amento ador

Versões do Python

727897471807.dkr.ecr.cn1.3.1
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

727897471807.dkr.ecr.cn1.3.1
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

727897471807.dkr.ecr.cn1.2.0
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

727897471807.dkr.ecr.cn1.2.0
north-1.amazonaws.com.cn/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

422961961927.dkr.ecr.cn1.1.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

422961961927.dkr.ecr.cn1.1.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

422961961927.dkr.ecr.cn1.0.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

422961961927.dkr.ecr.cn1.0.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

422961961927.dkr.ecr.cn0.4.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

422961961927.dkr.ecr.cn0.4.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

Random Cut Forest (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='cn-north-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

390948362332.dkr.ecr.cn- 1
north-1.amazonaws.com.cn/
randomcutforest:<tag>

Inferência

Scikit-learn (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='cnnorth-1',version='0.23-1',image_scope='inference')

Caminho de registro

Versão

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

450853457545.dkr.ecr.cn1.0-1
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

1.0.2

Inferência

450853457545.dkr.ecr.cn0,23-1
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.23.2

Inferência

450853457545.dkr.ecr.cn0.20.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.20.0

Inferência

Segmentação semântica (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='cn-north-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

390948362332.dkr.ecr.cn- 1
north-1.amazonaws.com.cn/
semanticsegmentation:<tag>

Inferência
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Seq2Seq (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='cn-north-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

390948362332.dkr.ecr.cn- 1
north-1.amazonaws.com.cn/
seq2seq:<tag>

Inferência

Spark (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='cnnorth-1',version='3.0',image_scope='processing')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

671472414489.dkr.ecr.cn- 3.1
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando

671472414489.dkr.ecr.cn- 3.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando

671472414489.dkr.ecr.cn- 2.4
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando

SparkML Serving (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='cn-north-1',version='2.4')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

450853457545.dkr.ecr.cn- 2.4
north-1.amazonaws.com.cn/

inferência
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

sagemaker-sparkmlserving:<tag>
450853457545.dkr.ecr.cn- 2.2
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

inferência

Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='cnnorth-1',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos amento
amento ador

Versões do Python

727897471807.dkr.ecr.cn2.9.1
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py39

727897471807.dkr.ecr.cn2.8.0
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.8.0
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py39

727897471807.dkr.ecr.cn2.7.1
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn2.7.0
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.6.3
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.6.3
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38
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727897471807.dkr.ecr.cn2.6.2
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn2.6.0
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.6.0
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn2.5.1
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.5.1
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

727897471807.dkr.ecr.cn2.5.0
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

727897471807.dkr.ecr.cn2.4.3
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.4.3
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

727897471807.dkr.ecr.cn2.4.1
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.4.1
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

727897471807.dkr.ecr.cn2.3.2
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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727897471807.dkr.ecr.cn2.3.2
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

727897471807.dkr.ecr.cn2.3.1
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.3.1
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

727897471807.dkr.ecr.cn2.3.0
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.3.0
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.3.0
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

727897471807.dkr.ecr.cn2.2.2
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.2.2
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

727897471807.dkr.ecr.cn2.2.1
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.2.1
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

727897471807.dkr.ecr.cn2.2.0
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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727897471807.dkr.ecr.cn2.2.0
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

727897471807.dkr.ecr.cn2.1.3
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.1.3
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

727897471807.dkr.ecr.cn2.1.2
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.1.2
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

727897471807.dkr.ecr.cn2.1.1
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.1.1
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

727897471807.dkr.ecr.cn2.1.0
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.1.0
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

727897471807.dkr.ecr.cn2.0.4
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.0.4
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3
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727897471807.dkr.ecr.cn2.0.3
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.0.3
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

727897471807.dkr.ecr.cn2.0.2
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.0.2
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

727897471807.dkr.ecr.cn2.0.1
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.0.1
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

727897471807.dkr.ecr.cn2.0.0
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.0.0
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.0.0
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

727897471807.dkr.ecr.cn1.15.5
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn1.15.5
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36, py37
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727897471807.dkr.ecr.cn1.15.4
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn1.15.4
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36, py37

727897471807.dkr.ecr.cn1.15.3
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn1.15.3
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3, py37

727897471807.dkr.ecr.cn1.15.2
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn1.15.2
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3, py37

727897471807.dkr.ecr.cn1.15.0
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn1.15.0
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn1.15.0
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

727897471807.dkr.ecr.cn1.14.0
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-
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727897471807.dkr.ecr.cn1.14.0
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn1.14.0
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

422961961927.dkr.ecr.cn1.13.1
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

727897471807.dkr.ecr.cn1.13.1
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

422961961927.dkr.ecr.cn1.13.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn1.13.0
north-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

422961961927.dkr.ecr.cn1.12.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

422961961927.dkr.ecr.cn1.12.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflowserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

422961961927.dkr.ecr.cn1.12.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3
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422961961927.dkr.ecr.cn1.11.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

422961961927.dkr.ecr.cn1.11.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflowserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

422961961927.dkr.ecr.cn1.11.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

422961961927.dkr.ecr.cn1.10.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorfloweia:<tag>

eia

CPU

py2

422961961927.dkr.ecr.cn1.10.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

422961961927.dkr.ecr.cn1.10.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

422961961927.dkr.ecr.cn1.9.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

422961961927.dkr.ecr.cn1.9.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

422961961927.dkr.ecr.cn1.8.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

422961961927.dkr.ecr.cn1.8.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

1640

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos amento
amento ador

Versões do Python

422961961927.dkr.ecr.cn1.7.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

422961961927.dkr.ecr.cn1.7.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

422961961927.dkr.ecr.cn1.6.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

422961961927.dkr.ecr.cn1.6.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

422961961927.dkr.ecr.cn1.5.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

422961961927.dkr.ecr.cn1.5.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

422961961927.dkr.ecr.cn1.4.1
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

422961961927.dkr.ecr.cn1.4.1
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

Treinador do Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='cnnorth-1',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
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422961961927.dkr.ecr.cn0.11.1
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11.1-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

422961961927.dkr.ecr.cn0.11.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11.0-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

422961961927.dkr.ecr.cn0,11
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

422961961927.dkr.ecr.cn0.10.1
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.10.1-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

422961961927.dkr.ecr.cn0.10
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.10-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

Inferência do Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='cnnorth-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Caminho de
registro

Versão

472730292857.dkr.ecr.cn2.5.2
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos amento
amento ador

Versões do Python

inferência

inf

py3
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472730292857.dkr.ecr.cn1.15.0
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos amento
amento ador

Versões do Python

inferência

inf

py3

Tensorflow Ray (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='cnnorth-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos amento
amento ador

Versões do Python

422961961927.dkr.ecr.cn0.6.5
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,6,5-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

422961961927.dkr.ecr.cn0.6
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,6-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

422961961927.dkr.ecr.cn0.5.3
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-rltensorflow: dia
0.5.3-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

422961961927.dkr.ecr.cn0,5
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,5-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

XGBoost (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='cn-north-1',version='1.5-1')
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450853457545.dkr.ecr.cn1.5-1
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerxgboost:<tag>

1.5.2

inferência,
treinamento

450853457545.dkr.ecr.cn1.3-1
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerxgboost:<tag>

1.3.3

inferência,
treinamento

450853457545.dkr.ecr.cn1.2-2
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

inferência,
treinamento

450853457545.dkr.ecr.cn1.2-1
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

inferência,
treinamento

450853457545.dkr.ecr.cn1.0-1
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerxgboost:<tag>

1,0

inferência,
treinamento

390948362332.dkr.ecr.cn1
north-1.amazonaws.com.cn/
xgboost:<tag>

0,72

inferência,
treinamento

450853457545.dkr.ecr.cn0,90-2
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

inferência,
treinamento

450853457545.dkr.ecr.cn0,90-1
north-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

inferência,
treinamento

Caminhos de registro do Docker e código de exemplo para a China (Ningxia) (cn-northwest-1)
Os tópicos a seguir listam os parâmetros para cada um dos algoritmos e contêineres de aprendizado
profundo nessa região fornecidos pela Amazon. SageMaker.
Tópicos
• AutoGluon (Algoritmo) (p. 1645)
• BlazingText (Algoritmo) (p. 1646)
• Cadeia (DLC) (p. 1646)
• Esclarecer (algoritmo) (p. 1647)
• Data Wrangler (algoritmo) (p. 1647)
• Depurador (algoritmo) (p. 1648)
• Previsão DeepAR (algoritmo) (p. 1648)
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• Máquinas de fatoração (algoritmo) (p. 1648)
• Cara de abraço (algoritmo) (p. 1648)
• IP Insights (algoritmo) (p. 1651)
• Classificação de imagens (algoritmo) (p. 1652)
• Inferência MXNet (DLC) (p. 1652)
• Inentia PyTorch (DLC) (p. 1652)
• K-Means (algoritmo) (p. 1653)
• KNN (algoritmo) (p. 1653)
• Linear Learner (algoritmo) (p. 1653)
• MXNet (DLC) (p. 1654)
• Treinador do MXNet (DLC) (p. 1657)
• Monitor de modelo (algoritmo) (p. 1657)
• NTM (algoritmo) (p. 1657)
• Classificação de imagens Neo (algoritmo) (p. 1658)
• Neo MXNet (DLC) (p. 1658)
• Neo PyTorch (DLC) (p. 1658)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 1659)
• Neo XGBoost (algoritmo) (p. 1659)
• Detecção de objetos (algoritmo) (p. 1660)
• Object2Vec (algoritmo) (p. 1660)
• PCA (algoritmo) (p. 1660)
• PyTorch (DLC) (p. 1661)
• Random Cut Forest (algoritmo) (p. 1664)
• Scikit-learn (algoritmo) (p. 1664)
• Segmentação semântica (algoritmo) (p. 1665)
• Seq2Seq (algoritmo) (p. 1665)
• Spark (algoritmo) (p. 1665)
• SparkML Serving (algoritmo) (p. 1666)
• Tensorflow (DLC) (p. 1666)
• Treinador do Tensorflow (DLC) (p. 1675)
• Inferência do Tensorflow (DLC) (p. 1676)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 1676)
• XGBoost (algoritmo) (p. 1677)

AutoGluon (Algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='cnnorthwest-1',image_scope='inference',version='0.4')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

727897471807.dkr.ecr.cn- 0.5.2
northwest-1.amazonaws.com.cn/

inferência
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

autogluoninference:<tag>
727897471807.dkr.ecr.cn- 0.4.3
northwest-1.amazonaws.com.cn/
autogluoninference:<tag>

inferência

727897471807.dkr.ecr.cn- 0.4.2
northwest-1.amazonaws.com.cn/
autogluoninference:<tag>

inferência

727897471807.dkr.ecr.cn- 0.40
northwest-1.amazonaws.com.cn/
autogluoninference:<tag>

inferência

727897471807.dkr.ecr.cn- 0.3.2
northwest-1.amazonaws.com.cn/
autogluoninference:<tag>

inferência

727897471807.dkr.ecr.cn- 0.3.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
autogluoninference:<tag>

inferência

BlazingText (Algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='cn-northwest-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

387376663083.dkr.ecr.cn- 1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
blazingtext:<tag>

Inferência

Cadeia (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='cnnorthwest-1',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

1646

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos

Versões do Python

423003514399.dkr.ecr.cn5.0.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerchainer:<tag>

Inferência

CPU, GPU

py2, py3

423003514399.dkr.ecr.cn4.1.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerchainer:<tag>

Inferência

CPU, GPU

py2, py3

423003514399.dkr.ecr.cn4.0.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerchainer:<tag>

Inferência

CPU, GPU

py2, py3

Esclarecer (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='cnnorthwest-1',version='1.0',image_scope='processing')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

122578899357.dkr.ecr.cn- 1,0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-clarifyprocessing:<tag>

processando

Data Wrangler (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='cn-northwest-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

249157047649.dkr.ecr.cn- 1.x
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerdata-wranglercontainer:<tag>

processando
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Depurador (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='cn-northwest-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

658757709296.dkr.ecr.cn- latest
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-debuggerrules:<tag>

depurador

Previsão DeepAR (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='cn-northwest-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

387376663083.dkr.ecr.cn- 1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
forecastingdeepar:<tag>

Inferência

Máquinas de fatoração (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='cn-northwest-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

387376663083.dkr.ecr.cn- 1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
factorizationmachines:<tag>

Inferência

Cara de abraço (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='cnnorthwest-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.17.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.17.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.17.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.17.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.12.3
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.12.3
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.12.3
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.12.3
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.11.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.11.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.11.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/

inferência
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

huggingface-pytorchinference:<tag>
727897471807.dkr.ecr.cn- 4.11.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.10.2
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.10.2
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.10.2
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.10.2
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.10.2
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.10.2
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.10.2
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.10.2
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.6.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.6.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.6.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.6.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.6.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.6.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.5.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.5.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.4.2
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

727897471807.dkr.ecr.cn- 4.4.2
northwest-1.amazonaws.com.cn/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

IP Insights (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='cn-northwest-1')
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

387376663083.dkr.ecr.cn- 1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
ipinsights:<tag>

Inferência

Classificação de imagens (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='cn-northwest-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

387376663083.dkr.ecr.cn- 1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
imageclassification:<tag>

Inferência

Inferência MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='cnnorthwest-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos

Versões do Python

474822919863.dkr.ecr.cn1.8
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-neomxnet:<tag>

inferência

inf

Py3

474822919863.dkr.ecr.cn1.5.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-neomxnet:<tag>

inferência

inf

Py3

Inentia PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='cnnorthwest-1',version='1.9',py_version='py3')
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos

Versões do Python

474822919863.dkr.ecr.cn1.9
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-neopytorch:<tag>

inferência

inf

Py3

474822919863.dkr.ecr.cn1.8
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-neopytorch:<tag>

inferência

inf

Py3

474822919863.dkr.ecr.cn1,7
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-neopytorch:<tag>

inferência

inf

Py3

K-Means (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='cn-northwest-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

387376663083.dkr.ecr.cn- 1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
kmeans:<tag>

Inferência

KNN (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='cn-northwest-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

387376663083.dkr.ecr.cn- 1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
knn:<tag>

Inferência

Linear Learner (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='cn-northwest-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

387376663083.dkr.ecr.cn- 1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
linear-learner:<tag>

Inferência

MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='cnnorthwest-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos

Versões do Python

727897471807.dkr.ecr.cn1.9.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn1.9.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn1.8.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

727897471807.dkr.ecr.cn1.8.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py37

727897471807.dkr.ecr.cn1.7.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

Py3

727897471807.dkr.ecr.cn1.7.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

Py3

727897471807.dkr.ecr.cn1.7.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

Py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos

Versões do Python

727897471807.dkr.ecr.cn1.6.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

727897471807.dkr.ecr.cn1.6.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

727897471807.dkr.ecr.cn1.5.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

423003514399.dkr.ecr.cn1.4.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

727897471807.dkr.ecr.cn1.4.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

Py3

423003514399.dkr.ecr.cn1.4.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

727897471807.dkr.ecr.cn1.4.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

Py3

727897471807.dkr.ecr.cn1.4.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

423003514399.dkr.ecr.cn1.4.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

423003514399.dkr.ecr.cn1.4.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

423003514399.dkr.ecr.cn1.4.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-mxnetserving-eia:<tag>

eia

CPU

py2, py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos

Versões do Python

423003514399.dkr.ecr.cn1.3.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

423003514399.dkr.ecr.cn1.3.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

423003514399.dkr.ecr.cn1.3.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-mxneteia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

423003514399.dkr.ecr.cn1.2.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

423003514399.dkr.ecr.cn1.2.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

423003514399.dkr.ecr.cn1.1.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

423003514399.dkr.ecr.cn1.1.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

423003514399.dkr.ecr.cn1.0.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

423003514399.dkr.ecr.cn1.0.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

423003514399.dkr.ecr.cn0.12.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

423003514399.dkr.ecr.cn0.12.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3
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Treinador do MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='cnnorthwest-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos

Versões do Python

423003514399.dkr.ecr.cn0.11.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-rlmxnet: treinador
0.11.0-<tag>

formação

CPU, GPU

Py3

423003514399.dkr.ecr.cn0,11
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-rlmxnet: treinador
0.11-<tag>

formação

CPU, GPU

Py3

Monitor de modelo (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='cn-northwest-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

453252182341.dkr.ecr.cnnorthwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-modelmonitor-analyzer:<tag>

monitoramento

NTM (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='cn-northwest-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

387376663083.dkr.ecr.cn- 1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
ntm:<tag>

Inferência
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Classificação de imagens Neo (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='cn-northwest-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

474822919863.dkr.ecr.cn- latest
northwest-1.amazonaws.com.cn/
image-classificationneo:<tag>

inferência

Neo MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='cnnorthwest-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

474822919863.dkr.ecr.cn1.8
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerinferencemxnet:<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos

Versões do Python

inferência

CPU, GPU

Py3

Neo PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='cnnorthwest-1',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

474822919863.dkr.ecr.cn1.8
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos

Versões do Python

inferência

CPU, GPU

Py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos

Versões do Python

474822919863.dkr.ecr.cn1,7
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

Py3

474822919863.dkr.ecr.cn1.6
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

Py3

474822919863.dkr.ecr.cn1.5
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

Py3

474822919863.dkr.ecr.cn1.4
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

Py3

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='cnnorthwest-1',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos

Versões do Python

474822919863.dkr.ecr.cn2.4.2
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

Py3

474822919863.dkr.ecr.cn1.15.3
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

Py3

Neo XGBoost (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='cn-northwest-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

474822919863.dkr.ecr.cn- latest
northwest-1.amazonaws.com.cn/
xgboost-neo:<tag>

inferência

Detecção de objetos (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='cn-northwest-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

387376663083.dkr.ecr.cn- 1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
object-detection:<tag>

Inferência

Object2Vec (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='cn-northwest-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

387376663083.dkr.ecr.cn- 1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
object2vec:<tag>

Inferência

PCA (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='cn-northwest-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

387376663083.dkr.ecr.cn- 1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pca:<tag>

Inferência
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PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='cnnorthwest-1',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos

Versões do Python

727897471807.dkr.ecr.cn1.12.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn1.12.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn1.11.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn1.11.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn1.10.2
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn1.10.2
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn1.10.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn1.10.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn1.9.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos

Versões do Python

727897471807.dkr.ecr.cn1.9.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn1.9.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn1.9.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn1.8.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

727897471807.dkr.ecr.cn1.8.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

727897471807.dkr.ecr.cn1.8.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

727897471807.dkr.ecr.cn1.8.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

727897471807.dkr.ecr.cn1.7.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

727897471807.dkr.ecr.cn1.7.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

727897471807.dkr.ecr.cn1.6.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

727897471807.dkr.ecr.cn1.6.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos

Versões do Python

727897471807.dkr.ecr.cn1.5.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

Py3

727897471807.dkr.ecr.cn1.5.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

Py3

727897471807.dkr.ecr.cn1.4.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

Py3

727897471807.dkr.ecr.cn1.4.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

727897471807.dkr.ecr.cn1.3.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorch-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

Py3

727897471807.dkr.ecr.cn1.3.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

727897471807.dkr.ecr.cn1.3.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

727897471807.dkr.ecr.cn1.2.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

727897471807.dkr.ecr.cn1.2.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

423003514399.dkr.ecr.cn1.1.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

423003514399.dkr.ecr.cn1.1.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos

Versões do Python

423003514399.dkr.ecr.cn1.0.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

423003514399.dkr.ecr.cn1.0.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

423003514399.dkr.ecr.cn0.40
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

423003514399.dkr.ecr.cn0.40
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

Random Cut Forest (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='cn-northwest-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

387376663083.dkr.ecr.cn- 1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
randomcutforest:<tag>

Inferência

Scikit-learn (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='cnnorthwest-1',version='0.23-1',image_scope='inference')

Caminho de registro

Versão

451049120500.dkr.ecr.cn1,0-1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

1.0.2

Inferência
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Caminho de registro

Versão

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

451049120500.dkr.ecr.cn0,23-1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.23.2

Inferência

451049120500.dkr.ecr.cn0.20.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.20.0

Inferência

Segmentação semântica (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='cn-northwest-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

387376663083.dkr.ecr.cn- 1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
semanticsegmentation:<tag>

Inferência

Seq2Seq (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='cn-northwest-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

387376663083.dkr.ecr.cn- 1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
seq2seq:<tag>

Inferência

Spark (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='cnnorthwest-1',version='3.0',image_scope='processing')
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

844356804704.dkr.ecr.cn- 3.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando

844356804704.dkr.ecr.cn- 3.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando

844356804704.dkr.ecr.cn- 2.4
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando

SparkML Serving (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='cn-northwest-1',version='2.4')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

451049120500.dkr.ecr.cn- 2.4
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

inferência

451049120500.dkr.ecr.cn- 2.2
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

inferência

Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='cnnorthwest-1',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

727897471807.dkr.ecr.cn2.9.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos

Versões do Python

formação

CPU, GPU

py39
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos

Versões do Python

727897471807.dkr.ecr.cn2.8.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.8.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py39

727897471807.dkr.ecr.cn2.7.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn2.7.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.6.3
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.6.3
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn2.6.2
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn2.6.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.6.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

727897471807.dkr.ecr.cn2.5.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.5.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos

Versões do Python

727897471807.dkr.ecr.cn2.5.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

727897471807.dkr.ecr.cn2.4.3
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.4.3
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

727897471807.dkr.ecr.cn2.4.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.4.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

727897471807.dkr.ecr.cn2.3.2
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.3.2
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

727897471807.dkr.ecr.cn2.3.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.3.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

727897471807.dkr.ecr.cn2.3.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.3.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos

Versões do Python

727897471807.dkr.ecr.cn2.3.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

727897471807.dkr.ecr.cn2.2.2
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.2.2
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

727897471807.dkr.ecr.cn2.2.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.2.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

727897471807.dkr.ecr.cn2.2.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.2.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

727897471807.dkr.ecr.cn2.1.3
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.1.3
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

Py3

727897471807.dkr.ecr.cn2.1.2
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.1.2
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

Py3
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Tipos

Versões do Python

727897471807.dkr.ecr.cn2.1.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.1.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

727897471807.dkr.ecr.cn2.1.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.1.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

727897471807.dkr.ecr.cn2.0.4
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.0.4
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

Py3

727897471807.dkr.ecr.cn2.0.3
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.0.3
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

Py3

727897471807.dkr.ecr.cn2.0.2
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.0.2
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

727897471807.dkr.ecr.cn2.0.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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Versões do Python

727897471807.dkr.ecr.cn2.0.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

727897471807.dkr.ecr.cn2.0.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.0.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn2.0.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

727897471807.dkr.ecr.cn1.15.5
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn1.15.5
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36, py37

727897471807.dkr.ecr.cn1.15.4
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn1.15.4
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36, py37

727897471807.dkr.ecr.cn1.15.3
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn1.15.3
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3, py37

727897471807.dkr.ecr.cn1.15.2
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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727897471807.dkr.ecr.cn1.15.2
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3, py37

727897471807.dkr.ecr.cn1.15.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn1.15.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn1.15.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

727897471807.dkr.ecr.cn1.14.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn1.14.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

727897471807.dkr.ecr.cn1.14.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

423003514399.dkr.ecr.cn1.13.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

727897471807.dkr.ecr.cn1.13.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

Py3

423003514399.dkr.ecr.cn1.13.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-
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727897471807.dkr.ecr.cn1.13.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

423003514399.dkr.ecr.cn1.12.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

423003514399.dkr.ecr.cn1.12.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflowserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

423003514399.dkr.ecr.cn1.12.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

423003514399.dkr.ecr.cn1.11.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

423003514399.dkr.ecr.cn1.11.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflowserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

423003514399.dkr.ecr.cn1.11.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

423003514399.dkr.ecr.cn1.10.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorfloweia:<tag>

eia

CPU

py2

423003514399.dkr.ecr.cn1.10.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2
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423003514399.dkr.ecr.cn1.10.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

423003514399.dkr.ecr.cn1.9.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

423003514399.dkr.ecr.cn1.9.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

423003514399.dkr.ecr.cn1.8.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

423003514399.dkr.ecr.cn1.8.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

423003514399.dkr.ecr.cn1.7.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

423003514399.dkr.ecr.cn1.7.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

423003514399.dkr.ecr.cn1.6.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

423003514399.dkr.ecr.cn1.6.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

423003514399.dkr.ecr.cn1.5.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

423003514399.dkr.ecr.cn1.5.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2
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423003514399.dkr.ecr.cn1.4.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

423003514399.dkr.ecr.cn1.4.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

Treinador do Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='cnnorthwest-1',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos

Versões do Python

423003514399.dkr.ecr.cn0.11.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11.1-<tag>

formação

CPU, GPU

Py3

423003514399.dkr.ecr.cn0.11.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11.0-<tag>

formação

CPU, GPU

Py3

423003514399.dkr.ecr.cn0,11
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11-<tag>

formação

CPU, GPU

Py3

423003514399.dkr.ecr.cn0.10.1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.10.1-<tag>

formação

CPU, GPU

Py3

423003514399.dkr.ecr.cn0.10
northwest-1.amazonaws.com.cn/

formação

CPU, GPU

Py3
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Tipos
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sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.10-<tag>

Inferência do Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='cnnorthwest-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos

Versões do Python

474822919863.dkr.ecr.cn2.5.2
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

inferência

inf

Py3

474822919863.dkr.ecr.cn1.15.0
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

inferência

inf

Py3

Tensorflow Ray (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='cnnorthwest-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos

Versões do Python

423003514399.dkr.ecr.cn0.6.5
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,6,5-<tag>

formação

CPU, GPU

Py3

423003514399.dkr.ecr.cn0.6
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,6-<tag>

formação

CPU, GPU

Py3
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423003514399.dkr.ecr.cn0.5.3
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-rltensorflow: dia
0.5.3-<tag>

formação

CPU, GPU

Py3

423003514399.dkr.ecr.cn0,5
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,5-<tag>

formação

CPU, GPU

Py3

XGBoost (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='cn-northwest-1',version='1.5-1')

Caminho de registro

Versão

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

451049120500.dkr.ecr.cn1,5-1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerxgboost:<tag>

1.5.2

inferência,
treinamento

451049120500.dkr.ecr.cn1,3-1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerxgboost:<tag>

1.3.3

inferência,
treinamento

451049120500.dkr.ecr.cn1,2-2
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

inferência,
treinamento

451049120500.dkr.ecr.cn1.2-1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

inferência,
treinamento

451049120500.dkr.ecr.cn1,0-1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerxgboost:<tag>

1,0

inferência,
treinamento

387376663083.dkr.ecr.cn1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
xgboost:<tag>

0,72

inferência,
treinamento

451049120500.dkr.ecr.cn0,90-2
northwest-1.amazonaws.com.cn/

0.90

inferência,
treinamento
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0.90

inferência,
treinamento

sagemakerxgboost:<tag>
451049120500.dkr.ecr.cn0,90-1
northwest-1.amazonaws.com.cn/
sagemakerxgboost:<tag>

Caminhos de registro Docker e código de exemplo para Europa (Frankfurt) (eu-central-1)
Os tópicos a seguir listam os parâmetros para cada um dos algoritmos e contêineres de aprendizado
profundo nessa região fornecidos pela Amazon SageMaker.
Tópicos
• AutoGluon (Algoritmo) (p. 1679)
• BlazingText (Algoritmo) (p. 1680)
• Cadeia (DLC) (p. 1680)
• Esclarecer (algoritmo) (p. 1681)
• Data Wrangler (algoritmo) (p. 1681)
• Depurador (algoritmo) (p. 1682)
• Previsão DeepAR (algoritmo) (p. 1682)
• Máquinas de fatoração (algoritmo) (p. 1682)
• Cara de abraço (algoritmo) (p. 1683)
• IP Insights (algoritmo) (p. 1685)
• Classificação de imagens (algoritmo) (p. 1686)
• Inferência MXNet (DLC) (p. 1686)
• Inferência PyTorch (DLC) (p. 1686)
• K-Means (algoritmo) (p. 1687)
• KNN (algoritmo) (p. 1687)
• LDA (algoritmo) (p. 1687)
• Linear Learner (algoritmo) (p. 1688)
• MXNet (DLC) (p. 1688)
• Treinador do MXNet (DLC) (p. 1691)
• Monitor de modelo (algoritmo) (p. 1691)
• NTM (algoritmo) (p. 1692)
• Classificação de imagens Neo (algoritmo) (p. 1692)
• Neo MXNet (DLC) (p. 1692)
• Neo PyTorch (DLC) (p. 1693)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 1693)
• Neo XGBoost (algoritmo) (p. 1694)
• Detecção de objetos (algoritmo) (p. 1694)
• Object2Vec (algoritmo) (p. 1694)
• PCA (algoritmo) (p. 1695)
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• PyTorch (DLC) (p. 1695)
• Random Cut Forest (algoritmo) (p. 1698)
• Ray PyTorch (DLC) (p. 1699)
• Scikit-learn (algoritmo) (p. 1699)
• Segmentação semântica (algoritmo) (p. 1700)
• Seq2Seq (algoritmo) (p. 1700)
• Spark (algoritmo) (p. 1700)
• SparkML Serving (algoritmo) (p. 1701)
• Tensorflow (DLC) (p. 1701)
• Treinador do Tensorflow (DLC) (p. 1710)
• Inferência do Tensorflow (DLC) (p. 1711)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 1711)
• VW (algoritmo) (p. 1712)
• XGBoost (algoritmo) (p. 1713)

AutoGluon (Algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='eucentral-1',image_scope='inference',version='0.4')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.5.2
central-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.5.2
central-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.4.3
central-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.4.3
central-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.4.2
central-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.4.2
central-1.amazonaws.com/

inferência
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

autogluoninference:<tag>
763104351884.dkr.ecr.eu- 0.4.0
central-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.4.0
central-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.3.2
central-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.3.2
central-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.3.1
central-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.3.1
central-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

BlazingText (Algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='eu-central-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

813361260812.dkr.ecr.eu- 1
central-1.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

Inferência, treinamento

Cadeia (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='chainer',region='eucentral-1',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

520713654638.dkr.ecr.eu5.0.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

Inferência,
treinamento

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu4.1.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

Inferência,
treinamento

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu4.0.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

Inferência,
treinamento

CPU, GPU

py2, py3

Esclarecer (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='eucentral-1',version='1.0',image_scope='processing')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

017069133835.dkr.ecr.eu- 1,0
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-clarifyprocessing:<tag>

processando

Data Wrangler (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='eu-central-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

024640144536.dkr.ecr.eu- 1.x
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-

processando
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

data-wranglercontainer:<tag>

Depurador (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='eu-central-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

482524230118.dkr.ecr.eu- latest
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-debuggerrules:<tag>

depurador

Previsão DeepAR (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='eu-central-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

495149712605.dkr.ecr.eu- 1
central-1.amazonaws.com/
forecastingdeepar:<tag>

Inferência, Treinamento

Máquinas de fatoração (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='eu-central-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

664544806723.dkr.ecr.eu- 1
central-1.amazonaws.com/
factorizationmachines:<tag>

Inferência, Treinamento
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Cara de abraço (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='eucentral-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.17.0
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.17.0
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.17.0
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.17.0
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.12.3
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.12.3
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.12.3
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.12.3
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.11.0
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.11.0
central-1.amazonaws.com/

formação

1683

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

huggingface-tensorflowtraining:<tag>
763104351884.dkr.ecr.eu- 4.11.0
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.11.0
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

1684
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.6.1
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.6.1
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.6.1
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.6.1
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.6.1
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.6.1
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.5.0
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.5.0
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.4.2
central-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.4.2
central-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

IP Insights (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='eu-central-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

664544806723.dkr.ecr.eu- 1
central-1.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

Inferência, treinamento

Classificação de imagens (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='eu-central-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

813361260812.dkr.ecr.eu- 1
central-1.amazonaws.com/
imageclassification:<tag>

Inferência, treinamento

Inferência MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='eucentral-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

746233611703.dkr.ecr.eu1.8
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

inferência

inf

ppy-3

746233611703.dkr.ecr.eu1.5.1
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

inferência

inf

ppy-3

Inferência PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='eucentral-1',version='1.9',py_version='py3')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

746233611703.dkr.ecr.eu1.9
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

inferência

inf

ppy-3

746233611703.dkr.ecr.eu1.8
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

inferência

inf

ppy-3

746233611703.dkr.ecr.eu1,7
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

inferência

inf

ppy-3

K-Means (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='eu-central-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

664544806723.dkr.ecr.eu- 1
central-1.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

Inferência, treinamento

KNN (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='eu-central-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

664544806723.dkr.ecr.eu- 1
central-1.amazonaws.com/
knn:<tag>

Inferência, treinamento

LDA (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda',region='eu-central-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

353608530281.dkr.ecr.eu- 1
central-1.amazonaws.com/
lda:<tag>

Inferência, treinamento

Linear Learner (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='eu-central-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

664544806723.dkr.ecr.eu- 1
central-1.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

Inferência, treinamento

MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='eucentral-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.eu1.9.0
central-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.9.0
central-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.8.0
central-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.eu1.8.0
central-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu1.7.0
central-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

ppy-3

763104351884.dkr.ecr.eu1.7.0
central-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

ppy-3

763104351884.dkr.ecr.eu1.7.0
central-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

ppy-3

763104351884.dkr.ecr.eu1.6.0
central-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.6.0
central-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.5.1
central-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.1
central-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.eu1.4.1
central-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

ppy-3

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.1
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.eu1.4.1
central-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

ppy-3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.eu1.4.1
central-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.0
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.0
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving-eia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.3.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.3.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.3.0
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxneteia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.2.1
central-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.2.1
central-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.1.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.1.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

520713654638.dkr.ecr.eu1.0.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.0.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.12.1
central-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.12.1
central-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

Treinador do MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='eucentral-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

520713654638.dkr.ecr.eu0.11.0
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet: treinador
0.11.0-<tag>

formação

CPU, GPU

ppy-3

520713654638.dkr.ecr.eu0,111
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet: treinador
0.11-<tag>

formação

CPU, GPU

ppy-3

Monitor de modelo (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='eu-central-1')
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

048819808253.dkr.ecr.eucentral-1.amazonaws.com/
sagemaker-modelmonitor-analyzer:<tag>

monitoramento

NTM (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='eu-central-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

664544806723.dkr.ecr.eu- 1
central-1.amazonaws.com/
ntm:<tag>

Inferência, treinamento

Classificação de imagens Neo (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='eu-central-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

746233611703.dkr.ecr.eu- latest
central-1.amazonaws.com/
image-classificationneo:<tag>

inferência

Neo MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='eucentral-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

746233611703.dkr.ecr.eu1.8
central-1.amazonaws.com/

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

inferência

CPU, GPU

ppy-3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

sagemakerinferencemxnet:<tag>

Neo PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='eucentral-1',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

746233611703.dkr.ecr.eu1.8
central-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

ppy-3

746233611703.dkr.ecr.eu1,7
central-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

ppy-3

746233611703.dkr.ecr.eu1.6
central-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

ppy-3

746233611703.dkr.ecr.eu1.5
central-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

ppy-3

746233611703.dkr.ecr.eu1.4
central-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

ppy-3

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='eucentral-1',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

746233611703.dkr.ecr.eu2.4.2
central-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

ppy-3

746233611703.dkr.ecr.eu1.15.3
central-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

ppy-3

Neo XGBoost (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='eu-central-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

746233611703.dkr.ecr.eu- latest
central-1.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

inferência

Detecção de objetos (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='eu-central-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

813361260812.dkr.ecr.eu- 1
central-1.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

Inferência, treinamento

Object2Vec (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='eu-central-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

664544806723.dkr.ecr.eu- 1
central-1.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

Inferência, treinamento

PCA (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='eu-central-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

664544806723.dkr.ecr.eu- 1
central-1.amazonaws.com/
pca:<tag>

Inferência, treinamento

PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='eucentral-1',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.eu1.12.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.12.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.11.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.11.0
central-1.amazonaws.com/

formação

CPU, GPU

py38
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.eu1.10.2
central-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.10.2
central-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.10.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.10.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.9.1
central-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.9.1
central-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.9.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.9.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.8.1
central-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.8.1
central-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

pytorchtraining:<tag>
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.eu1.8.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.8.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.7.1
central-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.7.1
central-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.6.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.6.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.5.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

ppy-3

763104351884.dkr.ecr.eu1.5.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

ppy-3

763104351884.dkr.ecr.eu1.4.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

ppy-3

763104351884.dkr.ecr.eu1.4.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.3.1
central-1.amazonaws.com/
pytorch-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

ppy-3

1697

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

Caminho de
registro
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763104351884.dkr.ecr.eu1.3.1
central-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.3.1
central-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.2.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.2.0
central-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.1.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.1.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.0.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.0.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.4.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.4.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

Random Cut Forest (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='eu-central-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

664544806723.dkr.ecr.eu- 1
central-1.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

Inferência, Treinamento

Ray PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch',region='eucentral-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

462105765813.dkr.ecr.eu1.6.0
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-1.6.0toch-<tag>

formação

CPU, GPU

py36

462105765813.dkr.ecr.eu0.8.5
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlray-container:
raio-0,8,5 tocha-<tag>

formação

CPU, GPU

py36

Scikit-learn (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='eucentral-1',version='0.23-1',image_scope='inference')

Caminho de registro

Versão

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

492215442770.dkr.ecr.eu1,0-1
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

1.0.2

Inferência,
Treinamento

492215442770.dkr.ecr.eu0,23-1
central-1.amazonaws.com/

0.23.2

Inferência,
Treinamento
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Caminho de registro

Versão

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

0.20.0

Inferência,
Treinamento

sagemaker-scikitlearn:<tag>
492215442770.dkr.ecr.eu0.20.0
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

Segmentação semântica (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='eu-central-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

813361260812.dkr.ecr.eu- 1
central-1.amazonaws.com/
semanticsegmentation:<tag>

Inferência, Treinamento

Seq2Seq (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='eu-central-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

813361260812.dkr.ecr.eu- 1
central-1.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

Inferência, Treinamento

Spark (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='eucentral-1',version='3.0',image_scope='processing')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

906073651304.dkr.ecr.eu- 3.1
central-1.amazonaws.com/

processando
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

sagemaker-sparkprocessing:<tag>
906073651304.dkr.ecr.eu- 3.0
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando

906073651304.dkr.ecr.eu- 2.4
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando

SparkML Serving (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='eu-central-1',version='2.4')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

492215442770.dkr.ecr.eu- 2.4
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

inferência

492215442770.dkr.ecr.eu- 2.2
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

inferência

Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='eucentral-1',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.eu2.9.1
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py39

763104351884.dkr.ecr.eu2.8.0
central-1.amazonaws.com/

inferência

CPU, GPU

-
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.eu2.8.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py39

763104351884.dkr.ecr.eu2.7.1
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu2.7.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.6.3
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.6.3
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu2.6.2
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu2.6.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.6.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu2.5.1
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.5.1
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

tensorflowinference:<tag>
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Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.eu2.5.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.4.3
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.4.3
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.4.1
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.4.1
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.2
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.2
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.1
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.1
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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Caminho de
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Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.2.2
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.2.2
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.2.1
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.2.1
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.2.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.2.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.3
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.3
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

ppy-3

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.2
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.2
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

ppy-3

1704

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

Caminho de
registro

Versão
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Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.1
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.1
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.4
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.4
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

ppy-3

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.3
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.3
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

ppy-3

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.2
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.2
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.1
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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763104351884.dkr.ecr.eu2.0.1
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.5
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.5
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36, py37

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.4
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.4
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36, py37

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.3
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.3
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3, py37

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.2
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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imagem)
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processadores
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763104351884.dkr.ecr.eu1.15.2
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3, py37

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.14.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.14.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.14.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.13.1
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.eu1.13.1
central-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

ppy-3

520713654638.dkr.ecr.eu1.13.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-
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763104351884.dkr.ecr.eu1.13.0
central-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

520713654638.dkr.ecr.eu1.12.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

520713654638.dkr.ecr.eu1.12.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

520713654638.dkr.ecr.eu1.12.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.11.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

520713654638.dkr.ecr.eu1.11.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

520713654638.dkr.ecr.eu1.11.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.10.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorfloweia:<tag>

eia

CPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.10.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2
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Versões do Python

520713654638.dkr.ecr.eu1.10.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.9.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.9.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.8.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.8.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.7.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.7.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.6.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.6.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.5.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.5.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2
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imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.1
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.1
central-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

Treinador do Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='eucentral-1',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

462105765813.dkr.ecr.eu1.0.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-coachcontainer:coach-1.0.0tf-<tag>

formação

CPU, GPU

ppy-3

520713654638.dkr.ecr.eu0.11.1
central-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11.1-<tag>

formação

CPU, GPU

ppy-3

520713654638.dkr.ecr.eu0.11.0
central-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11.0-<tag>

formação

CPU, GPU

ppy-3

520713654638.dkr.ecr.eu0,111
central-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11-<tag>

formação

CPU, GPU

ppy-3

520713654638.dkr.ecr.eu0.10.1
central-1.amazonaws.com/

formação

CPU, GPU

ppy-3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

formação

CPU, GPU

ppy-3

sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.10.1-<tag>
520713654638.dkr.ecr.eu0.10
central-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.10-<tag>

Inferência do Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='eucentral-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

746233611703.dkr.ecr.eu2.5.2
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

inferência

inf

ppy-3

746233611703.dkr.ecr.eu1.15.0
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

inferência

inf

ppy-3

Tensorflow Ray (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='eucentral-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

462105765813.dkr.ecr.eu1.6.0
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

formação

CPU, GPU

py37
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

462105765813.dkr.ecr.eu0.8.5
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.5tf-<tag>

formação

CPU, GPU

py36

462105765813.dkr.ecr.eu0.8.2
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.2tf-<tag>

formação

CPU, GPU

py36

520713654638.dkr.ecr.eu0.6.5
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,6,5-<tag>

formação

CPU, GPU

ppy-3

520713654638.dkr.ecr.eu0.6
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,6-<tag>

formação

CPU, GPU

ppy-3

520713654638.dkr.ecr.eu0.5.3
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0.5.3-<tag>

formação

CPU, GPU

ppy-3

520713654638.dkr.ecr.eu0,5
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,5-<tag>

formação

CPU, GPU

ppy-3

container:ray-1.6.0tf-<tag>

VW (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw',region='eucentral-1',version='8.7.0',image_scope='training')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

462105765813.dkr.ecr.eu- 8.7.0
central-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-vw-

formação
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

container:vw-8.7.0<tag>

XGBoost (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='eu-central-1',version='1.5-1')

Caminho de registro

Versão

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

492215442770.dkr.ecr.eu1,5-1
central-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.5.2

Inferência,
Treinamento

492215442770.dkr.ecr.eu1,3-1
central-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.3.3

Inferência,
Treinamento

492215442770.dkr.ecr.eu1.2-2
central-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

Inferência,
Treinamento

492215442770.dkr.ecr.eu1.2-1
central-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

Inferência,
Treinamento

492215442770.dkr.ecr.eu1,0-1
central-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1,0

Inferência,
Treinamento

813361260812.dkr.ecr.eu1
central-1.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

0,72

Inferência,
Treinamento

492215442770.dkr.ecr.eu0,90-2
central-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

Inferência,
Treinamento

492215442770.dkr.ecr.eu0,90-1
central-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

Inferência,
Treinamento
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Caminhos de registro Docker e código de exemplo para a região Europa (Irlanda) (eu-west-1)
Os tópicos a seguir listam os parâmetros para cada um dos algoritmos e contêineres de aprendizado
profundo nessa região fornecidos pela Amazon SageMaker.
Tópicos
• AutoGluon (Algoritmo) (p. 1715)
• BlazingText (Algoritmo) (p. 1716)
• Cadeia (DLC) (p. 1716)
• Esclarecer (algoritmo) (p. 1717)
• Data Wrangler (algoritmo) (p. 1717)
• Depurador (algoritmo) (p. 1717)
• Previsão DeepAR (algoritmo) (p. 1718)
• Máquinas de fatoração (algoritmo) (p. 1718)
• Cara de abraço (algoritmo) (p. 1718)
• IP Insights (algoritmo) (p. 1721)
• Classificação de imagens (algoritmo) (p. 1722)
• Inferência MXNet (DLC) (p. 1722)
• Inferentia PyTorch (DLC) (p. 1722)
• K-Means (algoritmo) (p. 1723)
• KNN (algoritmo) (p. 1723)
• LDA (algoritmo) (p. 1723)
• Linear Learner (algoritmo) (p. 1724)
• MXNet (DLC) (p. 1724)
• Treinador do MXNet (DLC) (p. 1727)
• Monitor de modelo (algoritmo) (p. 1727)
• NTM (algoritmo) (p. 1728)
• Classificação de imagens Neo (algoritmo) (p. 1728)
• Neo MXNet (DLC) (p. 1728)
• Neo PyTorch (DLC) (p. 1729)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 1729)
• Neo XGBoost (algoritmo) (p. 1730)
• Detecção de objetos (algoritmo) (p. 1730)
• Object2Vec (algoritmo) (p. 1730)
• PCA (algoritmo) (p. 1731)
• PyTorch (DLC) (p. 1731)
• Random Cut Forest (algoritmo) (p. 1735)
• Ray PyTorch (DLC) (p. 1735)
• Scikit-learn (algoritmo) (p. 1735)
• Segmentação semântica (algoritmo) (p. 1736)
• Seq2Seq (algoritmo) (p. 1736)
• Spark (algoritmo) (p. 1736)
• SparkML Serving (algoritmo) (p. 1737)
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• Tensorflow (DLC) (p. 1737)
• Treinador do Tensorflow (DLC) (p. 1746)
• Inferência do Tensorflow (DLC) (p. 1747)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 1747)
• VW (algoritmo) (p. 1748)
• XGBoost (algoritmo) (p. 1749)

AutoGluon (Algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='euwest-1',image_scope='inference',version='0.4')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.5.2
west-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.5.2
west-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.4.3
west-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.4.3
west-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.4.2
west-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.4.2
west-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.4.0
west-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.4.0
west-1.amazonaws.com/

inferência
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

autogluoninference:<tag>
763104351884.dkr.ecr.eu- 0.3.2
west-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.3.2
west-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.3.1
west-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.3.1
west-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

BlazingText (Algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='eu-west-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

685385470294.dkr.ecr.eu- 1
west-1.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

Inferência, treinamento

Cadeia (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='euwest-1',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

520713654638.dkr.ecr.eu5.0.0
west-1.amazonaws.com/

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor de
processadores

Versões do Python

Inferência,
treinamento

CPU, GPU

py2, py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor de
processadores

Versões do Python

520713654638.dkr.ecr.eu4.1.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

Inferência,
Treinamento

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu4.0.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

Inferência,
treinamento

CPU, GPU

py2, py3

sagemakerchainer:<tag>

Esclarecer (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='euwest-1',version='1.0',image_scope='processing')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

131013547314.dkr.ecr.eu- 1,0
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-clarifyprocessing:<tag>

processando

Data Wrangler (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='eu-west-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

245179582081.dkr.ecr.eu- 1.x
west-1.amazonaws.com/
sagemakerdata-wranglercontainer:<tag>

processando

Depurador (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='eu-west-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

929884845733.dkr.ecr.eu- latest
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-debuggerrules:<tag>

depurador

Previsão DeepAR (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='eu-west-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

224300973850.dkr.ecr.eu- 1
west-1.amazonaws.com/
forecastingdeepar:<tag>

Inferência, Treinamento

Máquinas de fatoração (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='eu-west-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

438346466558.dkr.ecr.eu- 1
west-1.amazonaws.com/
factorizationmachines:<tag>

Inferência, Treinamento

Cara de abraço (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='euwest-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.17.0
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.17.0
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.17.0
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.17.0
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.12.3
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.12.3
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.12.3
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.12.3
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.11.0
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.11.0
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.11.0
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.11.0
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.6.1
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.6.1
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.6.1
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.6.1
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.6.1
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.6.1
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.5.0
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.5.0
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.4.2
west-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.4.2
west-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

IP Insights (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='eu-west-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

438346466558.dkr.ecr.eu- 1
west-1.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

Inferência, treinamento
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Classificação de imagens (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='eu-west-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

685385470294.dkr.ecr.eu- 1
west-1.amazonaws.com/
imageclassification:<tag>

Inferência, treinamento

Inferência MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='euwest-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor de
processadores

Versões do Python

802834080501.dkr.ecr.eu1.8
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

inferência

inf

py3

802834080501.dkr.ecr.eu1.5.1
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

inferência

inf

py3

Inferentia PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='euwest-1',version='1.9',py_version='py3')

Caminho de
registro

Versão

802834080501.dkr.ecr.eu1.9
west-1.amazonaws.com/

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor de
processadores

Versões do Python

inferência

inf

py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor de
processadores

Versões do Python

802834080501.dkr.ecr.eu1.8
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

inferência

inf

py3

802834080501.dkr.ecr.eu1,7
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

inferência

inf

py3

sagemaker-neopytorch:<tag>

K-Means (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='eu-west-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

438346466558.dkr.ecr.eu- 1
west-1.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

Inferência, treinamento

KNN (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='eu-west-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

438346466558.dkr.ecr.eu- 1
west-1.amazonaws.com/
knn:<tag>

Inferência, treinamento

LDA (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda',region='eu-west-1')

1723

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

999678624901.dkr.ecr.eu- 1
west-1.amazonaws.com/
lda:<tag>

Inferência, treinamento

Linear Learner (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='eu-west-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

438346466558.dkr.ecr.eu- 1
west-1.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

Inferência, treinamento

MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='euwest-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.eu1.9.0
west-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.9.0
west-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.8.0
west-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu1.8.0
west-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py37
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.eu1.7.0
west-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.7.0
west-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.7.0
west-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.6.0
west-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.6.0
west-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.5.1
west-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.1
west-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.eu1.4.1
west-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.1
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.eu1.4.1
west-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.4.1
west-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

1725

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor de
processadores

Versões do Python

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.0
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.0
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving-eia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.3.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.3.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.3.0
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxneteia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.2.1
west-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.2.1
west-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.1.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.1.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.0.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor de
processadores

Versões do Python

520713654638.dkr.ecr.eu1.0.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.12.1
west-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.12.1
west-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

Treinador do MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='euwest-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor de
processadores

Versões do Python

520713654638.dkr.ecr.eu0.11.0
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet: treinador
0.11.0-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu0,1vvv
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet: treinador
0.11-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

Monitor de modelo (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='eu-west-1')
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

468650794304.dkr.ecr.euwest-1.amazonaws.com/
sagemaker-modelmonitor-analyzer:<tag>

monitoramento

NTM (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='eu-west-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

438346466558.dkr.ecr.eu- 1
west-1.amazonaws.com/
ntm:<tag>

Inferência, treinamento

Classificação de imagens Neo (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='eu-west-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

802834080501.dkr.ecr.eu- latest
west-1.amazonaws.com/
image-classificationneo:<tag>

inferência

Neo MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='euwest-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

802834080501.dkr.ecr.eu1.8
west-1.amazonaws.com/

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor de
processadores

Versões do Python

inferência

CPU, GPU

py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor de
processadores

Versões do Python

sagemakerinferencemxnet:<tag>

Neo PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='euwest-1',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor de
processadores

Versões do Python

802834080501.dkr.ecr.eu1.8
west-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

802834080501.dkr.ecr.eu1,7
west-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

802834080501.dkr.ecr.eu1.6
west-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

802834080501.dkr.ecr.eu1.5
west-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

802834080501.dkr.ecr.eu1.4
west-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='euwest-1',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor de
processadores

Versões do Python

802834080501.dkr.ecr.eu2.4.2
west-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

802834080501.dkr.ecr.eu1.15.3
west-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

Neo XGBoost (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='eu-west-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

802834080501.dkr.ecr.eu- latest
west-1.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

inferência

Detecção de objetos (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='eu-west-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

685385470294.dkr.ecr.eu- 1
west-1.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

Inferência, treinamento

Object2Vec (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='eu-west-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

438346466558.dkr.ecr.eu- 1
west-1.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

Inferência, treinamento

PCA (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='eu-west-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

438346466558.dkr.ecr.eu- 1
west-1.amazonaws.com/
pca:<tag>

Inferência, treinamento

PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='euwest-1',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.eu1.12.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.12.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.11.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.11.0
west-1.amazonaws.com/

formação

CPU, GPU

py38
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.eu1.10.2
west-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.10.2
west-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.10.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.10.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.9.1
west-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.9.1
west-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.9.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.9.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.8.1
west-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.8.1
west-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

pytorchtraining:<tag>
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.eu1.8.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.8.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.7.1
west-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.7.1
west-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.6.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.6.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.5.1
west-1.amazonaws.com/
pytorch-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.5.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.5.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.4.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.4.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

1733

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do
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Versão
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Processor de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.eu1.3.1
west-1.amazonaws.com/
pytorch-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.3.1
west-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.3.1
west-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.2.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.2.0
west-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.1.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.1.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.0.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.0.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.4.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.4.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3
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Random Cut Forest (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='eu-west-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

438346466558.dkr.ecr.eu- 1
west-1.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

Inferência, Treinamento

Ray PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch',region='euwest-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor de
processadores

Versões do Python

462105765813.dkr.ecr.eu1.6.0
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-1.6.0toch-<tag>

formação

CPU, GPU

py36

462105765813.dkr.ecr.eu0.8.5
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlray-container:
raio-0,8,5 tocha-<tag>

formação

CPU, GPU

py36

Scikit-learn (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='euwest-1',version='0.23-1',image_scope='inference')

Caminho de registro

Versão

141502667606.dkr.ecr.eu1.0-1
west-1.amazonaws.com/

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

1.0.2

Inferência,
Treinamento
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Caminho de registro

Versão

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

141502667606.dkr.ecr.eu0,23-1
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.23.2

Inferência,
Treinamento

141502667606.dkr.ecr.eu0.20.0
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.20.0

Inferência,
Treinamento

sagemaker-scikitlearn:<tag>

Segmentação semântica (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='eu-west-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

685385470294.dkr.ecr.eu- 1
west-1.amazonaws.com/
semanticsegmentation:<tag>

Inferência, Treinamento

Seq2Seq (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='eu-west-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

685385470294.dkr.ecr.eu- 1
west-1.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

Inferência, Treinamento

Spark (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='euwest-1',version='3.0',image_scope='processing')
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571004829621.dkr.ecr.eu- 3.1
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando

571004829621.dkr.ecr.eu- 3.0
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando

571004829621.dkr.ecr.eu- 2.4
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando

SparkML Serving (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='eu-west-1',version='2.4')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

141502667606.dkr.ecr.eu- 2.4
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

inferência

141502667606.dkr.ecr.eu- 2.2
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

inferência

Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='euwest-1',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

763104351884.dkr.ecr.eu2.9.1
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor de
processadores

Versões do Python

formação

CPU, GPU

py39
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763104351884.dkr.ecr.eu2.8.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.8.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py39

763104351884.dkr.ecr.eu2.7.1
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu2.7.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.6.3
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.6.3
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu2.6.2
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu2.6.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.6.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu2.5.1
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.5.1
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37
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763104351884.dkr.ecr.eu2.5.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.4.3
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.4.3
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.4.1
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.4.1
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.2
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.2
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.1
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.1
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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763104351884.dkr.ecr.eu2.3.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.2.2
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.2.2
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.2.1
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.2.1
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.2.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.2.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.3
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.3
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.2
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.2
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3
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763104351884.dkr.ecr.eu2.1.1
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.1
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.4
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.4
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.3
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.3
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.2
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.2
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.1
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

1741

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.1
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.5
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.5
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36, py37

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.4
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.4
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36, py37

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.3
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.3
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3, py37

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.2
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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763104351884.dkr.ecr.eu1.15.2
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3, py37

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.14.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.14.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.14.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.13.1
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.eu1.13.1
west-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.13.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-
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763104351884.dkr.ecr.eu1.13.0
west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

520713654638.dkr.ecr.eu1.12.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

520713654638.dkr.ecr.eu1.12.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

520713654638.dkr.ecr.eu1.12.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.11.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

520713654638.dkr.ecr.eu1.11.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

520713654638.dkr.ecr.eu1.11.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.10.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorfloweia:<tag>

eia

CPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.10.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2
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520713654638.dkr.ecr.eu1.10.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.9.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.9.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.8.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.8.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.7.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.7.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.6.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.6.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.5.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.5.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2
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520713654638.dkr.ecr.eu1.4.1
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.1
west-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

Treinador do Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='euwest-1',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor de
processadores

Versões do Python

462105765813.dkr.ecr.eu1.0.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-coachcontainer:coach-1.0.0tf-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.11.1
west-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11.1-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.11.0
west-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11.0-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu0,1vvv
west-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.10.1
west-1.amazonaws.com/

formação

CPU, GPU

py3
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formação

CPU, GPU

py3

sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.10.1-<tag>
520713654638.dkr.ecr.eu0.10
west-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.10-<tag>

Inferência do Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='euwest-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor de
processadores

Versões do Python

802834080501.dkr.ecr.eu2.5.2
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

inferência

inf

py3

802834080501.dkr.ecr.eu1.15.0
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

inferência

inf

py3

Tensorflow Ray (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='euwest-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

462105765813.dkr.ecr.eu1.6.0
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-ray-

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor de
processadores

Versões do Python

formação

CPU, GPU

py37
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462105765813.dkr.ecr.eu0.8.5
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.5tf-<tag>

formação

CPU, GPU

py36

462105765813.dkr.ecr.eu0.8.2
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.2tf-<tag>

formação

CPU, GPU

py36

520713654638.dkr.ecr.eu0.6.5
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,6,5-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.6
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,6-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.5.3
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0.5.3-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu0,5
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,5-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

container:ray-1.6.0tf-<tag>

VW (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw',region='euwest-1',version='8.7.0',image_scope='training')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

462105765813.dkr.ecr.eu- 8.7.0
west-1.amazonaws.com/
sagemaker-rl-vw-

formação
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container:vw-8.7.0<tag>

XGBoost (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='eu-west-1',version='1.5-1')

Caminho de registro

Versão

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

141502667606.dkr.ecr.eu1.5-1
west-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.5.2

Inferência,
Treinamento

141502667606.dkr.ecr.eu1.3-1
west-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.3.3

Inferência,
Treinamento

141502667606.dkr.ecr.eu1.2-2
west-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

Inferência,
Treinamento

141502667606.dkr.ecr.eu1.2-1
west-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

Inferência,
Treinamento

141502667606.dkr.ecr.eu1.0-1
west-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1,0

Inferência,
Treinamento

685385470294.dkr.ecr.eu1
west-1.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

0,72

Inferência,
Treinamento

141502667606.dkr.ecr.eu0,90-2
west-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

Inferência,
Treinamento

141502667606.dkr.ecr.eu0,90-1
west-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

Inferência,
Treinamento
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Caminhos de registro Docker e código de exemplo para Europa (Londres) (eu-west-2)
Os tópicos a seguir listam os parâmetros para cada um dos algoritmos e contêineres de aprendizado
profundo nessa região fornecidos pela Amazon SageMaker.
Tópicos
• AutoGluon (algoritmo) (p. 1751)
• BlazingText (algoritmo) (p. 1752)
• Cadeia (DLC) (p. 1752)
• Esclarecer (algoritmo) (p. 1753)
• Data Wrangler (algoritmo) (p. 1753)
• Depurador (algoritmo) (p. 1753)
• Previsão DeepAR (algoritmo) (p. 1754)
• Máquinas de fatoração (algoritmo) (p. 1754)
• Cara de abraço (algoritmo) (p. 1754)
• IP Insights (algoritmo) (p. 1757)
• Classificação de imagens (algoritmo) (p. 1758)
• Inferência MXNet (DLC) (p. 1758)
• Inferentia PyTorch (DLC) (p. 1758)
• K-Means (algoritmo) (p. 1759)
• KNN (algoritmo) (p. 1759)
• LDA (algoritmo) (p. 1759)
• Linear Learner (algoritmo) (p. 1760)
• MXNet (DLC) (p. 1760)
• Treinador do MXNet (DLC) (p. 1763)
• Monitor de modelo (algoritmo) (p. 1763)
• NTM (algoritmo) (p. 1764)
• Classificação de imagens Neo (algoritmo) (p. 1764)
• Neo MXNet (DLC) (p. 1764)
• Neo PyTorch (DLC) (p. 1765)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 1765)
• Neo XGBoost (algoritmo) (p. 1766)
• Detecção de objetos (algoritmo) (p. 1766)
• Object2Vec (algoritmo) (p. 1766)
• PCA (algoritmo) (p. 1767)
• PyTorch (DLC) (p. 1767)
• Random Cut Forest (algoritmo) (p. 1770)
• Ray PyTorch (DLC) (p. 1771)
• Scikit-learn (algoritmo) (p. 1771)
• Segmentação semântica (algoritmo) (p. 1772)
• Seq2Seq (algoritmo) (p. 1772)
• Spark (algoritmo) (p. 1772)
• SparkML Serving (algoritmo) (p. 1773)
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• Tensorflow (DLC) (p. 1773)
• Treinador do Tensorflow (DLC) (p. 1782)
• Inferência do Tensorflow (DLC) (p. 1783)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 1783)
• VW (algoritmo) (p. 1784)
• XGBoost (algoritmo) (p. 1785)

AutoGluon (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='euwest-2',image_scope='inference',version='0.4')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.5.2
west-2.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.5.2
west-2.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.4.3
west-2.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.4.3
west-2.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.4.2
west-2.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.4.2
west-2.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.4.0
west-2.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.4.0
west-2.amazonaws.com/

inferência
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

autogluoninference:<tag>
763104351884.dkr.ecr.eu- 0.3.2
west-2.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.3.2
west-2.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.3.1
west-2.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.3.1
west-2.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

BlazingText (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='eu-west-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

644912444149.dkr.ecr.eu- 1
west-2.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

Inferência

Cadeia (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='euwest-2',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

520713654638.dkr.ecr.eu5.0.0
west-2.amazonaws.com/

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

Inferência

CPU, GPU

py2, py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

520713654638.dkr.ecr.eu4.1.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

Inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu4.0.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

Inferência

CPU, GPU

py2, py3

sagemakerchainer:<tag>

Esclarecer (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='euwest-2',version='1.0',image_scope='processing')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

440796970383.dkr.ecr.eu- 1,0
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-clarifyprocessing:<tag>

processando

Data Wrangler (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='eu-west-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

894491911112.dkr.ecr.eu- 1.x
west-2.amazonaws.com/
sagemakerdata-wranglercontainer:<tag>

processando

Depurador (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='eu-west-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

250201462417.dkr.ecr.eu- latest
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-debuggerrules:<tag>

depurador

Previsão DeepAR (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='eu-west-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

644912444149.dkr.ecr.eu- 1
west-2.amazonaws.com/
forecastingdeepar:<tag>

Inferência, Treinamento

Máquinas de fatoração (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='eu-west-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

644912444149.dkr.ecr.eu- 1
west-2.amazonaws.com/
factorizationmachines:<tag>

Inferência, Treinamento

Cara de abraço (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='euwest-2',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.17.0
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.17.0
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.17.0
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.17.0
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.12.3
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.12.3
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.12.3
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.12.3
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.11.0
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.11.0
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.11.0
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.11.0
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.6.1
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.6.1
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.6.1
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.6.1
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.6.1
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.6.1
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.5.0
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.5.0
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.4.2
west-2.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.4.2
west-2.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

IP Insights (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='eu-west-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

644912444149.dkr.ecr.eu- 1
west-2.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

Inferência
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Classificação de imagens (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='eu-west-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

644912444149.dkr.ecr.eu- 1
west-2.amazonaws.com/
imageclassification:<tag>

Inferência

Inferência MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='euwest-2',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

205493899709.dkr.ecr.eu1.8
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

inferência

inf

ppp3

205493899709.dkr.ecr.eu1.5.1
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

inferência

inf

ppp3

Inferentia PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='euwest-2',version='1.9',py_version='py3')

Caminho de
registro

Versão

205493899709.dkr.ecr.eu1.9
west-2.amazonaws.com/

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

inferência

inf

ppp3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

205493899709.dkr.ecr.eu1.8
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

inferência

inf

ppp3

205493899709.dkr.ecr.eu1,7
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

inferência

inf

ppp3

sagemaker-neopytorch:<tag>

K-Means (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='eu-west-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

644912444149.dkr.ecr.eu- 1
west-2.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

Inferência

KNN (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='eu-west-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

644912444149.dkr.ecr.eu- 1
west-2.amazonaws.com/
knn:<tag>

Inferência

LDA (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda',region='eu-west-2')
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

644912444149.dkr.ecr.eu- 1
west-2.amazonaws.com/
lda:<tag>

Inferência

Linear Learner (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='eu-west-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

644912444149.dkr.ecr.eu- 1
west-2.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

Inferência

MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='euwest-2',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.eu1.9.0
west-2.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.9.0
west-2.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.8.0
west-2.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu1.8.0
west-2.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py37
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.eu1.7.0
west-2.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

ppp3

763104351884.dkr.ecr.eu1.7.0
west-2.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

ppp3

763104351884.dkr.ecr.eu1.7.0
west-2.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

ppp3

763104351884.dkr.ecr.eu1.6.0
west-2.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.6.0
west-2.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.5.1
west-2.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.1
west-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.eu1.4.1
west-2.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

ppp3

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.1
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.eu1.4.1
west-2.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

ppp3

763104351884.dkr.ecr.eu1.4.1
west-2.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2, py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.0
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.0
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving-eia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.3.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.3.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.3.0
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-mxneteia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.2.1
west-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.2.1
west-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.1.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.1.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.0.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

520713654638.dkr.ecr.eu1.0.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.12.1
west-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.12.1
west-2.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

Treinador do MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='euwest-2',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

520713654638.dkr.ecr.eu0.11.0
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet: treinador
0.11.0-<tag>

formação

CPU, GPU

ppp3

520713654638.dkr.ecr.eu0,11
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet: treinador
0.11-<tag>

formação

CPU, GPU

ppp3

Monitor de modelo (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='eu-west-2')
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

749857270468.dkr.ecr.euwest-2.amazonaws.com/
sagemaker-modelmonitor-analyzer:<tag>

monitoramento

NTM (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='eu-west-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

644912444149.dkr.ecr.eu- 1
west-2.amazonaws.com/
ntm:<tag>

Inferência

Classificação de imagens Neo (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='eu-west-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

205493899709.dkr.ecr.eu- latest
west-2.amazonaws.com/
image-classificationneo:<tag>

inferência

Neo MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='euwest-2',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

205493899709.dkr.ecr.eu1.8
west-2.amazonaws.com/

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

inferência

CPU, GPU

ppp3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

sagemakerinferencemxnet:<tag>

Neo PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='euwest-2',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

205493899709.dkr.ecr.eu1.8
west-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

ppp3

205493899709.dkr.ecr.eu1,7
west-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

ppp3

205493899709.dkr.ecr.eu1.6
west-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

ppp3

205493899709.dkr.ecr.eu1.5
west-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

ppp3

205493899709.dkr.ecr.eu1.4
west-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

ppp3

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='euwest-2',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

205493899709.dkr.ecr.eu2.4.2
west-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

ppp3

205493899709.dkr.ecr.eu1.15.3
west-2.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

ppp3

Neo XGBoost (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='eu-west-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

205493899709.dkr.ecr.eu- latest
west-2.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

inferência

Detecção de objetos (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='eu-west-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

644912444149.dkr.ecr.eu- 1
west-2.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

Inferência

Object2Vec (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='eu-west-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

644912444149.dkr.ecr.eu- 1
west-2.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

Inferência

PCA (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='eu-west-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

644912444149.dkr.ecr.eu- 1
west-2.amazonaws.com/
pca:<tag>

Inferência

PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='euwest-2',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.eu1.12.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.12.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.11.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.11.0
west-2.amazonaws.com/

formação

CPU, GPU

py38
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.eu1.10.2
west-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.10.2
west-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.10.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.10.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.9.1
west-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.9.1
west-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.9.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.9.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.8.1
west-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.8.1
west-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

pytorchtraining:<tag>
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Caminho de
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Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.eu1.8.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.8.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.7.1
west-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.7.1
west-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.6.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.6.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.5.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

ppp3

763104351884.dkr.ecr.eu1.5.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

ppp3

763104351884.dkr.ecr.eu1.4.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

ppp3

763104351884.dkr.ecr.eu1.4.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.3.1
west-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3
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763104351884.dkr.ecr.eu1.3.1
west-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.2.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.2.0
west-2.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.1.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.1.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.0.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.0.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.4.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.4.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

Random Cut Forest (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='eu-west-2')
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

644912444149.dkr.ecr.eu- 1
west-2.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

Inferência

Ray PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-pytorch',region='euwest-2',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

462105765813.dkr.ecr.eu1.6.0
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rlray-container:
ray-1.6.0toch<tag>

formação

CPU, GPU

py36

462105765813.dkr.ecr.eu0.8.5
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rlray-container:
raio-0,8,5 tocha-<tag>

formação

CPU, GPU

py36

Scikit-learn (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='euwest-2',version='0.23-1',image_scope='inference')

Caminho de registro

Versão

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

764974769150.dkr.ecr.eu1.0-1
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

1.0.2

Inferência,
Treinamento

764974769150.dkr.ecr.eu0,23-1
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.23.2

Inferência,
Treinamento
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Caminho de registro

Versão

764974769150.dkr.ecr.eu0.20.0
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

0.20.0

Inferência,
Treinamento

Segmentação semântica (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='eu-west-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

644912444149.dkr.ecr.eu- 1
west-2.amazonaws.com/
semanticsegmentation:<tag>

Inferência, Treinamento

Seq2Seq (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='eu-west-2')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

644912444149.dkr.ecr.eu- 1
west-2.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

Inferência, Treinamento

Spark (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='euwest-2',version='3.0',image_scope='processing')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

836651553127.dkr.ecr.eu- 3.1
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

836651553127.dkr.ecr.eu- 3.0
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando

836651553127.dkr.ecr.eu- 2.4
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando

SparkML Serving (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='eu-west-2',version='2.4')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

764974769150.dkr.ecr.eu- 2.4
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

inferência

764974769150.dkr.ecr.eu- 2.2
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

inferência

Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='euwest-2',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.eu2.9.1
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py39

763104351884.dkr.ecr.eu2.8.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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763104351884.dkr.ecr.eu2.8.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py39

763104351884.dkr.ecr.eu2.7.1
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu2.7.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.6.3
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.6.3
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu2.6.2
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu2.6.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.6.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu2.5.1
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.5.1
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.5.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37
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Tipos de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.eu2.4.3
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.4.3
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.4.1
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.4.1
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.2
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.2
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.1
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.1
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37
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Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.eu2.2.2
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.2.2
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.2.1
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.2.1
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.2.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.2.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.3
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.3
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

ppp3

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.2
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.2
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

ppp3

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.1
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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763104351884.dkr.ecr.eu2.1.1
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.4
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.4
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

ppp3

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.3
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.3
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

ppp3

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.2
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.2
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.1
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.1
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

1777

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

Caminho de
registro

Versão
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763104351884.dkr.ecr.eu2.0.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.5
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.5
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36, py37

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.4
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.4
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36, py37

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.3
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.3
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3, py37

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.2
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.2
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3, py37
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763104351884.dkr.ecr.eu1.15.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.14.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.14.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.14.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.13.1
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.eu1.13.1
west-2.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

ppp3

520713654638.dkr.ecr.eu1.13.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.13.0
west-2.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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520713654638.dkr.ecr.eu1.12.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

520713654638.dkr.ecr.eu1.12.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

520713654638.dkr.ecr.eu1.12.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.11.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

520713654638.dkr.ecr.eu1.11.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

520713654638.dkr.ecr.eu1.11.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.10.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorfloweia:<tag>

eia

CPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.10.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.10.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2
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520713654638.dkr.ecr.eu1.9.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.9.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.8.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.8.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.7.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.7.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.6.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.6.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.5.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.5.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.1
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2
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Caminho de
registro

Versão

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.1
west-2.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

formação

CPU, GPU

py2

Treinador do Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='euwest-2',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

462105765813.dkr.ecr.eu1.0.0
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rlcoach-container:
treinador 1.0.0tf<tag>

formação

CPU, GPU

ppp3

520713654638.dkr.ecr.eu0.11.1
west-2.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11.1-<tag>

formação

CPU, GPU

ppp3

520713654638.dkr.ecr.eu0.11.0
west-2.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11.0-<tag>

formação

CPU, GPU

ppp3

520713654638.dkr.ecr.eu0,11
west-2.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11-<tag>

formação

CPU, GPU

ppp3

520713654638.dkr.ecr.eu0.10.1
west-2.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.10.1-<tag>

formação

CPU, GPU

ppp3
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Caminho de
registro

Versão

520713654638.dkr.ecr.eu0.10
west-2.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.10-<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

formação

CPU, GPU

ppp3

Inferência do Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='euwest-2',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

205493899709.dkr.ecr.eu2.5.2
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

inferência

inf

ppp3

205493899709.dkr.ecr.eu1.15.0
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

inferência

inf

ppp3

Tensorflow Ray (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='euwest-2',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões do Python

462105765813.dkr.ecr.eu1.6.0
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rlray-container:
ray-1.6.0-tf<tag>

formação

CPU, GPU

py37

462105765813.dkr.ecr.eu0.8.5
west-2.amazonaws.com/

formação

CPU, GPU

py36

1783

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)
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processadores

Versões do Python

462105765813.dkr.ecr.eu0.8.2
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.2tf-<tag>

formação

CPU, GPU

py36

520713654638.dkr.ecr.eu0.6.5
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,6,5-<tag>

formação

CPU, GPU

ppp3

520713654638.dkr.ecr.eu0.6
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,6-<tag>

formação

CPU, GPU

ppp3

520713654638.dkr.ecr.eu0.5.3
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0.5.3-<tag>

formação

CPU, GPU

ppp3

520713654638.dkr.ecr.eu0,5
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,5-<tag>

formação

CPU, GPU

ppp3

sagemaker-rl-raycontainer:ray-0.8.5tf-<tag>

VW (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='vw',region='euwest-2',version='8.7.0',image_scope='training')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

462105765813.dkr.ecr.eu- 8.7.0
west-2.amazonaws.com/
sagemaker-rl-vwcontainer:vw-8.7.0<tag>

formação
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XGBoost (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='eu-west-2',version='1.5-1')

Caminho de registro

Versão

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

764974769150.dkr.ecr.eu1,5-1
west-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.5.2

Inferência,
Treinamento

764974769150.dkr.ecr.eu1.3-1
west-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.3.3

Inferência,
Treinamento

764974769150.dkr.ecr.eu1.2-2
west-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

Inferência,
Treinamento

764974769150.dkr.ecr.eu1.2-1
west-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

Inferência,
Treinamento

764974769150.dkr.ecr.eu1.0-1
west-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1,0

Inferência,
Treinamento

644912444149.dkr.ecr.eu1
west-2.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

0,72

Inferência,
Treinamento

764974769150.dkr.ecr.eu0,90-2
west-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

Inferência,
Treinamento

764974769150.dkr.ecr.eu0,90-1
west-2.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

Inferência,
Treinamento

Caminhos de registro Docker e código de exemplo para Europa (Paris) (eu-west-3)
Os tópicos a seguir listam os parâmetros para cada um dos algoritmos e contêineres de aprendizado
profundo nessa região fornecidos pela Amazon. SageMaker.
Tópicos
• AutoGluon (Algoritmo) (p. 1786)
• BlazingText (Algoritmo) (p. 1788)
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• Cadeia (DLC) (p. 1788)
• Esclarecer (algoritmo) (p. 1788)
• Data Wrangler (algoritmo) (p. 1789)
• Depurador (algoritmo) (p. 1789)
• Previsão DeepAR (algoritmo) (p. 1789)
• Máquinas de fatoração (algoritmo) (p. 1790)
• Cara de abraço (algoritmo) (p. 1790)
• IP Insights (algoritmo) (p. 1793)
• Classificação de imagens (algoritmo) (p. 1793)
• Inferência MXNet (DLC) (p. 1794)
• Inferentia PyTorch (DLC) (p. 1794)
• K-Means (algoritmo) (p. 1794)
• KNN (algoritmo) (p. 1795)
• Linear Learner (algoritmo) (p. 1795)
• MXNet (DLC) (p. 1795)
• Treinador do MXNet (DLC) (p. 1798)
• Monitor de modelo (algoritmo) (p. 1799)
• NTM (algoritmo) (p. 1799)
• Classificação de imagens Neo (algoritmo) (p. 1799)
• Neo MXNet (DLC) (p. 1800)
• Neo PyTorch (DLC) (p. 1800)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 1801)
• Neo XGBoost (algoritmo) (p. 1801)
• Detecção de objetos (algoritmo) (p. 1802)
• Object2Vec (algoritmo) (p. 1802)
• PCA (algoritmo) (p. 1802)
• PyTorch (DLC) (p. 1802)
• Random Cut Forest (algoritmo) (p. 1806)
• Scikit-learn (algoritmo) (p. 1806)
• Segmentação semântica (algoritmo) (p. 1806)
• Seq2Seq (algoritmo) (p. 1807)
• Spark (algoritmo) (p. 1807)
• SparkML Serving (algoritmo) (p. 1808)
• Tensorflow (DLC) (p. 1808)
• Treinador do Tensorflow (DLC) (p. 1816)
• Inferência do Tensorflow (DLC) (p. 1817)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 1818)
• XGBoost (algoritmo) (p. 1818)

AutoGluon (Algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='euwest-3',image_scope='inference',version='0.4')
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.5.2
west-3.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.5.2
west-3.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.4.3
west-3.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.4.3
west-3.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.4.2
west-3.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.4.2
west-3.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.4.0
west-3.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.4.0
west-3.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.3.2
west-3.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.3.2
west-3.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.3.1
west-3.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.3.1
west-3.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

BlazingText (Algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='eu-west-3')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

749696950732.dkr.ecr.eu- 1
west-3.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

Inferência, treinamento

Cadeia (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='euwest-3',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões versões
do Python

520713654638.dkr.ecr.eu5.0.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

Inferência,
treinamento

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu4.1.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

Inferência,
treinamento

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu4.0.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

Inferência,
treinamento

CPU, GPU

py2, py3

Esclarecer (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='euwest-3',version='1.0',image_scope='processing')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

341593696636.dkr.ecr.eu- 1,0
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-clarifyprocessing:<tag>

processando

Data Wrangler (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='eu-west-3')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

807237891255.dkr.ecr.eu- 1.x
west-3.amazonaws.com/
sagemakerdata-wranglercontainer:<tag>

processando

Depurador (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='eu-west-3')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

447278800020.dkr.ecr.eu- latest
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-debuggerrules:<tag>

depurador

Previsão DeepAR (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='eu-west-3')
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

749696950732.dkr.ecr.eu- 1
west-3.amazonaws.com/
forecastingdeepar:<tag>

Inferência, treinamento

Máquinas de fatoração (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='eu-west-3')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

749696950732.dkr.ecr.eu- 1
west-3.amazonaws.com/
factorizationmachines:<tag>

Inferência, treinamento

Cara de abraço (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='euwest-3',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.17.0
west-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.17.0
west-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.17.0
west-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.17.0
west-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.12.3
west-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.12.3
west-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.12.3
west-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.12.3
west-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.11.0
west-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.11.0
west-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.11.0
west-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.11.0
west-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
west-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
west-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
west-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
west-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
west-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
west-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
west-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
west-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.6.1
west-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.6.1
west-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.6.1
west-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.6.1
west-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.6.1
west-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.6.1
west-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.5.0
west-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.5.0
west-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.4.2
west-3.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.4.2
west-3.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

IP Insights (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='eu-west-3')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

749696950732.dkr.ecr.eu- 1
west-3.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

Inferência, treinamento

Classificação de imagens (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='eu-west-3')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

749696950732.dkr.ecr.eu- 1
west-3.amazonaws.com/
imageclassification:<tag>

Inferência, treinamento
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Inferência MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='euwest-3',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões versões
do Python

254080097072.dkr.ecr.eu1.8
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

inferência

inf

py3

254080097072.dkr.ecr.eu1.5.1
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

inferência

inf

py3

Inferentia PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='euwest-3',version='1.9',py_version='py3')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões versões
do Python

254080097072.dkr.ecr.eu1.9
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

inferência

inf

py3

254080097072.dkr.ecr.eu1.8
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

inferência

inf

py3

254080097072.dkr.ecr.eu1,7
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

inferência

inf

py3

K-Means (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='eu-west-3')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

749696950732.dkr.ecr.eu- 1
west-3.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

Inferência, treinamento

KNN (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='eu-west-3')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

749696950732.dkr.ecr.eu- 1
west-3.amazonaws.com/
knn:<tag>

Inferência, treinamento

Linear Learner (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='eu-west-3')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

749696950732.dkr.ecr.eu- 1
west-3.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

Inferência, treinamento

MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='euwest-3',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

763104351884.dkr.ecr.eu1.9.0
west-3.amazonaws.com/

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões versões
do Python

formação

CPU, GPU

py38
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões versões
do Python

763104351884.dkr.ecr.eu1.9.0
west-3.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.8.0
west-3.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu1.8.0
west-3.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu1.7.0
west-3.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.7.0
west-3.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.7.0
west-3.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.6.0
west-3.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.6.0
west-3.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.5.1
west-3.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.1
west-3.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

mxnettraining:<tag>
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões versões
do Python

763104351884.dkr.ecr.eu1.4.1
west-3.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.1
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.eu1.4.1
west-3.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.4.1
west-3.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.0
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.0
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving-eia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.3.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.3.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.3.0
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-mxneteia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.2.1
west-3.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões versões
do Python

520713654638.dkr.ecr.eu1.2.1
west-3.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.1.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.1.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.0.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.0.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.12.1
west-3.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.12.1
west-3.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

Treinador do MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='euwest-3',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

520713654638.dkr.ecr.eu0.11.0
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet: treinador
0.11.0-<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões versões
do Python

formação

CPU, GPU

py3
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Caminho de
registro

Versão

520713654638.dkr.ecr.eu0,11
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet: treinador
0.11-<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões versões
do Python

formação

CPU, GPU

py3

Monitor de modelo (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='eu-west-3')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

680080141114.dkr.ecr.euwest-3.amazonaws.com/
sagemaker-modelmonitor-analyzer:<tag>

monitoramento

NTM (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='eu-west-3')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

749696950732.dkr.ecr.eu- 1
west-3.amazonaws.com/
ntm:<tag>

Inferência, treinamento

Classificação de imagens Neo (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='eu-west-3')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

254080097072.dkr.ecr.eu- latest
west-3.amazonaws.com/

inferência
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

image-classificationneo:<tag>

Neo MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='euwest-3',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

254080097072.dkr.ecr.eu1.8
west-3.amazonaws.com/
sagemakerinferencemxnet:<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões versões
do Python

inferência

CPU, GPU

py3

Neo PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='euwest-3',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões versões
do Python

254080097072.dkr.ecr.eu1.8
west-3.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

254080097072.dkr.ecr.eu1,7
west-3.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

254080097072.dkr.ecr.eu1.6
west-3.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões versões
do Python

254080097072.dkr.ecr.eu1.5
west-3.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

254080097072.dkr.ecr.eu1.4
west-3.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='euwest-3',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões versões
do Python

254080097072.dkr.ecr.eu2.4.2
west-3.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

254080097072.dkr.ecr.eu1.15.3
west-3.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

Neo XGBoost (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='eu-west-3')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

254080097072.dkr.ecr.eu- latest
west-3.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

inferência
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Detecção de objetos (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='eu-west-3')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

749696950732.dkr.ecr.eu- 1
west-3.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

Inferência, treinamento

Object2Vec (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='eu-west-3')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

749696950732.dkr.ecr.eu- 1
west-3.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

Inferência, treinamento

PCA (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='eu-west-3')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

749696950732.dkr.ecr.eu- 1
west-3.amazonaws.com/
pca:<tag>

Inferência, treinamento

PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='euwest-3',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões versões
do Python

763104351884.dkr.ecr.eu1.12.0
west-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.12.0
west-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.11.0
west-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.11.0
west-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.10.2
west-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.10.2
west-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.10.0
west-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.10.0
west-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.9.1
west-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.9.1
west-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.9.0
west-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões versões
do Python

763104351884.dkr.ecr.eu1.9.0
west-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.8.1
west-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.8.1
west-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.8.0
west-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.8.0
west-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.7.1
west-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.7.1
west-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.6.0
west-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.6.0
west-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.5.0
west-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.5.0
west-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões versões
do Python

763104351884.dkr.ecr.eu1.4.0
west-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.4.0
west-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.3.1
west-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.3.1
west-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.2.0
west-3.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.2.0
west-3.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.1.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.1.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.0.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.0.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.4.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

1805

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

Caminho de
registro

Versão

520713654638.dkr.ecr.eu0.4.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões versões
do Python

formação

CPU, GPU

py2, py3

Random Cut Forest (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='eu-west-3')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

749696950732.dkr.ecr.eu- 1
west-3.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

Inferência, treinamento

Scikit-learn (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='euwest-3',version='0.23-1',image_scope='inference')

Caminho de registro

Versão

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

659782779980.dkr.ecr.eu1.0-1
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

1.0.2

Inferência,
treinamento

659782779980.dkr.ecr.eu0,23-1
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.23.2

Inferência,
treinamento

659782779980.dkr.ecr.eu0.20.0
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.20.0

Inferência,
treinamento

Segmentação semântica (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='eu-west-3')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

749696950732.dkr.ecr.eu- 1
west-3.amazonaws.com/
semanticsegmentation:<tag>

Inferência, treinamento

Seq2Seq (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='eu-west-3')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

749696950732.dkr.ecr.eu- 1
west-3.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

Inferência, treinamento

Spark (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='euwest-3',version='3.0',image_scope='processing')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

136845547031.dkr.ecr.eu- 3.1
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando

136845547031.dkr.ecr.eu- 3.0
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando

136845547031.dkr.ecr.eu- 2.4
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando
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SparkML Serving (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='eu-west-3',version='2.4')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

659782779980.dkr.ecr.eu- 2.4
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

inferência

659782779980.dkr.ecr.eu- 2.2
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

inferência

Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='euwest-3',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões versões
do Python

763104351884.dkr.ecr.eu2.9.1
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py39

763104351884.dkr.ecr.eu2.8.0
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.8.0
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py39

763104351884.dkr.ecr.eu2.7.1
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu2.7.0
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões versões
do Python

763104351884.dkr.ecr.eu2.6.3
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.6.3
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu2.6.2
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu2.6.0
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.6.0
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu2.5.1
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.5.1
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.5.0
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.4.3
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.4.3
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.4.1
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões versões
do Python

763104351884.dkr.ecr.eu2.4.1
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.2
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.2
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.1
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.1
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.0
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.0
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.0
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.2.2
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.2.2
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.2.1
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões versões
do Python

763104351884.dkr.ecr.eu2.2.1
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.2.0
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.2.0
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.3
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.3
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.2
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.2
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.1
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.1
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.0
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.0
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3
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imagem)

Tipos de
processadores

Versões versões
do Python

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.4
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.4
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.3
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.3
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.2
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.2
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.1
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.1
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.0
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.0
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.0
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3
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763104351884.dkr.ecr.eu1.15.5
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.5
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36, py37

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.4
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.4
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36, py37

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.3
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.3
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3, py37

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.2
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.2
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3, py37

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.0
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.0
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.0
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3
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763104351884.dkr.ecr.eu1.14.0
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.14.0
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.14.0
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.13.1
west-3.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.eu1.13.1
west-3.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.13.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.13.0
west-3.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

520713654638.dkr.ecr.eu1.12.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

520713654638.dkr.ecr.eu1.12.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões versões
do Python

520713654638.dkr.ecr.eu1.12.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.11.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

520713654638.dkr.ecr.eu1.11.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

520713654638.dkr.ecr.eu1.11.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.10.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakertensorfloweia:<tag>

eia

CPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.10.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.10.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.9.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.9.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.8.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões versões
do Python

520713654638.dkr.ecr.eu1.8.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.7.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.7.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.6.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.6.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.5.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.5.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.1
west-3.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.1
west-3.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

Treinador do Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='euwest-3',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões versões
do Python

520713654638.dkr.ecr.eu0.11.1
west-3.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11.1-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.11.0
west-3.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11.0-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu0,11
west-3.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.10.1
west-3.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.10.1-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.10
west-3.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.10-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

Inferência do Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='euwest-3',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Caminho de
registro

Versão

254080097072.dkr.ecr.eu2.5.2
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões versões
do Python

inferência

inf

py3
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Caminho de
registro

Versão

254080097072.dkr.ecr.eu1.15.0
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões versões
do Python

inferência

inf

py3

Tensorflow Ray (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='euwest-3',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões versões
do Python

520713654638.dkr.ecr.eu0.6.5
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,6,5-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.6
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,6-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.5.3
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0.5.3-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu0,5
west-3.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,5-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

XGBoost (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='eu-west-3',version='1.5-1')
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Caminho de registro

Versão

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

659782779980.dkr.ecr.eu1.5-1
west-3.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.5.2

inferência,
treinamento

659782779980.dkr.ecr.eu1.3-1
west-3.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.3.3

inferência,
treinamento

659782779980.dkr.ecr.eu1.2-2
west-3.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

inferência,
treinamento

659782779980.dkr.ecr.eu1.2-1
west-3.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

inferência,
treinamento

659782779980.dkr.ecr.eu1.0-1
west-3.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1,0

inferência,
treinamento

749696950732.dkr.ecr.eu1
west-3.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

0,72

inferência,
treinamento

659782779980.dkr.ecr.eu0,90-2
west-3.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

inferência,
treinamento

659782779980.dkr.ecr.eu0,90-1
west-3.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

inferência,
treinamento

Caminhos de registro Docker e código de exemplo para Europa (Estocolmo) (eu-north-1)
Os tópicos a seguir listam os parâmetros para cada um dos algoritmos e contêineres de aprendizado
profundo nessa região fornecidos pela Amazon. SageMaker.
Tópicos
• AutoGluon (Algoritmo) (p. 1820)
• BlazingText (Algoritmo) (p. 1822)
• Cadeia (DLC) (p. 1822)
• Esclarecer (algoritmo) (p. 1822)
• Data Wrangler (algoritmo) (p. 1823)
• Depurador (algoritmo) (p. 1823)
• Previsão DeepAR (algoritmo) (p. 1823)
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• Máquinas de fatoração (algoritmo) (p. 1824)
• Cara de abraço (algoritmo) (p. 1824)
• IP Insights (algoritmo) (p. 1827)
• Classificação de imagens (algoritmo) (p. 1827)
• Inferência MXNet (DLC) (p. 1828)
• Inferentia PyTorch (DLC) (p. 1828)
• K-Means (algoritmo) (p. 1828)
• KNN (algoritmo) (p. 1829)
• Linear Learner (algoritmo) (p. 1829)
• MXNet (DLC) (p. 1829)
• Treinador do MXNet (DLC) (p. 1832)
• Monitor de modelo (algoritmo) (p. 1833)
• NTM (algoritmo) (p. 1833)
• Classificação de imagens Neo (algoritmo) (p. 1833)
• Neo MXNet (DLC) (p. 1834)
• Neo PyTorch (DLC) (p. 1834)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 1835)
• Neo XGBoost (algoritmo) (p. 1835)
• Detecção de objetos (algoritmo) (p. 1836)
• Object2Vec (algoritmo) (p. 1836)
• PCA (algoritmo) (p. 1836)
• PyTorch (DLC) (p. 1836)
• Random Cut Forest (algoritmo) (p. 1840)
• Scikit-learn (algoritmo) (p. 1840)
• Segmentação semântica (algoritmo) (p. 1841)
• Seq2Seq (algoritmo) (p. 1841)
• Spark (algoritmo) (p. 1841)
• SparkML Serving (algoritmo) (p. 1842)
• Tensorflow (DLC) (p. 1842)
• Treinador do Tensorflow (DLC) (p. 1851)
• Inferência do Tensorflow (DLC) (p. 1851)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 1852)
• XGBoost (algoritmo) (p. 1852)

AutoGluon (Algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='eunorth-1',image_scope='inference',version='0.4')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.5.2
north-1.amazonaws.com/

formação
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

autogluontraining:<tag>
763104351884.dkr.ecr.eu- 0.5.2
north-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.4.3
north-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.4.3
north-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.4.2
north-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.4.2
north-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.4.0
north-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.4.0
north-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.3.2
north-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.3.2
north-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.3.1
north-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.eu- 0.3.1
north-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

BlazingText (Algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='eu-north-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

669576153137.dkr.ecr.eu- 1
north-1.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

Inferência, treinamento

Cadeia (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='eunorth-1',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Procador adores

Versões do Python

520713654638.dkr.ecr.eu5.0.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

Inferência,
treinamento

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu4.1.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

Inferência,
treinamento

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu4.0.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

Inferência,
treinamento

CPU, GPU

py2, py3

Esclarecer (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='eunorth-1',version='1.0',image_scope='processing')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763603941244.dkr.ecr.eu- 1,0
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-clarifyprocessing:<tag>

processando

Data Wrangler (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='eu-north-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

054986407534.dkr.ecr.eu- 1.x
north-1.amazonaws.com/
sagemakerdata-wranglercontainer:<tag>

processando

Depurador (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='eu-north-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

314864569078.dkr.ecr.eu- latest
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-debuggerrules:<tag>

depurador

Previsão DeepAR (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='eu-north-1')
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

669576153137.dkr.ecr.eu- 1
north-1.amazonaws.com/
forecastingdeepar:<tag>

Inferência, Treinamento

Máquinas de fatoração (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='eu-north-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

669576153137.dkr.ecr.eu- 1
north-1.amazonaws.com/
factorizationmachines:<tag>

Inferência, treinamento

Cara de abraço (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='eunorth-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.17.0
north-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.17.0
north-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.17.0
north-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.17.0
north-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.12.3
north-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.12.3
north-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.12.3
north-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.12.3
north-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.11.0
north-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.11.0
north-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.11.0
north-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.11.0
north-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
north-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
north-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
north-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
north-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
north-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
north-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
north-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.10.2
north-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.6.1
north-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.6.1
north-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.6.1
north-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.6.1
north-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.6.1
north-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.6.1
north-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.5.0
north-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.5.0
north-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.4.2
north-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.eu- 4.4.2
north-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

IP Insights (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='eu-north-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

669576153137.dkr.ecr.eu- 1
north-1.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

Inferência, treinamento

Classificação de imagens (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='eu-north-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

669576153137.dkr.ecr.eu- 1
north-1.amazonaws.com/
imageclassification:<tag>

Inferência, treinamento
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Inferência MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='eunorth-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Procador adores

Versões do Python

601324751636.dkr.ecr.eu1.8
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

inferência

inf

py3

601324751636.dkr.ecr.eu1.5.1
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

inferência

inf

py3

Inferentia PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='eunorth-1',version='1.9',py_version='py3')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Procador adores

Versões do Python

601324751636.dkr.ecr.eu1.9
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

inferência

inf

py3

601324751636.dkr.ecr.eu1.8
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

inferência

inf

py3

601324751636.dkr.ecr.eu1,7
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

inferência

inf

py3

K-Means (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='eu-north-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

669576153137.dkr.ecr.eu- 1
north-1.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

Inferência, treinamento

KNN (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='eu-north-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

669576153137.dkr.ecr.eu- 1
north-1.amazonaws.com/
knn:<tag>

Inferência, treinamento

Linear Learner (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='eu-north-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

669576153137.dkr.ecr.eu- 1
north-1.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

Inferência, treinamento

MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='eunorth-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

763104351884.dkr.ecr.eu1.9.0
north-1.amazonaws.com/

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Procador adores

Versões do Python

formação

CPU, GPU

py38
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Procador adores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.eu1.9.0
north-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.8.0
north-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu1.8.0
north-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu1.7.0
north-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.7.0
north-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.7.0
north-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.6.0
north-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.6.0
north-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.5.1
north-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.1
north-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

mxnettraining:<tag>
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Procador adores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.eu1.4.1
north-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.1
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.eu1.4.1
north-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.4.1
north-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.0
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.0
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving-eia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.3.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.3.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.3.0
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxneteia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.2.1
north-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Procador adores

Versões do Python

520713654638.dkr.ecr.eu1.2.1
north-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.1.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.1.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.0.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.0.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.12.1
north-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.12.1
north-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

Treinador do MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='eunorth-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

520713654638.dkr.ecr.eu0.11.0
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet: treinador
0.11.0-<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Procador adores

Versões do Python

formação

CPU, GPU

py3
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Caminho de
registro

Versão

520713654638.dkr.ecr.eu0,11
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet: treinador
0.11-<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Procador adores

Versões do Python

formação

CPU, GPU

py3

Monitor de modelo (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='eu-north-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

895015795356.dkr.ecr.eunorth-1.amazonaws.com/
sagemaker-modelmonitor-analyzer:<tag>

monitoramento

NTM (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='eu-north-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

669576153137.dkr.ecr.eu- 1
north-1.amazonaws.com/
ntm:<tag>

Inferência, treinamento

Classificação de imagens Neo (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='eu-north-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

601324751636.dkr.ecr.eu- latest
north-1.amazonaws.com/

inferência
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

image-classificationneo:<tag>

Neo MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='eunorth-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

601324751636.dkr.ecr.eu1.8
north-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencemxnet:<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Procador adores

Versões do Python

inferência

CPU, GPU

py3

Neo PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='eunorth-1',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Procador adores

Versões do Python

601324751636.dkr.ecr.eu1.8
north-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

601324751636.dkr.ecr.eu1,7
north-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

601324751636.dkr.ecr.eu1.6
north-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Procador adores

Versões do Python

601324751636.dkr.ecr.eu1.5
north-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

601324751636.dkr.ecr.eu1.4
north-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='eunorth-1',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Procador adores

Versões do Python

601324751636.dkr.ecr.eu2.4.2
north-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

601324751636.dkr.ecr.eu1.15.3
north-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

Neo XGBoost (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='eu-north-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

601324751636.dkr.ecr.eu- latest
north-1.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

inferência
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Detecção de objetos (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='eu-north-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

669576153137.dkr.ecr.eu- 1
north-1.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

Inferência, treinamento

Object2Vec (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='eu-north-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

669576153137.dkr.ecr.eu- 1
north-1.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

Inferência, treinamento

PCA (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='eu-north-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

669576153137.dkr.ecr.eu- 1
north-1.amazonaws.com/
pca:<tag>

Inferência, treinamento

PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='eunorth-1',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Procador adores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.eu1.12.0
north-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.12.0
north-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.11.0
north-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.11.0
north-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.10.2
north-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.10.2
north-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.10.0
north-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.10.0
north-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.9.1
north-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.9.1
north-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.9.0
north-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Procador adores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.eu1.9.0
north-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu1.8.1
north-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.8.1
north-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.8.0
north-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.8.0
north-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.7.1
north-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.7.1
north-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.6.0
north-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.6.0
north-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.eu1.5.0
north-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.5.0
north-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Procador adores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.eu1.4.0
north-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.4.0
north-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.3.1
north-1.amazonaws.com/
pytorch-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.3.1
north-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.3.1
north-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.2.0
north-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.2.0
north-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.1.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.1.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.0.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.0.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Procador adores

Versões do Python

520713654638.dkr.ecr.eu0.4.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.4.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

Random Cut Forest (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='eu-north-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

669576153137.dkr.ecr.eu- 1
north-1.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

Inferência, treinamento

Scikit-learn (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='eunorth-1',version='0.23-1',image_scope='inference')

Caminho de registro

Versão

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

662702820516.dkr.ecr.eu1.0-1
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

1.0.2

Inferência,
treinamento

662702820516.dkr.ecr.eu0,23-1
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.23.2

Inferência,
treinamento

662702820516.dkr.ecr.eu0.20.0
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.20.0

Inferência,
treinamento
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Segmentação semântica (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='eu-north-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

669576153137.dkr.ecr.eu- 1
north-1.amazonaws.com/
semanticsegmentation:<tag>

Inferência, treinamento

Seq2Seq (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='eu-north-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

669576153137.dkr.ecr.eu- 1
north-1.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

Inferência, treinamento

Spark (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='eunorth-1',version='3.0',image_scope='processing')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

330188676905.dkr.ecr.eu- 3.1
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando

330188676905.dkr.ecr.eu- 3.0
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando

330188676905.dkr.ecr.eu- 2.4
north-1.amazonaws.com/

processando
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

sagemaker-sparkprocessing:<tag>

SparkML Serving (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='eu-north-1',version='2.4')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

662702820516.dkr.ecr.eu- 2.4
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

inferência

662702820516.dkr.ecr.eu- 2.2
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

inferência

Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='eunorth-1',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Procador adores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.eu2.9.1
north-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py39

763104351884.dkr.ecr.eu2.8.0
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.8.0
north-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py39

763104351884.dkr.ecr.eu2.7.1
north-1.amazonaws.com/

formação

CPU, GPU

py38
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Procador adores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.eu2.7.0
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.6.3
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.6.3
north-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu2.6.2
north-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu2.6.0
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.6.0
north-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.eu2.5.1
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.5.1
north-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.5.0
north-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.4.3
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

tensorflowtraining:<tag>
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Procador adores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.eu2.4.3
north-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.4.1
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.4.1
north-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.2
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.2
north-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.1
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.1
north-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.0
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.0
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.3.0
north-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.2.2
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Procador adores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.eu2.2.2
north-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.2.1
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.2.1
north-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.2.0
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.2.0
north-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.3
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.3
north-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.2
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.2
north-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.1
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.1
north-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Procador adores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.0
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.1.0
north-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.4
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.4
north-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.3
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.3
north-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.2
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.2
north-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.1
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.1
north-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.0
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Procador adores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.0
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu2.0.0
north-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.5
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.5
north-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36, py37

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.4
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.4
north-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36, py37

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.3
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.3
north-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3, py37

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.2
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.2
north-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3, py37

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.0
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Procador adores

Versões do Python

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.0
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.15.0
north-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.eu1.14.0
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.14.0
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.14.0
north-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.13.1
north-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.eu1.13.1
north-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.13.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.eu1.13.0
north-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

520713654638.dkr.ecr.eu1.12.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Procador adores

Versões do Python

520713654638.dkr.ecr.eu1.12.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

520713654638.dkr.ecr.eu1.12.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.11.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

520713654638.dkr.ecr.eu1.11.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

520713654638.dkr.ecr.eu1.11.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.eu1.10.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakertensorfloweia:<tag>

eia

CPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.10.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.10.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.9.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2
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Versão
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Procador adores
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520713654638.dkr.ecr.eu1.9.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.8.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.8.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.7.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.7.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.6.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.6.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.5.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.5.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.1
north-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.eu1.4.1
north-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2
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Treinador do Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='eunorth-1',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Procador adores

Versões do Python

520713654638.dkr.ecr.eu0.11.1
north-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11.1-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.11.0
north-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11.0-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu0,11
north-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.10.1
north-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.10.1-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.10
north-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.10-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

Inferência do Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='eunorth-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')
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Caminho de
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Versão

Tipos de Job
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imagem)

Procador adores

Versões do Python

601324751636.dkr.ecr.eu2.5.2
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

inferência

inf

py3

601324751636.dkr.ecr.eu1.15.0
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

inferência

inf

py3

Tensorflow Ray (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='eunorth-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Procador adores

Versões do Python

520713654638.dkr.ecr.eu0.6.5
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,6,5-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.6
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,6-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu0.5.3
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0.5.3-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.eu0,5
north-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,5-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

XGBoost (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='eu-north-1',version='1.5-1')

Caminho de registro

Versão

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

662702820516.dkr.ecr.eu1,5-1
north-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.5.2

Inferência,
Treinamento

662702820516.dkr.ecr.eu1.3-1
north-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.3.3

Inferência,
Treinamento

662702820516.dkr.ecr.eu1.2-2
north-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

Inferência,
Treinamento

662702820516.dkr.ecr.eu1.2-1
north-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

Inferência,
Treinamento

662702820516.dkr.ecr.eu1.0-1
north-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1,0

Inferência,
Treinamento

669576153137.dkr.ecr.eu1
north-1.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

0,72

Inferência,
Treinamento

662702820516.dkr.ecr.eu0,90-2
north-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

Inferência,
Treinamento

662702820516.dkr.ecr.eu0,90-1
north-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

Inferência,
Treinamento

Caminhos de registro do Docker e código de exemplo para a UE (Milão) (eu-south-1)
Os tópicos a seguir listam os parâmetros para cada um dos algoritmos e contêineres de aprendizado
profundo nessa região fornecidos pela Amazon. SageMaker.
Tópicos
• AutoGluon (Algoritmo) (p. 1854)
• BlazingText (Algoritmo) (p. 1856)
• Cadeia (DLC) (p. 1856)
• Esclarecer (algoritmo) (p. 1856)
• Data Wrangler (algoritmo) (p. 1857)
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• Depurador (algoritmo) (p. 1857)
• Previsão DeepAR (algoritmo) (p. 1857)
• Máquinas de fatoração (algoritmo) (p. 1858)
• Cara de abraço (algoritmo) (p. 1858)
• IP Insights (algoritmo) (p. 1861)
• Classificação de imagens (algoritmo) (p. 1861)
• Inferência MXNet (DLC) (p. 1862)
• Inferência PyTorch (DLC) (p. 1862)
• K-Means (algoritmo) (p. 1862)
• KNN (algoritmo) (p. 1863)
• Linear Learner (algoritmo) (p. 1863)
• MXNet (DLC) (p. 1863)
• Treinador do MXNet (DLC) (p. 1866)
• Monitor de modelo (algoritmo) (p. 1867)
• NTM (algoritmo) (p. 1867)
• Classificação de imagens Neo (algoritmo) (p. 1867)
• Neo MXNet (DLC) (p. 1868)
• Neo PyTorch (DLC) (p. 1868)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 1869)
• Neo XGBoost (algoritmo) (p. 1869)
• Detecção de objetos (algoritmo) (p. 1870)
• Object2Vec (algoritmo) (p. 1870)
• PCA (algoritmo) (p. 1870)
• PyTorch (DLC) (p. 1870)
• Random Cut Forest (algoritmo) (p. 1874)
• Scikit-learn (algoritmo) (p. 1874)
• Segmentação semântica (algoritmo) (p. 1874)
• Seq2Seq (algoritmo) (p. 1875)
• Spark (algoritmo) (p. 1875)
• SparkML Serving (algoritmo) (p. 1876)
• Tensorflow (DLC) (p. 1876)
• Treinador do Tensorflow (DLC) (p. 1884)
• Inferência do Tensorflow (DLC) (p. 1885)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 1886)
• XGBoost (algoritmo) (p. 1886)

AutoGluon (Algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='eusouth-1',image_scope='inference',version='0.4')
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

692866216735.dkr.ecr.eu- 0.5.2
south-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

692866216735.dkr.ecr.eu- 0.5.2
south-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

692866216735.dkr.ecr.eu- 0.4.3
south-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

692866216735.dkr.ecr.eu- 0.4.3
south-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

692866216735.dkr.ecr.eu- 0.4.2
south-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

692866216735.dkr.ecr.eu- 0.4.2
south-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

692866216735.dkr.ecr.eu- 0.4.0
south-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

692866216735.dkr.ecr.eu- 0.4.0
south-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

692866216735.dkr.ecr.eu- 0.3.2
south-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

692866216735.dkr.ecr.eu- 0.3.2
south-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

692866216735.dkr.ecr.eu- 0.3.1
south-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

692866216735.dkr.ecr.eu- 0.3.1
south-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

BlazingText (Algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='eu-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

257386234256.dkr.ecr.eu- 1
south-1.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

Inferência

Cadeia (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='eusouth-1',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões anteriores

048378556238.dkr.ecr.eu5.0.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

Inferência

CPU, GPU

py2, py3

048378556238.dkr.ecr.eu4.1.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

Inferência

CPU, GPU

py2, py3

048378556238.dkr.ecr.eu4.0.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

Inferência

CPU, GPU

py2, py3

Esclarecer (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='eusouth-1',version='1.0',image_scope='processing')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

638885417683.dkr.ecr.eu- 1,0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-clarifyprocessing:<tag>

processando

Data Wrangler (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='eu-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

488287956546.dkr.ecr.eu- 1.x
south-1.amazonaws.com/
sagemakerdata-wranglercontainer:<tag>

processando

Depurador (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='eu-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

563282790590.dkr.ecr.eu- latest
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-debuggerrules:<tag>

depurador

Previsão DeepAR (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='eu-south-1')
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

257386234256.dkr.ecr.eu- 1
south-1.amazonaws.com/
forecastingdeepar:<tag>

Inferência

Máquinas de fatoração (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='eu-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

257386234256.dkr.ecr.eu- 1
south-1.amazonaws.com/
factorizationmachines:<tag>

Inferência

Cara de abraço (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='eusouth-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

692866216735.dkr.ecr.eu- 4.17.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

692866216735.dkr.ecr.eu- 4.17.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

692866216735.dkr.ecr.eu- 4.17.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

692866216735.dkr.ecr.eu- 4.17.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

692866216735.dkr.ecr.eu- 4.12.3
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

692866216735.dkr.ecr.eu- 4.12.3
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

692866216735.dkr.ecr.eu- 4.12.3
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

692866216735.dkr.ecr.eu- 4.12.3
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

692866216735.dkr.ecr.eu- 4.11.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

692866216735.dkr.ecr.eu- 4.11.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

692866216735.dkr.ecr.eu- 4.11.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

692866216735.dkr.ecr.eu- 4.11.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

692866216735.dkr.ecr.eu- 4.10.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

692866216735.dkr.ecr.eu- 4.10.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

692866216735.dkr.ecr.eu- 4.10.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

692866216735.dkr.ecr.eu- 4.10.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

692866216735.dkr.ecr.eu- 4.10.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

692866216735.dkr.ecr.eu- 4.10.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

692866216735.dkr.ecr.eu- 4.10.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

692866216735.dkr.ecr.eu- 4.10.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

692866216735.dkr.ecr.eu- 4.6.1
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

692866216735.dkr.ecr.eu- 4.6.1
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

692866216735.dkr.ecr.eu- 4.6.1
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

692866216735.dkr.ecr.eu- 4.6.1
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

692866216735.dkr.ecr.eu- 4.6.1
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

692866216735.dkr.ecr.eu- 4.6.1
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

692866216735.dkr.ecr.eu- 4.5.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

692866216735.dkr.ecr.eu- 4.5.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

692866216735.dkr.ecr.eu- 4.4.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

692866216735.dkr.ecr.eu- 4.4.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

IP Insights (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='eu-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

257386234256.dkr.ecr.eu- 1
south-1.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

Inferência

Classificação de imagens (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='eu-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

257386234256.dkr.ecr.eu- 1
south-1.amazonaws.com/
imageclassification:<tag>

Inferência
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Inferência MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='eusouth-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões anteriores

966458181534.dkr.ecr.eu1.8
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

inferência

inf

py3

966458181534.dkr.ecr.eu1.5.1
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

inferência

inf

py3

Inferência PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='eusouth-1',version='1.9',py_version='py3')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões anteriores

966458181534.dkr.ecr.eu1.9
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

inferência

inf

py3

966458181534.dkr.ecr.eu1.8
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

inferência

inf

py3

966458181534.dkr.ecr.eu1,7
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

inferência

inf

py3

K-Means (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='eu-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

257386234256.dkr.ecr.eu- 1
south-1.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

Inferência

KNN (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='eu-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

257386234256.dkr.ecr.eu- 1
south-1.amazonaws.com/
knn:<tag>

Inferência

Linear Learner (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='eu-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

257386234256.dkr.ecr.eu- 1
south-1.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

Inferência

MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='eusouth-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

692866216735.dkr.ecr.eu1.9.0
south-1.amazonaws.com/

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões anteriores

formação

CPU, GPU

py38

1863

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões anteriores

692866216735.dkr.ecr.eu1.9.0
south-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

692866216735.dkr.ecr.eu1.8.0
south-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

692866216735.dkr.ecr.eu1.8.0
south-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py37

692866216735.dkr.ecr.eu1.7.0
south-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

692866216735.dkr.ecr.eu1.7.0
south-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

692866216735.dkr.ecr.eu1.7.0
south-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

692866216735.dkr.ecr.eu1.6.0
south-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

692866216735.dkr.ecr.eu1.6.0
south-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

692866216735.dkr.ecr.eu1.5.1
south-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

048378556238.dkr.ecr.eu1.4.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

mxnettraining:<tag>
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões anteriores

692866216735.dkr.ecr.eu1.4.1
south-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

048378556238.dkr.ecr.eu1.4.1
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

692866216735.dkr.ecr.eu1.4.1
south-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

692866216735.dkr.ecr.eu1.4.1
south-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

048378556238.dkr.ecr.eu1.4.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

048378556238.dkr.ecr.eu1.4.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

048378556238.dkr.ecr.eu1.4.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving-eia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

048378556238.dkr.ecr.eu1.3.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

048378556238.dkr.ecr.eu1.3.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

048378556238.dkr.ecr.eu1.3.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxneteia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

048378556238.dkr.ecr.eu1.2.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões anteriores

048378556238.dkr.ecr.eu1.2.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

048378556238.dkr.ecr.eu1.1.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

048378556238.dkr.ecr.eu1.1.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

048378556238.dkr.ecr.eu1.0.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

048378556238.dkr.ecr.eu1.0.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

048378556238.dkr.ecr.eu0.12.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

048378556238.dkr.ecr.eu0.12.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

Treinador do MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='eusouth-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

048378556238.dkr.ecr.eu0.11.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet: treinador
0.11.0-<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões anteriores

formação

CPU, GPU

py3
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Caminho de
registro

Versão

048378556238.dkr.ecr.eu0,11
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet: treinador
0.11-<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões anteriores

formação

CPU, GPU

py3

Monitor de modelo (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='eu-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

933208885752.dkr.ecr.eusouth-1.amazonaws.com/
sagemaker-modelmonitor-analyzer:<tag>

monitoramento

NTM (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='eu-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

257386234256.dkr.ecr.eu- 1
south-1.amazonaws.com/
ntm:<tag>

Inferência

Classificação de imagens Neo (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='eu-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

966458181534.dkr.ecr.eu- latest
south-1.amazonaws.com/

inferência
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

image-classificationneo:<tag>

Neo MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='eusouth-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

966458181534.dkr.ecr.eu1.8
south-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencemxnet:<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões anteriores

inferência

CPU, GPU

py3

Neo PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='eusouth-1',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões anteriores

966458181534.dkr.ecr.eu1.8
south-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

966458181534.dkr.ecr.eu1,7
south-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

966458181534.dkr.ecr.eu1.6
south-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões anteriores

966458181534.dkr.ecr.eu1.5
south-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

966458181534.dkr.ecr.eu1.4
south-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='eusouth-1',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões anteriores

966458181534.dkr.ecr.eu2.4.2
south-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

966458181534.dkr.ecr.eu1.15.3
south-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

Neo XGBoost (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='eu-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

966458181534.dkr.ecr.eu- latest
south-1.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

inferência
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Detecção de objetos (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='eu-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

257386234256.dkr.ecr.eu- 1
south-1.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

Inferência

Object2Vec (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='eu-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

257386234256.dkr.ecr.eu- 1
south-1.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

Inferência

PCA (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='eu-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

257386234256.dkr.ecr.eu- 1
south-1.amazonaws.com/
pca:<tag>

Inferência

PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='eusouth-1',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões anteriores

692866216735.dkr.ecr.eu1.12.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

692866216735.dkr.ecr.eu1.12.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

692866216735.dkr.ecr.eu1.11.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

692866216735.dkr.ecr.eu1.11.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

692866216735.dkr.ecr.eu1.10.2
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

692866216735.dkr.ecr.eu1.10.2
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

692866216735.dkr.ecr.eu1.10.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

692866216735.dkr.ecr.eu1.10.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

692866216735.dkr.ecr.eu1.9.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

692866216735.dkr.ecr.eu1.9.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

692866216735.dkr.ecr.eu1.9.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões anteriores

692866216735.dkr.ecr.eu1.9.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

692866216735.dkr.ecr.eu1.8.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

692866216735.dkr.ecr.eu1.8.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

692866216735.dkr.ecr.eu1.8.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

692866216735.dkr.ecr.eu1.8.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

692866216735.dkr.ecr.eu1.7.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

692866216735.dkr.ecr.eu1.7.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

692866216735.dkr.ecr.eu1.6.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

692866216735.dkr.ecr.eu1.6.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

692866216735.dkr.ecr.eu1.5.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

692866216735.dkr.ecr.eu1.5.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões anteriores

692866216735.dkr.ecr.eu1.4.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

692866216735.dkr.ecr.eu1.4.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

692866216735.dkr.ecr.eu1.3.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

692866216735.dkr.ecr.eu1.3.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

692866216735.dkr.ecr.eu1.2.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

692866216735.dkr.ecr.eu1.2.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

048378556238.dkr.ecr.eu1.1.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

048378556238.dkr.ecr.eu1.1.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

048378556238.dkr.ecr.eu1.0.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

048378556238.dkr.ecr.eu1.0.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

048378556238.dkr.ecr.eu0.4.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3
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Caminho de
registro

Versão

048378556238.dkr.ecr.eu0.4.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões anteriores

formação

CPU, GPU

py2, py3

Random Cut Forest (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='eu-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

257386234256.dkr.ecr.eu- 1
south-1.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

Inferência

Scikit-learn (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='eusouth-1',version='0.23-1',image_scope='inference')

Caminho de registro

Versão

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

978288397137.dkr.ecr.eu1.0-1
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

1.0.2

Inferência

978288397137.dkr.ecr.eu0,23-1
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.23.2

Inferência

978288397137.dkr.ecr.eu0.20.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.20.0

Inferência

Segmentação semântica (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='eu-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

257386234256.dkr.ecr.eu- 1
south-1.amazonaws.com/
semanticsegmentation:<tag>

Inferência

Seq2Seq (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='eu-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

257386234256.dkr.ecr.eu- 1
south-1.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

Inferência

Spark (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='eusouth-1',version='3.0',image_scope='processing')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

753923664805.dkr.ecr.eu- 3.1
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando

753923664805.dkr.ecr.eu- 3.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando

753923664805.dkr.ecr.eu- 2.4
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando
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SparkML Serving (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='eu-south-1',version='2.4')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

978288397137.dkr.ecr.eu- 2.4
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

inferência

978288397137.dkr.ecr.eu- 2.2
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

inferência

Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='eusouth-1',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões anteriores

692866216735.dkr.ecr.eu2.9.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py39

692866216735.dkr.ecr.eu2.8.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

692866216735.dkr.ecr.eu2.8.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py39

692866216735.dkr.ecr.eu2.7.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

692866216735.dkr.ecr.eu2.7.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões anteriores

692866216735.dkr.ecr.eu2.6.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

692866216735.dkr.ecr.eu2.6.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

692866216735.dkr.ecr.eu2.6.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

692866216735.dkr.ecr.eu2.6.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

692866216735.dkr.ecr.eu2.6.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

692866216735.dkr.ecr.eu2.5.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

692866216735.dkr.ecr.eu2.5.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

692866216735.dkr.ecr.eu2.5.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

692866216735.dkr.ecr.eu2.4.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

692866216735.dkr.ecr.eu2.4.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

692866216735.dkr.ecr.eu2.4.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões anteriores

692866216735.dkr.ecr.eu2.4.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

692866216735.dkr.ecr.eu2.3.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

692866216735.dkr.ecr.eu2.3.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

692866216735.dkr.ecr.eu2.3.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

692866216735.dkr.ecr.eu2.3.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

692866216735.dkr.ecr.eu2.3.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

692866216735.dkr.ecr.eu2.3.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

692866216735.dkr.ecr.eu2.3.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

692866216735.dkr.ecr.eu2.2.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

692866216735.dkr.ecr.eu2.2.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

692866216735.dkr.ecr.eu2.2.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões anteriores

692866216735.dkr.ecr.eu2.2.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

692866216735.dkr.ecr.eu2.2.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

692866216735.dkr.ecr.eu2.2.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

692866216735.dkr.ecr.eu2.1.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

692866216735.dkr.ecr.eu2.1.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

692866216735.dkr.ecr.eu2.1.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

692866216735.dkr.ecr.eu2.1.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

692866216735.dkr.ecr.eu2.1.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

692866216735.dkr.ecr.eu2.1.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

692866216735.dkr.ecr.eu2.1.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

692866216735.dkr.ecr.eu2.1.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3
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Tipos de Job
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Processor

Versões anteriores

692866216735.dkr.ecr.eu2.0.4
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

692866216735.dkr.ecr.eu2.0.4
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

692866216735.dkr.ecr.eu2.0.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

692866216735.dkr.ecr.eu2.0.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

692866216735.dkr.ecr.eu2.0.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

692866216735.dkr.ecr.eu2.0.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

692866216735.dkr.ecr.eu2.0.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

692866216735.dkr.ecr.eu2.0.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

692866216735.dkr.ecr.eu2.0.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

692866216735.dkr.ecr.eu2.0.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

692866216735.dkr.ecr.eu2.0.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3
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Processor

Versões anteriores

692866216735.dkr.ecr.eu1.15.5
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

692866216735.dkr.ecr.eu1.15.5
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36, py37

692866216735.dkr.ecr.eu1.15.4
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

692866216735.dkr.ecr.eu1.15.4
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36, py37

692866216735.dkr.ecr.eu1.15.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

692866216735.dkr.ecr.eu1.15.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3, py37

692866216735.dkr.ecr.eu1.15.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

692866216735.dkr.ecr.eu1.15.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3, py37

692866216735.dkr.ecr.eu1.15.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

692866216735.dkr.ecr.eu1.15.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

692866216735.dkr.ecr.eu1.15.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3
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Processor
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692866216735.dkr.ecr.eu1.14.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

692866216735.dkr.ecr.eu1.14.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

692866216735.dkr.ecr.eu1.14.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

048378556238.dkr.ecr.eu1.13.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

692866216735.dkr.ecr.eu1.13.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

048378556238.dkr.ecr.eu1.13.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

692866216735.dkr.ecr.eu1.13.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

048378556238.dkr.ecr.eu1.12.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

048378556238.dkr.ecr.eu1.12.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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Versão

Tipos de Job
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Processor

Versões anteriores

048378556238.dkr.ecr.eu1.12.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

048378556238.dkr.ecr.eu1.11.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

048378556238.dkr.ecr.eu1.11.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

048378556238.dkr.ecr.eu1.11.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

048378556238.dkr.ecr.eu1.10.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorfloweia:<tag>

eia

CPU

py2

048378556238.dkr.ecr.eu1.10.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

048378556238.dkr.ecr.eu1.10.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

048378556238.dkr.ecr.eu1.9.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

048378556238.dkr.ecr.eu1.9.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

048378556238.dkr.ecr.eu1.8.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2
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Processor
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048378556238.dkr.ecr.eu1.8.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

048378556238.dkr.ecr.eu1.7.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

048378556238.dkr.ecr.eu1.7.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

048378556238.dkr.ecr.eu1.6.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

048378556238.dkr.ecr.eu1.6.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

048378556238.dkr.ecr.eu1.5.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

048378556238.dkr.ecr.eu1.5.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

048378556238.dkr.ecr.eu1.4.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

048378556238.dkr.ecr.eu1.4.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

Treinador do Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='eusouth-1',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
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Processor
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048378556238.dkr.ecr.eu0.11.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11.1-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

048378556238.dkr.ecr.eu0.11.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11.0-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

048378556238.dkr.ecr.eu0,11
south-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

048378556238.dkr.ecr.eu0.10.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.10.1-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

048378556238.dkr.ecr.eu0.10
south-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.10-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

Inferência do Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='eusouth-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Caminho de
registro

Versão

966458181534.dkr.ecr.eu2.5.2
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões anteriores

inferência

inf

py3
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Caminho de
registro

Versão

966458181534.dkr.ecr.eu1.15.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões anteriores

inferência

inf

py3

Tensorflow Ray (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='eusouth-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões anteriores

048378556238.dkr.ecr.eu0.6.5
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,6,5-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

048378556238.dkr.ecr.eu0.6
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,6-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

048378556238.dkr.ecr.eu0.5.3
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0.5.3-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

048378556238.dkr.ecr.eu0,5
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,5-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

XGBoost (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='eu-south-1',version='1.5-1')
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978288397137.dkr.ecr.eu1,5-1
south-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.5.2

inferência,
treinamento

978288397137.dkr.ecr.eu1.3-1
south-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.3.3

inferência,
treinamento

978288397137.dkr.ecr.eu1.2-2
south-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

inferência,
treinamento

978288397137.dkr.ecr.eu1.2-1
south-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

inferência,
treinamento

978288397137.dkr.ecr.eu1.0-1
south-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1,0

inferência,
treinamento

257386234256.dkr.ecr.eu1
south-1.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

0,72

inferência,
treinamento

978288397137.dkr.ecr.eu0,90-2
south-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

inferência,
treinamento

978288397137.dkr.ecr.eu0,90-1
south-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

inferência,
treinamento

Caminhos de registro do Docker e código de exemplo para o Oriente Médio (Bahrein) (mesouth-1)
Os tópicos a seguir listam os parâmetros para cada um dos algoritmos e contêineres de aprendizado
profundo nessa região fornecidos pela Amazon. SageMaker.
Tópicos
• AutoGluon (Algoritmo) (p. 1888)
• BlazingText (Algoritmo) (p. 1890)
• Cadeia (DLC) (p. 1890)
• Esclarecer (algoritmo) (p. 1890)
• Data Wrangler (algoritmo) (p. 1891)
• Depurador (algoritmo) (p. 1891)
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• Previsão DeepAR (algoritmo) (p. 1891)
•
•
•
•
•

Máquinas de fatoração (algoritmo) (p. 1892)
Cara de abraço (algoritmo) (p. 1892)
IP Insights (algoritmo) (p. 1895)
Classificação de imagens (algoritmo) (p. 1895)
Inferência MXNet (DLC) (p. 1896)

• Inferentia PyTorch (DLC) (p. 1896)
• K-Means (algoritmo) (p. 1896)
• KNN (algoritmo) (p. 1897)
• Linear Learner (algoritmo) (p. 1897)
• MXNet (DLC) (p. 1897)
• Treinador do MXNet (DLC) (p. 1900)
• Monitor de modelo (algoritmo) (p. 1901)
• NTM (algoritmo) (p. 1901)
• Classificação de imagens Neo (algoritmo) (p. 1901)
• Neo MXNet (DLC) (p. 1902)
• Neo PyTorch (DLC) (p. 1902)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 1903)
• Neo XGBoost (algoritmo) (p. 1903)
• Detecção de objetos (algoritmo) (p. 1904)
• Object2Vec (algoritmo) (p. 1904)
• PCA (algoritmo) (p. 1904)
• PyTorch (DLC) (p. 1904)
• Random Cut Forest (algoritmo) (p. 1908)
• Scikit-learn (algoritmo) (p. 1908)
• Segmentação semântica (algoritmo) (p. 1908)
• Seq2Seq (algoritmo) (p. 1909)
• Spark (algoritmo) (p. 1909)
• SparkML Serving (algoritmo) (p. 1910)
• Tensorflow (DLC) (p. 1910)
• Treinador do Tensorflow (DLC) (p. 1918)
• Inferência do Tensorflow (DLC) (p. 1919)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 1920)
• XGBoost (algoritmo) (p. 1920)

AutoGluon (Algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='mesouth-1',image_scope='inference',version='0.4')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

217643126080.dkr.ecr.me-0.5.2
south-1.amazonaws.com/

formação
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

autogluontraining:<tag>
217643126080.dkr.ecr.me-0.5.2
south-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

217643126080.dkr.ecr.me-0.4.3
south-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

217643126080.dkr.ecr.me-0.4.3
south-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

217643126080.dkr.ecr.me-0.4.2
south-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

217643126080.dkr.ecr.me-0.4.2
south-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

217643126080.dkr.ecr.me-0.4.0
south-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

217643126080.dkr.ecr.me-0.4.0
south-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

217643126080.dkr.ecr.me-0.3.2
south-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

217643126080.dkr.ecr.me-0.3.2
south-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

217643126080.dkr.ecr.me-0.3.1
south-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

217643126080.dkr.ecr.me-0.3.1
south-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

BlazingText (Algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='me-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

249704162688.dkr.ecr.me-1
south-1.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

Inferência

Cadeia (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='mesouth-1',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processador

Versões do Python

724002660598.dkr.ecr.me5.0.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

Inferência

CPU, GPU

py2, py3

724002660598.dkr.ecr.me4.1.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

Inferência

CPU, GPU

py2, py3

724002660598.dkr.ecr.me4.0.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

Inferência

CPU, GPU

py2, py3

Esclarecer (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='mesouth-1',version='1.0',image_scope='processing')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

835444307964.dkr.ecr.me-1,0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-clarifyprocessing:<tag>

processando

Data Wrangler (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='me-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

376037874950.dkr.ecr.me-1.x
south-1.amazonaws.com/
sagemakerdata-wranglercontainer:<tag>

processando

Depurador (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='me-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

986000313247.dkr.ecr.me-latest
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-debuggerrules:<tag>

depurador

Previsão DeepAR (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='me-south-1')
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

249704162688.dkr.ecr.me-1
south-1.amazonaws.com/
forecastingdeepar:<tag>

Inferência

Máquinas de fatoração (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='me-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

249704162688.dkr.ecr.me-1
south-1.amazonaws.com/
factorizationmachines:<tag>

Inferência

Cara de abraço (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='mesouth-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

217643126080.dkr.ecr.me-4.17.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

217643126080.dkr.ecr.me-4.17.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

217643126080.dkr.ecr.me-4.17.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

217643126080.dkr.ecr.me-4.17.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

217643126080.dkr.ecr.me-4.12.3
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

217643126080.dkr.ecr.me-4.12.3
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

217643126080.dkr.ecr.me-4.12.3
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

217643126080.dkr.ecr.me-4.12.3
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

217643126080.dkr.ecr.me-4.11.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

217643126080.dkr.ecr.me-4.11.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

217643126080.dkr.ecr.me-4.11.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

217643126080.dkr.ecr.me-4.11.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

217643126080.dkr.ecr.me-4.10.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

217643126080.dkr.ecr.me-4.10.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

217643126080.dkr.ecr.me-4.10.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

217643126080.dkr.ecr.me-4.10.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

217643126080.dkr.ecr.me-4.10.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

217643126080.dkr.ecr.me-4.10.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

217643126080.dkr.ecr.me-4.10.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

217643126080.dkr.ecr.me-4.10.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

217643126080.dkr.ecr.me-4.6.1
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

217643126080.dkr.ecr.me-4.6.1
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

217643126080.dkr.ecr.me-4.6.1
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

217643126080.dkr.ecr.me-4.6.1
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

217643126080.dkr.ecr.me-4.6.1
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

217643126080.dkr.ecr.me-4.6.1
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

217643126080.dkr.ecr.me-4.5.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

217643126080.dkr.ecr.me-4.5.0
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

217643126080.dkr.ecr.me-4.4.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

217643126080.dkr.ecr.me-4.4.2
south-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

IP Insights (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='me-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

249704162688.dkr.ecr.me-1
south-1.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

Inferência

Classificação de imagens (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='me-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

249704162688.dkr.ecr.me-1
south-1.amazonaws.com/
imageclassification:<tag>

Inferência
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Inferência MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='mesouth-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processador

Versões do Python

836785723513.dkr.ecr.me1.8
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

inferência

inf

py3

836785723513.dkr.ecr.me1.5.1
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

inferência

inf

py3

Inferentia PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='mesouth-1',version='1.9',py_version='py3')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processador

Versões do Python

836785723513.dkr.ecr.me1.9
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

inferência

inf

py3

836785723513.dkr.ecr.me1.8
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

inferência

inf

py3

836785723513.dkr.ecr.me1,7
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

inferência

inf

py3

K-Means (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='me-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

249704162688.dkr.ecr.me-1
south-1.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

Inferência

KNN (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='me-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

249704162688.dkr.ecr.me-1
south-1.amazonaws.com/
knn:<tag>

Inferência

Linear Learner (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='me-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

249704162688.dkr.ecr.me-1
south-1.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

Inferência

MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='mesouth-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

217643126080.dkr.ecr.me1.9.0
south-1.amazonaws.com/

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processador

Versões do Python

formação

CPU, GPU

py38
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processador

Versões do Python

217643126080.dkr.ecr.me1.9.0
south-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

217643126080.dkr.ecr.me1.8.0
south-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

217643126080.dkr.ecr.me1.8.0
south-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py37

217643126080.dkr.ecr.me1.7.0
south-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

217643126080.dkr.ecr.me1.7.0
south-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

217643126080.dkr.ecr.me1.7.0
south-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

217643126080.dkr.ecr.me1.6.0
south-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

217643126080.dkr.ecr.me1.6.0
south-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

217643126080.dkr.ecr.me1.5.1
south-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

724002660598.dkr.ecr.me1.4.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

mxnettraining:<tag>
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processador

Versões do Python

217643126080.dkr.ecr.me1.4.1
south-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

724002660598.dkr.ecr.me1.4.1
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

217643126080.dkr.ecr.me1.4.1
south-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

217643126080.dkr.ecr.me1.4.1
south-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

724002660598.dkr.ecr.me1.4.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

724002660598.dkr.ecr.me1.4.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

724002660598.dkr.ecr.me1.4.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving-eia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

724002660598.dkr.ecr.me1.3.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

724002660598.dkr.ecr.me1.3.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

724002660598.dkr.ecr.me1.3.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxneteia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

724002660598.dkr.ecr.me1.2.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processador

Versões do Python

724002660598.dkr.ecr.me1.2.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

724002660598.dkr.ecr.me1.1.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

724002660598.dkr.ecr.me1.1.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

724002660598.dkr.ecr.me1.0.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

724002660598.dkr.ecr.me1.0.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

724002660598.dkr.ecr.me0.12.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

724002660598.dkr.ecr.me0.12.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

Treinador do MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='mesouth-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

724002660598.dkr.ecr.me0.11.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet: treinador
0.11.0-<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processador

Versões do Python

formação

CPU, GPU

py3
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Caminho de
registro

Versão

724002660598.dkr.ecr.me0,11
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet: treinador
0.11-<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processador

Versões do Python

formação

CPU, GPU

py3

Monitor de modelo (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='me-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

607024016150.dkr.ecr.mesouth-1.amazonaws.com/
sagemaker-modelmonitor-analyzer:<tag>

monitoramento

NTM (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='me-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

249704162688.dkr.ecr.me-1
south-1.amazonaws.com/
ntm:<tag>

Inferência

Classificação de imagens Neo (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='me-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

836785723513.dkr.ecr.me-latest
south-1.amazonaws.com/

inferência
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

image-classificationneo:<tag>

Neo MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='mesouth-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

836785723513.dkr.ecr.me1.8
south-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencemxnet:<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processador

Versões do Python

inferência

CPU, GPU

py3

Neo PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='mesouth-1',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processador

Versões do Python

836785723513.dkr.ecr.me1.8
south-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

836785723513.dkr.ecr.me1,7
south-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

836785723513.dkr.ecr.me1.6
south-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processador

Versões do Python

836785723513.dkr.ecr.me1.5
south-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

836785723513.dkr.ecr.me1.4
south-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='mesouth-1',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processador

Versões do Python

836785723513.dkr.ecr.me2.4.2
south-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

836785723513.dkr.ecr.me1.15.3
south-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

Neo XGBoost (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='me-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

836785723513.dkr.ecr.me-latest
south-1.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

inferência
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Detecção de objetos (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='me-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

249704162688.dkr.ecr.me-1
south-1.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

Inferência

Object2Vec (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='me-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

249704162688.dkr.ecr.me-1
south-1.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

Inferência

PCA (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='me-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

249704162688.dkr.ecr.me-1
south-1.amazonaws.com/
pca:<tag>

Inferência

PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='mesouth-1',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processador

Versões do Python

217643126080.dkr.ecr.me1.12.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

217643126080.dkr.ecr.me1.12.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

217643126080.dkr.ecr.me1.11.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

217643126080.dkr.ecr.me1.11.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

217643126080.dkr.ecr.me1.10.2
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

217643126080.dkr.ecr.me1.10.2
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

217643126080.dkr.ecr.me1.10.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

217643126080.dkr.ecr.me1.10.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

217643126080.dkr.ecr.me1.9.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

217643126080.dkr.ecr.me1.9.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

217643126080.dkr.ecr.me1.9.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processador

Versões do Python

217643126080.dkr.ecr.me1.9.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

217643126080.dkr.ecr.me1.8.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

217643126080.dkr.ecr.me1.8.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

217643126080.dkr.ecr.me1.8.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

217643126080.dkr.ecr.me1.8.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

217643126080.dkr.ecr.me1.7.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

217643126080.dkr.ecr.me1.7.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

217643126080.dkr.ecr.me1.6.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

217643126080.dkr.ecr.me1.6.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

217643126080.dkr.ecr.me1.5.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

217643126080.dkr.ecr.me1.5.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3
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217643126080.dkr.ecr.me1.4.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

217643126080.dkr.ecr.me1.4.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

217643126080.dkr.ecr.me1.3.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

217643126080.dkr.ecr.me1.3.1
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

217643126080.dkr.ecr.me1.2.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

217643126080.dkr.ecr.me1.2.0
south-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

724002660598.dkr.ecr.me1.1.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

724002660598.dkr.ecr.me1.1.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

724002660598.dkr.ecr.me1.0.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

724002660598.dkr.ecr.me1.0.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

724002660598.dkr.ecr.me0.4.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3
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724002660598.dkr.ecr.me0.4.0
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sagemakerpytorch:<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processador

Versões do Python

formação

CPU, GPU

py2, py3

Random Cut Forest (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='me-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

249704162688.dkr.ecr.me-1
south-1.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

Inferência

Scikit-learn (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='mesouth-1',version='0.23-1',image_scope='inference')

Caminho de registro

Versão

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

801668240914.dkr.ecr.me1.0-1
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

1.0.2

Inferência

801668240914.dkr.ecr.me0,23-1
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.23.2

Inferência

801668240914.dkr.ecr.me0.20.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.20.0

Inferência

Segmentação semântica (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='me-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

249704162688.dkr.ecr.me-1
south-1.amazonaws.com/
semanticsegmentation:<tag>

Inferência

Seq2Seq (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='me-south-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

249704162688.dkr.ecr.me-1
south-1.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

Inferência

Spark (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='mesouth-1',version='3.0',image_scope='processing')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

750251592176.dkr.ecr.me-3.1
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando

750251592176.dkr.ecr.me-3.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando

750251592176.dkr.ecr.me-2.4
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando
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SparkML Serving (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='me-south-1',version='2.4')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

801668240914.dkr.ecr.me-2.4
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

inferência

801668240914.dkr.ecr.me-2.2
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

inferência

Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='mesouth-1',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processador

Versões do Python

217643126080.dkr.ecr.me2.9.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py39

217643126080.dkr.ecr.me2.8.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

217643126080.dkr.ecr.me2.8.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py39

217643126080.dkr.ecr.me2.7.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

217643126080.dkr.ecr.me2.7.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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217643126080.dkr.ecr.me2.6.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

217643126080.dkr.ecr.me2.6.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

217643126080.dkr.ecr.me2.6.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

217643126080.dkr.ecr.me2.6.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

217643126080.dkr.ecr.me2.6.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

217643126080.dkr.ecr.me2.5.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

217643126080.dkr.ecr.me2.5.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

217643126080.dkr.ecr.me2.5.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

217643126080.dkr.ecr.me2.4.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

217643126080.dkr.ecr.me2.4.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

217643126080.dkr.ecr.me2.4.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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217643126080.dkr.ecr.me2.4.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

217643126080.dkr.ecr.me2.3.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

217643126080.dkr.ecr.me2.3.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

217643126080.dkr.ecr.me2.3.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

217643126080.dkr.ecr.me2.3.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

217643126080.dkr.ecr.me2.3.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

217643126080.dkr.ecr.me2.3.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

217643126080.dkr.ecr.me2.3.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

217643126080.dkr.ecr.me2.2.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

217643126080.dkr.ecr.me2.2.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

217643126080.dkr.ecr.me2.2.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

1912

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processador

Versões do Python

217643126080.dkr.ecr.me2.2.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

217643126080.dkr.ecr.me2.2.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

217643126080.dkr.ecr.me2.2.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

217643126080.dkr.ecr.me2.1.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

217643126080.dkr.ecr.me2.1.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

217643126080.dkr.ecr.me2.1.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

217643126080.dkr.ecr.me2.1.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

217643126080.dkr.ecr.me2.1.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

217643126080.dkr.ecr.me2.1.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

217643126080.dkr.ecr.me2.1.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

217643126080.dkr.ecr.me2.1.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3
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217643126080.dkr.ecr.me2.0.4
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

217643126080.dkr.ecr.me2.0.4
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

217643126080.dkr.ecr.me2.0.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

217643126080.dkr.ecr.me2.0.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

217643126080.dkr.ecr.me2.0.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

217643126080.dkr.ecr.me2.0.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

217643126080.dkr.ecr.me2.0.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

217643126080.dkr.ecr.me2.0.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

217643126080.dkr.ecr.me2.0.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

217643126080.dkr.ecr.me2.0.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

217643126080.dkr.ecr.me2.0.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3
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217643126080.dkr.ecr.me1.15.5
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

217643126080.dkr.ecr.me1.15.5
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36, py37

217643126080.dkr.ecr.me1.15.4
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

217643126080.dkr.ecr.me1.15.4
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36, py37

217643126080.dkr.ecr.me1.15.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

217643126080.dkr.ecr.me1.15.3
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3, py37

217643126080.dkr.ecr.me1.15.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

217643126080.dkr.ecr.me1.15.2
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3, py37

217643126080.dkr.ecr.me1.15.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

217643126080.dkr.ecr.me1.15.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

217643126080.dkr.ecr.me1.15.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3
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217643126080.dkr.ecr.me1.14.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

217643126080.dkr.ecr.me1.14.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

217643126080.dkr.ecr.me1.14.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

724002660598.dkr.ecr.me1.13.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

217643126080.dkr.ecr.me1.13.1
south-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

724002660598.dkr.ecr.me1.13.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

217643126080.dkr.ecr.me1.13.0
south-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

724002660598.dkr.ecr.me1.12.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

724002660598.dkr.ecr.me1.12.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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724002660598.dkr.ecr.me1.12.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

724002660598.dkr.ecr.me1.11.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

724002660598.dkr.ecr.me1.11.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

724002660598.dkr.ecr.me1.11.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

724002660598.dkr.ecr.me1.10.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorfloweia:<tag>

eia

CPU

py2

724002660598.dkr.ecr.me1.10.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

724002660598.dkr.ecr.me1.10.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

724002660598.dkr.ecr.me1.9.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

724002660598.dkr.ecr.me1.9.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

724002660598.dkr.ecr.me1.8.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2
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724002660598.dkr.ecr.me1.8.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

724002660598.dkr.ecr.me1.7.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

724002660598.dkr.ecr.me1.7.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

724002660598.dkr.ecr.me1.6.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

724002660598.dkr.ecr.me1.6.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

724002660598.dkr.ecr.me1.5.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

724002660598.dkr.ecr.me1.5.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

724002660598.dkr.ecr.me1.4.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

724002660598.dkr.ecr.me1.4.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

Treinador do Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='mesouth-1',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
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724002660598.dkr.ecr.me0.11.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11.1-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

724002660598.dkr.ecr.me0.11.0
south-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11.0-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

724002660598.dkr.ecr.me0,11
south-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

724002660598.dkr.ecr.me0.10.1
south-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.10.1-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

724002660598.dkr.ecr.me0.10
south-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.10-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

Inferência do Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='mesouth-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Caminho de
registro

Versão

836785723513.dkr.ecr.me2.5.2
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processador

Versões do Python

inferência

inf

py3
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Caminho de
registro

Versão

836785723513.dkr.ecr.me1.15.0
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processador

Versões do Python

inferência

inf

py3

Tensorflow Ray (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='mesouth-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processador

Versões do Python

724002660598.dkr.ecr.me0.6.5
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,6,5-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

724002660598.dkr.ecr.me0.6
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,6-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

724002660598.dkr.ecr.me0.5.3
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0.5.3-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

724002660598.dkr.ecr.me0,5
south-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,5-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

XGBoost (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='me-south-1',version='1.5-1')
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Caminho de registro

Versão

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

801668240914.dkr.ecr.me1.5-1
south-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.5.2

inferência,
treinamento

801668240914.dkr.ecr.me1.3-1
south-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.3.3

inferência,
treinamento

801668240914.dkr.ecr.me1.2-2
south-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

inferência,
treinamento

801668240914.dkr.ecr.me1.2-1
south-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

inferência,
treinamento

801668240914.dkr.ecr.me1.0-1
south-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1,0

inferência,
treinamento

249704162688.dkr.ecr.me1
south-1.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

0,72

inferência,
treinamento

801668240914.dkr.ecr.me0,90-2
south-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

inferência,
treinamento

801668240914.dkr.ecr.me0,90-1
south-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

inferência,
treinamento

Caminhos de registro Docker e código de exemplo para a América do Sul (São Paulo) (sa-east-1)
Os tópicos a seguir listam os parâmetros para cada um dos algoritmos e contêineres de aprendizado
profundo nessa região fornecidos pela Amazon. SageMaker.
Tópicos
• AutoGluon (algoritmo) (p. 1922)
• BlazingText (algoritmo) (p. 1924)
• Cadeia (DLC) (p. 1924)
• Esclarecer (algoritmo) (p. 1924)
• Data Wrangler (algoritmo) (p. 1925)
• Depurador (algoritmo) (p. 1925)
• Previsão DeepAR (algoritmo) (p. 1925)

1921

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

• Máquinas de fatoração (algoritmo) (p. 1926)
• Cara de abraço (algoritmo) (p. 1926)
• IP Insights (algoritmo) (p. 1929)
• Classificação de imagens (algoritmo) (p. 1929)
• Inferência MXNet (DLC) (p. 1930)
• Inferentia PyTorch (DLC) (p. 1930)
• K-Means (algoritmo) (p. 1930)
• KNN (algoritmo) (p. 1931)
• Linear Learner (algoritmo) (p. 1931)
• MXNet (DLC) (p. 1931)
• Treinador do MXNet (DLC) (p. 1934)
• Monitor de modelo (algoritmo) (p. 1935)
• NTM (algoritmo) (p. 1935)
• Classificação de imagens Neo (algoritmo) (p. 1935)
• Neo MXNet (DLC) (p. 1936)
• Neo PyTorch (DLC) (p. 1936)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 1937)
• Neo XGBoost (algoritmo) (p. 1937)
• Detecção de objetos (algoritmo) (p. 1938)
• Object2Vec (algoritmo) (p. 1938)
• PCA (algoritmo) (p. 1938)
• PyTorch (DLC) (p. 1938)
• Random Cut Forest (algoritmo) (p. 1942)
• Scikit-learn (algoritmo) (p. 1942)
• Segmentação semântica (algoritmo) (p. 1942)
• Seq2Seq (algoritmo) (p. 1943)
• Spark (algoritmo) (p. 1943)
• SparkML Serving (algoritmo) (p. 1944)
• Tensorflow (DLC) (p. 1944)
• Treinador do Tensorflow (DLC) (p. 1952)
• Inferência do Tensorflow (DLC) (p. 1953)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 1954)
• XGBoost (algoritmo) (p. 1954)

AutoGluon (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='saeast-1',image_scope='inference',version='0.4')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.sa- 0.5.2
east-1.amazonaws.com/

formação
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

autogluontraining:<tag>
763104351884.dkr.ecr.sa- 0.5.2
east-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.sa- 0.4.3
east-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.sa- 0.4.3
east-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.sa- 0.4.2
east-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.sa- 0.4.2
east-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.sa- 0.4.0
east-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.sa- 0.4.0
east-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.sa- 0.3.2
east-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.sa- 0.3.2
east-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.sa- 0.3.1
east-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.sa- 0.3.1
east-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

BlazingText (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='sa-east-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

855470959533.dkr.ecr.sa- 1
east-1.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

Inferência

Cadeia (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='saeast-1',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões Python

520713654638.dkr.ecr.sa5.0.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

Inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.sa4.1.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

Inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.sa4.0.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

Inferência

CPU, GPU

py2, py3

Esclarecer (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='saeast-1',version='1.0',image_scope='processing')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

520018980103.dkr.ecr.sa- 1,0
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-clarifyprocessing:<tag>

processando

Data Wrangler (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='data-wrangler',region='sa-east-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

424196993095.dkr.ecr.sa- 1.x
east-1.amazonaws.com/
sagemakerdata-wranglercontainer:<tag>

processando

Depurador (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='sa-east-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

818342061345.dkr.ecr.sa- latest
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-debuggerrules:<tag>

depurador

Previsão DeepAR (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='sa-east-1')
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

855470959533.dkr.ecr.sa- 1
east-1.amazonaws.com/
forecastingdeepar:<tag>

Inferência

Máquinas de fatoração (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='sa-east-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

855470959533.dkr.ecr.sa- 1
east-1.amazonaws.com/
factorizationmachines:<tag>

Inferência

Cara de abraço (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='saeast-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.sa- 4.17.0
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.sa- 4.17.0
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.sa- 4.17.0
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.sa- 4.17.0
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.sa- 4.12.3
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.sa- 4.12.3
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.sa- 4.12.3
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.sa- 4.12.3
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.sa- 4.11.0
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.sa- 4.11.0
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.sa- 4.11.0
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.sa- 4.11.0
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.sa- 4.10.2
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.sa- 4.10.2
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.sa- 4.10.2
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.sa- 4.10.2
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.sa- 4.10.2
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.sa- 4.10.2
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.sa- 4.10.2
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.sa- 4.10.2
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.sa- 4.6.1
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.sa- 4.6.1
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.sa- 4.6.1
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.sa- 4.6.1
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.sa- 4.6.1
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

763104351884.dkr.ecr.sa- 4.6.1
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

763104351884.dkr.ecr.sa- 4.5.0
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.sa- 4.5.0
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.sa- 4.4.2
east-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

763104351884.dkr.ecr.sa- 4.4.2
east-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

IP Insights (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='sa-east-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

855470959533.dkr.ecr.sa- 1
east-1.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

Inferência

Classificação de imagens (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='sa-east-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

855470959533.dkr.ecr.sa- 1
east-1.amazonaws.com/
imageclassification:<tag>

Inferência
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Inferência MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='saeast-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões Python

756306329178.dkr.ecr.sa1.8
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

inferência

inf

py3

756306329178.dkr.ecr.sa1.5.1
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

inferência

inf

py3

Inferentia PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='saeast-1',version='1.9',py_version='py3')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões Python

756306329178.dkr.ecr.sa1.9
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

inferência

inf

py3

756306329178.dkr.ecr.sa1.8
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

inferência

inf

py3

756306329178.dkr.ecr.sa1,7
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

inferência

inf

py3

K-Means (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
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image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='sa-east-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

855470959533.dkr.ecr.sa- 1
east-1.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

Inferência

KNN (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='sa-east-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

855470959533.dkr.ecr.sa- 1
east-1.amazonaws.com/
knn:<tag>

Inferência

Linear Learner (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='sa-east-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

855470959533.dkr.ecr.sa- 1
east-1.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

Inferência

MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='saeast-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

763104351884.dkr.ecr.sa1.9.0
east-1.amazonaws.com/

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões Python

formação

CPU, GPU

py38
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões Python

763104351884.dkr.ecr.sa1.9.0
east-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.sa1.8.0
east-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.sa1.8.0
east-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.sa1.7.0
east-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.sa1.7.0
east-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.sa1.7.0
east-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

763104351884.dkr.ecr.sa1.6.0
east-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.sa1.6.0
east-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.sa1.5.1
east-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.sa1.4.1
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

mxnettraining:<tag>
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Versões Python

763104351884.dkr.ecr.sa1.4.1
east-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.sa1.4.1
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.sa1.4.1
east-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.sa1.4.1
east-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.sa1.4.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.sa1.4.0
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.sa1.4.0
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving-eia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.sa1.3.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.sa1.3.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.sa1.3.0
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxneteia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.sa1.2.1
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3
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Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
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Versões Python

520713654638.dkr.ecr.sa1.2.1
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.sa1.1.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.sa1.1.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.sa1.0.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.sa1.0.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.sa0.12.1
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.sa0.12.1
east-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

Treinador do MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='saeast-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

520713654638.dkr.ecr.sa0.11.0
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet: treinador
0.11.0-<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões Python

formação

CPU, GPU

py3
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Caminho de
registro

Versão

520713654638.dkr.ecr.sa0,11
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet: treinador
0.11-<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões Python

formação

CPU, GPU

py3

Monitor de modelo (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='model-monitor',region='sa-east-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

539772159869.dkr.ecr.saeast-1.amazonaws.com/
sagemaker-modelmonitor-analyzer:<tag>

monitoramento

NTM (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='sa-east-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

855470959533.dkr.ecr.sa- 1
east-1.amazonaws.com/
ntm:<tag>

Inferência

Classificação de imagens Neo (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='sa-east-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

756306329178.dkr.ecr.sa- latest
east-1.amazonaws.com/

inferência
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

image-classificationneo:<tag>

Neo MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='saeast-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

756306329178.dkr.ecr.sa1.8
east-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencemxnet:<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões Python

inferência

CPU, GPU

py3

Neo PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='saeast-1',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões Python

756306329178.dkr.ecr.sa1.8
east-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

756306329178.dkr.ecr.sa1,7
east-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

756306329178.dkr.ecr.sa1.6
east-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões Python

756306329178.dkr.ecr.sa1.5
east-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

756306329178.dkr.ecr.sa1.4
east-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='saeast-1',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões Python

756306329178.dkr.ecr.sa2.4.2
east-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

756306329178.dkr.ecr.sa1.15.3
east-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

Neo XGBoost (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='sa-east-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

756306329178.dkr.ecr.sa- latest
east-1.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

inferência
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Detecção de objetos (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='sa-east-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

855470959533.dkr.ecr.sa- 1
east-1.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

Inferência

Object2Vec (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='sa-east-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

855470959533.dkr.ecr.sa- 1
east-1.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

Inferência

PCA (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='sa-east-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

855470959533.dkr.ecr.sa- 1
east-1.amazonaws.com/
pca:<tag>

Inferência

PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='saeast-1',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')
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Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões Python

763104351884.dkr.ecr.sa1.12.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.sa1.12.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.sa1.11.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.sa1.11.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.sa1.10.2
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.sa1.10.2
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.sa1.10.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.sa1.10.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.sa1.9.1
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.sa1.9.1
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.sa1.9.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38
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Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões Python

763104351884.dkr.ecr.sa1.9.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.sa1.8.1
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.sa1.8.1
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.sa1.8.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.sa1.8.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.sa1.7.1
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.sa1.7.1
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.sa1.6.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.sa1.6.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

763104351884.dkr.ecr.sa1.5.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.sa1.5.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3
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763104351884.dkr.ecr.sa1.4.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.sa1.4.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.sa1.3.1
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.sa1.3.1
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.sa1.2.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.sa1.2.0
east-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.sa1.1.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.sa1.1.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.sa1.0.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.sa1.0.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.sa0.4.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

1941

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

Caminho de
registro

Versão

520713654638.dkr.ecr.sa0.4.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões Python

formação

CPU, GPU

py2, py3

Random Cut Forest (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='sa-east-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

855470959533.dkr.ecr.sa- 1
east-1.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

Inferência

Scikit-learn (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='saeast-1',version='0.23-1',image_scope='inference')

Caminho de registro

Versão

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

737474898029.dkr.ecr.sa1,0-1
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

1.0.2

Inferência

737474898029.dkr.ecr.sa0,23-1
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.23.2

Inferência

737474898029.dkr.ecr.sa0.20.0
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.20.0

Inferência

Segmentação semântica (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
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from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='sa-east-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

855470959533.dkr.ecr.sa- 1
east-1.amazonaws.com/
semanticsegmentation:<tag>

Inferência

Seq2Seq (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='sa-east-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

855470959533.dkr.ecr.sa- 1
east-1.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

Inferência

Spark (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='saeast-1',version='3.0',image_scope='processing')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

737130764395.dkr.ecr.sa- 3.1
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando

737130764395.dkr.ecr.sa- 3.0
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando

737130764395.dkr.ecr.sa- 2.4
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando
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SparkML Serving (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='sa-east-1',version='2.4')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

737474898029.dkr.ecr.sa- 2.4
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

inferência

737474898029.dkr.ecr.sa- 2.2
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

inferência

Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='saeast-1',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões Python

763104351884.dkr.ecr.sa2.9.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py39

763104351884.dkr.ecr.sa2.8.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.sa2.8.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py39

763104351884.dkr.ecr.sa2.7.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.sa2.7.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões Python

763104351884.dkr.ecr.sa2.6.3
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.sa2.6.3
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.sa2.6.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.sa2.6.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.sa2.6.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

763104351884.dkr.ecr.sa2.5.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.sa2.5.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.sa2.5.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.sa2.4.3
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.sa2.4.3
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.sa2.4.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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763104351884.dkr.ecr.sa2.4.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.sa2.3.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.sa2.3.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.sa2.3.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.sa2.3.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.sa2.3.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.sa2.3.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.sa2.3.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.sa2.2.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.sa2.2.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.sa2.2.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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763104351884.dkr.ecr.sa2.2.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.sa2.2.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.sa2.2.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

763104351884.dkr.ecr.sa2.1.3
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.sa2.1.3
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.sa2.1.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.sa2.1.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.sa2.1.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.sa2.1.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.sa2.1.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.sa2.1.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3
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763104351884.dkr.ecr.sa2.0.4
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.sa2.0.4
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.sa2.0.3
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.sa2.0.3
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

763104351884.dkr.ecr.sa2.0.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.sa2.0.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.sa2.0.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.sa2.0.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

763104351884.dkr.ecr.sa2.0.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.sa2.0.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.sa2.0.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3
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763104351884.dkr.ecr.sa1.15.5
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.sa1.15.5
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36, py37

763104351884.dkr.ecr.sa1.15.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.sa1.15.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36, py37

763104351884.dkr.ecr.sa1.15.3
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.sa1.15.3
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3, py37

763104351884.dkr.ecr.sa1.15.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.sa1.15.2
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3, py37

763104351884.dkr.ecr.sa1.15.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.sa1.15.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.sa1.15.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3
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763104351884.dkr.ecr.sa1.14.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.sa1.14.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

763104351884.dkr.ecr.sa1.14.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.sa1.13.1
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

763104351884.dkr.ecr.sa1.13.1
east-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.sa1.13.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

763104351884.dkr.ecr.sa1.13.0
east-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

520713654638.dkr.ecr.sa1.12.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

520713654638.dkr.ecr.sa1.12.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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520713654638.dkr.ecr.sa1.12.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.sa1.11.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

520713654638.dkr.ecr.sa1.11.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

520713654638.dkr.ecr.sa1.11.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

520713654638.dkr.ecr.sa1.10.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorfloweia:<tag>

eia

CPU

py2

520713654638.dkr.ecr.sa1.10.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.sa1.10.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.sa1.9.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.sa1.9.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.sa1.8.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2
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520713654638.dkr.ecr.sa1.8.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.sa1.7.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.sa1.7.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.sa1.6.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.sa1.6.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.sa1.5.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.sa1.5.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.sa1.4.1
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

520713654638.dkr.ecr.sa1.4.1
east-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

Treinador do Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='saeast-1',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')
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520713654638.dkr.ecr.sa0.11.1
east-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11.1-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.sa0.11.0
east-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11.0-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.sa0,11
east-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.sa0.10.1
east-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.10.1-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.sa0.10
east-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.10-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

Inferência do Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='saeast-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Caminho de
registro

Versão

756306329178.dkr.ecr.sa2.5.2
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões Python

inferência

inf

py3
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Caminho de
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Versão

756306329178.dkr.ecr.sa1.15.0
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões Python

inferência

inf

py3

Tensorflow Ray (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='saeast-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Tipos de
processadores

Versões Python

520713654638.dkr.ecr.sa0.6.5
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,6,5-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.sa0.6
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,6-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.sa0.5.3
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0.5.3-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

520713654638.dkr.ecr.sa0,5
east-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,5-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

XGBoost (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='sa-east-1',version='1.5-1')
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737474898029.dkr.ecr.sa1,5-1
east-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.5.2

Inferência,
treinamento

737474898029.dkr.ecr.sa1.3-1
east-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.3.3

Inferência,
treinamento

737474898029.dkr.ecr.sa1.2-2
east-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

Inferência,
treinamento

737474898029.dkr.ecr.sa1.2-1
east-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

Inferência,
treinamento

737474898029.dkr.ecr.sa1,0-1
east-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1,0

Inferência,
treinamento

855470959533.dkr.ecr.sa1
east-1.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

0,72

Inferência,
treinamento

737474898029.dkr.ecr.sa0,90-2
east-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

Inferência,
treinamento

737474898029.dkr.ecr.sa0,90-1
east-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

Inferência,
treinamento

Caminhos de registro do Docker e código de exemplo paraAWS GovCloud (Oeste dos EUA) (usgov-west-1)
Os tópicos a seguir listam os parâmetros para cada um dos algoritmos e contêineres de aprendizado
profundo nessa região fornecidos pela Amazon. SageMaker.
Tópicos
• AutoGluon (Algor (p. 1956)
• BlazingText (Algor (p. 1958)
• Cadeia (DLC) (p. 1958)
• Esclarecer (algoritmo) (p. 1959)
• Depurador (algoritmo) (p. 1959)
• Previsão DeepAR (algoritmo) (p. 1959)

1955
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• Máquinas de fatoração (algoritmo) (p. 1960)
•
•
•
•
•

Cara de abraço (algoritmo) (p. 1960)
IP Insights (algoritmo) (p. 1964)
Classificação de imagens (algoritmo) (p. 1964)
Inferência MXNet (DLC) (p. 1964)
Inferentia PyTorch (DLC) (p. 1965)

• K-Means (algoritmo) (p. 1965)
• KNN (algoritmo) (p. 1966)
• LDA (algoritmo) (p. 1966)
• Linear Learner (algoritmo) (p. 1966)
• MXNet (DLC) (p. 1966)
• Treinador do MXNet (DLC) (p. 1970)
• NTM (algoritmo) (p. 1970)
• Classificação de imagens Neo (algoritmo) (p. 1971)
• Neo MXNet (DLC) (p. 1971)
• Neo PyTorch (DLC) (p. 1971)
• Neo Tensorflow (DLC) (p. 1972)
• Neo XGBoost (algoritmo) (p. 1973)
• Detecção de objetos (algoritmo) (p. 1973)
• Object2Vec (algoritmo) (p. 1973)
• PCA (algoritmo) (p. 1974)
• PyTorch (DLC) (p. 1974)
• Random Cut Forest (algoritmo) (p. 1978)
• Scikit-learn (algoritmo) (p. 1978)
• Segmentação semântica (algoritmo) (p. 1979)
• Seq2Seq (algoritmo) (p. 1979)
• Spark (algoritmo) (p. 1980)
• SparkML Serving (algoritmo) (p. 1980)
• Tensorflow (DLC) (p. 1980)
• Treinador do Tensorflow (DLC) (p. 1991)
• Inferência do Tensorflow (DLC) (p. 1992)
• Tensorflow Ray (DLC) (p. 1992)
• XGBoost (algoritmo) (p. 1993)

AutoGluon (Algor
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='autogluon',region='us-govwest-1',image_scope='inference',version='0.4')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

442386744353.dkr.ecr.us- 0.5.2
govwest-1.amazonaws.com/

formação

1956
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

autogluontraining:<tag>
442386744353.dkr.ecr.us- 0.5.2
govwest-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

442386744353.dkr.ecr.us- 0.4.3
govwest-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

442386744353.dkr.ecr.us- 0.4.3
govwest-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

442386744353.dkr.ecr.us- 0.4.2
govwest-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

442386744353.dkr.ecr.us- 0.4.2
govwest-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

442386744353.dkr.ecr.us- 0.4.0
govwest-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

442386744353.dkr.ecr.us- 0.4.0
govwest-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

442386744353.dkr.ecr.us- 0.3.2
govwest-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

442386744353.dkr.ecr.us- 0.3.2
govwest-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

1957
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

442386744353.dkr.ecr.us- 0.3.1
govwest-1.amazonaws.com/
autogluontraining:<tag>

formação

442386744353.dkr.ecr.us- 0.3.1
govwest-1.amazonaws.com/
autogluoninference:<tag>

inferência

BlazingText (Algor
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='blazingtext',region='us-gov-west-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

226302683700.dkr.ecr.us- 1
govwest-1.amazonaws.com/
blazingtext:<tag>

Inferência, treinamento

Cadeia (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='chainer',region='us-govwest-1',version='5.0.0',py_version='py3',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Python

246785580436.dkr.ecr.us5.0.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

Inferência,
treinamento

CPU, GPU

py2, py3

246785580436.dkr.ecr.us4.1.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

Inferência,
treinamento

CPU, GPU

py2, py3
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Caminho de
registro

Versão

246785580436.dkr.ecr.us4.0.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakerchainer:<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Python

Inferência,
treinamento

CPU, GPU

py2, py3

Esclarecer (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='clarify',region='us-govwest-1',version='1.0',image_scope='processing')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

598674086554.dkr.ecr.us- 1,0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemaker-clarifyprocessing:<tag>

processando

Depurador (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='debugger',region='us-gov-west-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

515509971035.dkr.ecr.us- latest
govwest-1.amazonaws.com/
sagemaker-debuggerrules:<tag>

depurador

Previsão DeepAR (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='forecasting-deepar',region='us-gov-west-1')

1959

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

226302683700.dkr.ecr.us- 1
govwest-1.amazonaws.com/
forecastingdeepar:<tag>

inferência, treinamento

Máquinas de fatoração (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='factorization-machines',region='us-gov-west-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

226302683700.dkr.ecr.us- 1
govwest-1.amazonaws.com/
factorizationmachines:<tag>

inferência, treinamento

Cara de abraço (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='huggingface',region='us-govwest-1',version='4.4.2',image_scope='training',base_framework_version='tensorflow2.4.1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

442386744353.dkr.ecr.us- 4.17.0
govwest-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

442386744353.dkr.ecr.us- 4.17.0
govwest-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

442386744353.dkr.ecr.us- 4.17.0
govwest-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

1960
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

442386744353.dkr.ecr.us- 4.17.0
govwest-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

442386744353.dkr.ecr.us- 4.12.3
govwest-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

442386744353.dkr.ecr.us- 4.12.3
govwest-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

442386744353.dkr.ecr.us- 4.12.3
govwest-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

442386744353.dkr.ecr.us- 4.12.3
govwest-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

442386744353.dkr.ecr.us- 4.11.0
govwest-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

442386744353.dkr.ecr.us- 4.11.0
govwest-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

442386744353.dkr.ecr.us- 4.11.0
govwest-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

442386744353.dkr.ecr.us- 4.11.0
govwest-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

442386744353.dkr.ecr.us- 4.10.2
govwest-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

442386744353.dkr.ecr.us- 4.10.2
govwest-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

442386744353.dkr.ecr.us- 4.10.2
govwest-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

442386744353.dkr.ecr.us- 4.10.2
govwest-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

442386744353.dkr.ecr.us- 4.10.2
govwest-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

442386744353.dkr.ecr.us- 4.10.2
govwest-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

442386744353.dkr.ecr.us- 4.10.2
govwest-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

442386744353.dkr.ecr.us- 4.10.2
govwest-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

442386744353.dkr.ecr.us- 4.6.1
govwest-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

442386744353.dkr.ecr.us- 4.6.1
govwest-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

442386744353.dkr.ecr.us- 4.6.1
govwest-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

442386744353.dkr.ecr.us- 4.6.1
govwest-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

442386744353.dkr.ecr.us- 4.6.1
govwest-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchinference:<tag>

inferência

442386744353.dkr.ecr.us- 4.6.1
govwest-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowinference:<tag>

inferência

442386744353.dkr.ecr.us- 4.5.0
govwest-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

442386744353.dkr.ecr.us- 4.5.0
govwest-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

442386744353.dkr.ecr.us- 4.4.2
govwest-1.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining:<tag>

formação

442386744353.dkr.ecr.us- 4.4.2
govwest-1.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining:<tag>

formação

1963
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IP Insights (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ipinsights',region='us-gov-west-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

226302683700.dkr.ecr.us- 1
govwest-1.amazonaws.com/
ipinsights:<tag>

Inferência, treinamento

Classificação de imagens (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification',region='us-gov-west-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

226302683700.dkr.ecr.us- 1
govwest-1.amazonaws.com/
imageclassification:<tag>

Inferência, treinamento

Inferência MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-mxnet',region='us-govwest-1',version='1.5.1',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Python

263933020539.dkr.ecr.us1.8
govwest-1.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

inferência

inf

py3

263933020539.dkr.ecr.us1.5.1
gov-

inferência

inf

py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Python

west-1.amazonaws.com/
sagemaker-neomxnet:<tag>

Inferentia PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-pytorch',region='us-govwest-1',version='1.9',py_version='py3')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Python

263933020539.dkr.ecr.us1.9
govwest-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

inferência

inf

py3

263933020539.dkr.ecr.us1.8
govwest-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

inferência

inf

py3

263933020539.dkr.ecr.us1,7
govwest-1.amazonaws.com/
sagemaker-neopytorch:<tag>

inferência

inf

py3

K-Means (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='kmeans',region='us-gov-west-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

226302683700.dkr.ecr.us- 1
govwest-1.amazonaws.com/
kmeans:<tag>

Inferência, treinamento
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KNN (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='knn',region='us-gov-west-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

226302683700.dkr.ecr.us- 1
govwest-1.amazonaws.com/
knn:<tag>

Inferência, treinamento

LDA (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='lda',region='us-gov-west-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

226302683700.dkr.ecr.us- 1
govwest-1.amazonaws.com/
lda:<tag>

Inferência, treinamento

Linear Learner (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='linear-learner',region='us-gov-west-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

226302683700.dkr.ecr.us- 1
govwest-1.amazonaws.com/
linear-learner:<tag>

Inferência, treinamento

MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris

1966
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image_uris.retrieve(framework='mxnet',region='us-govwest-1',version='1.4.1',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Python

442386744353.dkr.ecr.us1.9.0
govwest-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

442386744353.dkr.ecr.us1.9.0
govwest-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

442386744353.dkr.ecr.us1.8.0
govwest-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

442386744353.dkr.ecr.us1.8.0
govwest-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py37

442386744353.dkr.ecr.us1.7.0
govwest-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

442386744353.dkr.ecr.us1.7.0
govwest-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

442386744353.dkr.ecr.us1.7.0
govwest-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py3

442386744353.dkr.ecr.us1.6.0
govwest-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

442386744353.dkr.ecr.us1.6.0
gov-

inferência

CPU, GPU

py2, py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Python

442386744353.dkr.ecr.us1.5.1
govwest-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

246785580436.dkr.ecr.us1.4.1
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

442386744353.dkr.ecr.us1.4.1
govwest-1.amazonaws.com/
mxnettraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

246785580436.dkr.ecr.us1.4.1
govwest-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

442386744353.dkr.ecr.us1.4.1
govwest-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

442386744353.dkr.ecr.us1.4.1
govwest-1.amazonaws.com/
mxnet-inferenceeia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

246785580436.dkr.ecr.us1.4.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

246785580436.dkr.ecr.us1.4.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

west-1.amazonaws.com/
mxnetinference:<tag>
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Python

246785580436.dkr.ecr.us1.4.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxnetserving-eia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

246785580436.dkr.ecr.us1.3.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

246785580436.dkr.ecr.us1.3.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

246785580436.dkr.ecr.us1.3.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemaker-mxneteia:<tag>

eia

CPU

py2, py3

246785580436.dkr.ecr.us1.2.1
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

246785580436.dkr.ecr.us1.2.1
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

246785580436.dkr.ecr.us1.1.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

246785580436.dkr.ecr.us1.1.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

246785580436.dkr.ecr.us1.0.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Python

246785580436.dkr.ecr.us1.0.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

246785580436.dkr.ecr.us0.12.1
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

246785580436.dkr.ecr.us0.12.1
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakermxnet:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

Treinador do MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-mxnet',region='us-govwest-1',version='0.11',py_version='py3',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Python

246785580436.dkr.ecr.us0.11.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet: treinador
0.11.0-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

246785580436.dkr.ecr.us0,11
govwest-1.amazonaws.com/
sagemaker-rlmxnet: treinador
0.11-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

NTM (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ntm',region='us-gov-west-1')
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Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

226302683700.dkr.ecr.us- 1
govwest-1.amazonaws.com/
ntm:<tag>

Inferência, treinamento

Classificação de imagens Neo (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='image-classification-neo',region='us-gov-west-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

263933020539.dkr.ecr.us- latest
govwest-1.amazonaws.com/
image-classificationneo:<tag>

inferência

Neo MXNet (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-mxnet',region='us-govwest-1',version='1.8',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

263933020539.dkr.ecr.us1.8
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencemxnet:<tag>

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Python

inferência

CPU, GPU

py3

Neo PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-pytorch',region='us-govwest-1',version='1.6',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Python

263933020539.dkr.ecr.us1.8
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

263933020539.dkr.ecr.us1,7
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

263933020539.dkr.ecr.us1.6
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

263933020539.dkr.ecr.us1.5
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

263933020539.dkr.ecr.us1.4
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencepytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

Neo Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='neo-tensorflow',region='us-govwest-1',version='1.15.3',py_version='py3',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

263933020539.dkr.ecr.us2.4.2
govwest-1.amazonaws.com/
sagemaker-

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Python

inferência

CPU, GPU

py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Python

inferência

CPU, GPU

py3

inferencetensorflow:<tag>
263933020539.dkr.ecr.us1.15.3
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakerinferencetensorflow:<tag>

Neo XGBoost (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost-neo',region='us-gov-west-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

263933020539.dkr.ecr.us- latest
govwest-1.amazonaws.com/
xgboost-neo:<tag>

inferência

Detecção de objetos (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object-detection',region='us-gov-west-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

226302683700.dkr.ecr.us- 1
govwest-1.amazonaws.com/
object-detection:<tag>

Inferência, treinamento

Object2Vec (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='object2vec',region='us-gov-west-1')

1973

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

226302683700.dkr.ecr.us- 1
govwest-1.amazonaws.com/
object2vec:<tag>

Inferência, treinamento

PCA (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pca',region='us-gov-west-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

226302683700.dkr.ecr.us- 1
govwest-1.amazonaws.com/
pca:<tag>

Inferência, treinamento

PyTorch (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='pytorch',region='us-govwest-1',version='1.8.0',py_version='py3',image_scope='inference',
instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Python

442386744353.dkr.ecr.us1.12.0
govwest-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

442386744353.dkr.ecr.us1.12.0
govwest-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

442386744353.dkr.ecr.us1.11.0
govwest-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

1974

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Python

442386744353.dkr.ecr.us1.11.0
govwest-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

442386744353.dkr.ecr.us1.10.2
govwest-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

442386744353.dkr.ecr.us1.10.2
govwest-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

442386744353.dkr.ecr.us1.10.0
govwest-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

442386744353.dkr.ecr.us1.10.0
govwest-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

442386744353.dkr.ecr.us1.9.1
govwest-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

442386744353.dkr.ecr.us1.9.1
govwest-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

442386744353.dkr.ecr.us1.9.0
govwest-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py38

442386744353.dkr.ecr.us1.9.0
govwest-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

1975

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Python

442386744353.dkr.ecr.us1.8.1
govwest-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

442386744353.dkr.ecr.us1.8.1
govwest-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

442386744353.dkr.ecr.us1.8.0
govwest-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

442386744353.dkr.ecr.us1.8.0
govwest-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

442386744353.dkr.ecr.us1.7.1
govwest-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

442386744353.dkr.ecr.us1.7.1
govwest-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

442386744353.dkr.ecr.us1.6.0
govwest-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3, py36

442386744353.dkr.ecr.us1.6.0
govwest-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36

442386744353.dkr.ecr.us1.5.0
govwest-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

1976

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Python

442386744353.dkr.ecr.us1.5.0
govwest-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

442386744353.dkr.ecr.us1.4.0
govwest-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py3

442386744353.dkr.ecr.us1.4.0
govwest-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

442386744353.dkr.ecr.us1.3.1
govwest-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

442386744353.dkr.ecr.us1.3.1
govwest-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

442386744353.dkr.ecr.us1.2.0
govwest-1.amazonaws.com/
pytorchinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

442386744353.dkr.ecr.us1.2.0
govwest-1.amazonaws.com/
pytorchtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

246785580436.dkr.ecr.us1.1.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

246785580436.dkr.ecr.us1.1.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

1977

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Python

246785580436.dkr.ecr.us1.0.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

246785580436.dkr.ecr.us1.0.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

246785580436.dkr.ecr.us0.4.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2, py3

246785580436.dkr.ecr.us0.4.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakerpytorch:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

Random Cut Forest (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='randomcutforest',region='us-gov-west-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

226302683700.dkr.ecr.us- 1
govwest-1.amazonaws.com/
randomcutforest:<tag>

Inferência, treinamento

Scikit-learn (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sklearn',region='us-govwest-1',version='0.23-1',image_scope='inference')

1978

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

Caminho de registro

Versão

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

414596584902.dkr.ecr.us1.0-1
govwest-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

1.0.2

Inferência,
treinamento

414596584902.dkr.ecr.us0,23-1
govwest-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.23.2

Inferência,
treinamento

414596584902.dkr.ecr.us0.20.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemaker-scikitlearn:<tag>

0.20.0

Inferência,
treinamento

Segmentação semântica (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='semantic-segmentation',region='us-gov-west-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

226302683700.dkr.ecr.us- 1
govwest-1.amazonaws.com/
semanticsegmentation:<tag>

Inferência, treinamento

Seq2Seq (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='seq2seq',region='us-gov-west-1')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

226302683700.dkr.ecr.us- 1
govwest-1.amazonaws.com/
seq2seq:<tag>

inferência, treinamento

1979

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

Spark (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='spark',region='us-govwest-1',version='3.0',image_scope='processing')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

271483468897.dkr.ecr.us- 3.1
govwest-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando

271483468897.dkr.ecr.us- 3.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando

271483468897.dkr.ecr.us- 2.4
govwest-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkprocessing:<tag>

processando

SparkML Serving (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='sparkml-serving',region='us-gov-west-1',version='2.4')

Caminho de registro

Versão

Tipos de Job (escopo da
imagem)

414596584902.dkr.ecr.us- 2.4
govwest-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

inferência

414596584902.dkr.ecr.us- 2.2
govwest-1.amazonaws.com/
sagemaker-sparkmlserving:<tag>

inferência

Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.

1980

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='tensorflow',region='us-govwest-1',version='1.12.0',image_scope='inference',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Python

442386744353.dkr.ecr.us2.9.1
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py39

442386744353.dkr.ecr.us2.8.0
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

442386744353.dkr.ecr.us2.8.0
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py39

442386744353.dkr.ecr.us2.7.1
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

442386744353.dkr.ecr.us2.7.0
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

442386744353.dkr.ecr.us2.6.3
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

442386744353.dkr.ecr.us2.6.3
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

442386744353.dkr.ecr.us2.6.2
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

442386744353.dkr.ecr.us2.6.0
gov-

inferência

CPU, GPU

-

1981

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Python

442386744353.dkr.ecr.us2.6.0
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py38

442386744353.dkr.ecr.us2.5.1
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

442386744353.dkr.ecr.us2.5.1
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

442386744353.dkr.ecr.us2.5.0
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

442386744353.dkr.ecr.us2.4.3
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

442386744353.dkr.ecr.us2.4.3
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

442386744353.dkr.ecr.us2.4.1
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

442386744353.dkr.ecr.us2.4.1
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

west-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

1982

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Python

442386744353.dkr.ecr.us2.3.2
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

442386744353.dkr.ecr.us2.3.2
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

442386744353.dkr.ecr.us2.3.1
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

442386744353.dkr.ecr.us2.3.1
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

442386744353.dkr.ecr.us2.3.0
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

442386744353.dkr.ecr.us2.3.0
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

442386744353.dkr.ecr.us2.3.0
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

442386744353.dkr.ecr.us2.2.2
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

442386744353.dkr.ecr.us2.2.2
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

1983

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Python

442386744353.dkr.ecr.us2.2.1
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

442386744353.dkr.ecr.us2.2.1
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

442386744353.dkr.ecr.us2.2.0
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

442386744353.dkr.ecr.us2.2.0
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py37

442386744353.dkr.ecr.us2.1.3
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

442386744353.dkr.ecr.us2.1.3
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

442386744353.dkr.ecr.us2.1.2
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

442386744353.dkr.ecr.us2.1.2
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

442386744353.dkr.ecr.us2.1.1
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

1984

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Python

442386744353.dkr.ecr.us2.1.1
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

442386744353.dkr.ecr.us2.1.0
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

442386744353.dkr.ecr.us2.1.0
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

442386744353.dkr.ecr.us2.0.4
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

442386744353.dkr.ecr.us2.0.4
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

442386744353.dkr.ecr.us2.0.3
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

442386744353.dkr.ecr.us2.0.3
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

442386744353.dkr.ecr.us2.0.2
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

442386744353.dkr.ecr.us2.0.2
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

1985

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Python

442386744353.dkr.ecr.us2.0.1
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

442386744353.dkr.ecr.us2.0.1
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

442386744353.dkr.ecr.us2.0.0
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

442386744353.dkr.ecr.us2.0.0
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

442386744353.dkr.ecr.us2.0.0
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

442386744353.dkr.ecr.us1.15.5
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

442386744353.dkr.ecr.us1.15.5
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36, py37

442386744353.dkr.ecr.us1.15.4
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

442386744353.dkr.ecr.us1.15.4
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3, py36, py37

1986

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Python

442386744353.dkr.ecr.us1.15.3
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

442386744353.dkr.ecr.us1.15.3
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3, py37

442386744353.dkr.ecr.us1.15.2
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

442386744353.dkr.ecr.us1.15.2
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3, py37

442386744353.dkr.ecr.us1.15.0
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

442386744353.dkr.ecr.us1.15.0
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

442386744353.dkr.ecr.us1.15.0
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

442386744353.dkr.ecr.us1.14.0
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinferenceeia:<tag>

eia

CPU

-

1987

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Python

442386744353.dkr.ecr.us1.14.0
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

442386744353.dkr.ecr.us1.14.0
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

246785580436.dkr.ecr.us1.13.1
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

442386744353.dkr.ecr.us1.13.1
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowtraining:<tag>

formação

CPU, GPU

py3

246785580436.dkr.ecr.us1.13.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

442386744353.dkr.ecr.us1.13.0
govwest-1.amazonaws.com/
tensorflowinference:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

246785580436.dkr.ecr.us1.12.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

246785580436.dkr.ecr.us1.12.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

-
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Python

246785580436.dkr.ecr.us1.12.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

246785580436.dkr.ecr.us1.11.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow-servingeia:<tag>

eia

CPU

-

246785580436.dkr.ecr.us1.11.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowserving:<tag>

inferência

CPU, GPU

-

246785580436.dkr.ecr.us1.11.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflowscriptmode:<tag>

formação

CPU, GPU

py2, py3

246785580436.dkr.ecr.us1.10.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakertensorfloweia:<tag>

eia

CPU

py2

246785580436.dkr.ecr.us1.10.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

246785580436.dkr.ecr.us1.10.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

246785580436.dkr.ecr.us1.9.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Python

246785580436.dkr.ecr.us1.9.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

246785580436.dkr.ecr.us1.8.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

246785580436.dkr.ecr.us1.8.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

246785580436.dkr.ecr.us1.7.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

246785580436.dkr.ecr.us1.7.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

246785580436.dkr.ecr.us1.6.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

246785580436.dkr.ecr.us1.6.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

246785580436.dkr.ecr.us1.5.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

246785580436.dkr.ecr.us1.5.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Python

246785580436.dkr.ecr.us1.4.1
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

inferência

CPU, GPU

py2

246785580436.dkr.ecr.us1.4.1
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakertensorflow:<tag>

formação

CPU, GPU

py2

Treinador do Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='coach-tensorflow',region='us-govwest-1',version='1.0.0',image_scope='training',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Python

246785580436.dkr.ecr.us0.11.1
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11.1-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

246785580436.dkr.ecr.us0.11.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11.0-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

246785580436.dkr.ecr.us0,11
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.11-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

246785580436.dkr.ecr.us0.10.1
govwest-1.amazonaws.com/
sagemaker-

formação

CPU, GPU

py3
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Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Python

formação

CPU, GPU

py3

rl-tensorflow:
treinador
0.10.1-<tag>
246785580436.dkr.ecr.us0.10
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakerrl-tensorflow:
treinador
0.10-<tag>

Inferência do Tensorflow (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='inferentia-tensorflow',region='us-govwest-1',version='1.15.0',instance_type='ml.inf1.6xlarge')

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Python

263933020539.dkr.ecr.us2.5.2
govwest-1.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

inferência

inf

py3

263933020539.dkr.ecr.us1.15.0
govwest-1.amazonaws.com/
sagemaker-neotensorflow:<tag>

inferência

inf

py3

Tensorflow Ray (DLC)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='ray-tensorflow',region='us-govwest-1',version='0.8.5',instance_type='ml.c5.4xlarge')

Caminho de
registro

Versão

246785580436.dkr.ecr.us0.6.5
govwest-1.amazonaws.com/

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Python

formação

CPU, GPU

py3

1992

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

Caminho de
registro

Versão

Tipos de Job
(escopo da
imagem)

Processor

Versões do Python

246785580436.dkr.ecr.us0.6
govwest-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,6-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

246785580436.dkr.ecr.us0.5.3
govwest-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0.5.3-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

246785580436.dkr.ecr.us0,5
govwest-1.amazonaws.com/
sagemaker-rltensorflow: dia
0,5-<tag>

formação

CPU, GPU

py3

sagemaker-rltensorflow: dia
0,6,5-<tag>

XGBoost (algoritmo)
SageMaker Exemplo de SDK em Python para recuperar o caminho do registro.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework='xgboost',region='us-gov-west-1',version='1.5-1')

Caminho de registro

Versão

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

414596584902.dkr.ecr.us1,5-1
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.5.2

inferência,
treinamento

414596584902.dkr.ecr.us1.3-1
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.3.3

inferência,
treinamento

414596584902.dkr.ecr.us1.2-2
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

inferência,
treinamento
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Caminho de registro

Versão

Versão do pacote

Tipos de Job (escopo
da imagem)

414596584902.dkr.ecr.us1.2-1
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1.2.0

inferência,
treinamento

414596584902.dkr.ecr.us1.0-1
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

1,0

inferência,
treinamento

226302683700.dkr.ecr.us1
govwest-1.amazonaws.com/
xgboost:<tag>

0,72

inferência,
treinamento

414596584902.dkr.ecr.us0,90-2
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

inferência,
treinamento

414596584902.dkr.ecr.us0,90-1
govwest-1.amazonaws.com/
sagemakerxgboost:<tag>

0.90

inferência,
treinamento

Formatos de dados comuns para algoritmos internos
Os tópicos a seguir explicam os formatos de dados dos algoritmos fornecidos pela Amazon SageMaker.
Tópicos
• Formatos de dados comuns para treinamento (p. 1994)
• Formatos de dados comuns para inferência (p. 1998)

Formatos de dados comuns para treinamento
Para se preparar para o treinamento, você pode pré-processar seus dados usando uma variedade
deAWSserviços, incluindoAWS Glue, Amazon EMR, Amazon Redshift, Amazon Relational Database
Service e Amazon Athena. Após o pré-processamento, publique os dados em um bucket do Amazon S3.
Para treinamento, os dados precisam passar por uma série de conversões e transformações, incluindo:
• Serialização dos dados de treinamento (processada por você)
• Desserialização dos dados de treinamento (processada pelo algoritmo)
• Desserialização do modelo de treinamento (processada pelo algoritmo)
• Desserialização do modelo treinado (opcional, processada por você)
Ao usar a Amazon SageMaker na parte de treinamento do algoritmo, certifique-se de fazer o upload
de todos os dados de uma vez. Se mais dados forem adicionados a esse local, uma nova chamada de
treinamento será necessária para construir um novo modelo.
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Tópicos
•
•
•
•
•

Tipos de conteúdo suportados por algoritmos incorporados (p. 1995)
Usando o modo de tubulação (p. 1995)
Usando o formato CSV (p. 1995)
Usando o formato RecordIO (p. 1996)
Desserialização do modelo treinado (p. 1998)

Tipos de conteúdo suportados por algoritmos incorporados
A tabela a seguir lista algumas das mais com suporteContentTypevalores e os algoritmos que os usam:

ContentTypes para algoritmos integrados
ContentType

Algorithm

aplicativo/x-image

Algoritmo de detecção de objetos, segmentação semân

aplicativo/x-recordio

Algoritmo de Detecção de objetos

aplicação/x-recordioprotobuf

Máquinas de fatoração, K-Means, k-NN, alocação de Dirichlet latente,
Linear Learner, NTM, PCA, RCF, Sequência a Sequência

aplicação/jsonlines

BlazingText, DeepAr

image/jpeg

Algoritmo de detecção de objetos, segmentação semân

imagem/png

Algoritmo de detecção de objetos, segmentação semân

text/csv

IP Insights, K-Means, K-nn, alocação de Dirichlet latente, aluno linear,
NTM, PCA, RCF, XGBoost

texto/libsvm

XGBoost

Para obter um resumo dos parâmetros usados por cada algoritmo, consulte a documentação dos
algoritmos individuais ou estemesa.

Usando o modo de tubulação
EmModo de tubulação, seu trabalho de treinamento transmite dados diretamente do Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3). O streaming pode proporcionar tempos de inicialização mais rápidos
para trabalhos de treinamento e um melhor throughput. Isso está em contraste comModo de arquivo,
em que seus dados do Amazon S3 são armazenados nos volumes da instância de treinamento. O modo
de arquivo usa espaço em disco para armazenar os artefatos do modelo final e o conjunto completo de
dados de treinamento. Ao transmitir seus dados diretamente do Amazon S3 no modo Pipe, você reduz o
tamanho dos volumes do Amazon Elastic Block Store de suas instâncias de treinamento. O modo de Pipe
precisa apenas de espaço em disco suficiente para armazenar seus artefatos de modelo finais. Consulte a
AlgorithmSpecification para obter detalhes adicionais sobre o modo de entrada de treinamento.

Usando o formato CSV
Muitos Amazon SageMaker os algoritmos oferecem suporte a treinamento com dados no formato CSV.
Para usar dados no formato CSV para treinamento, na especificação do canal de dados de entrada,
especifiquetext/csvcomo oContentType. Amazônia SageMaker exige que um arquivo CSV não tenha
um registro de cabeçalho e que a variável de destino esteja na primeira coluna. Para executar algoritmos
de aprendizagem não supervisionada que não tenham um destino, especifique o número de colunas de
rótulo no tipo de conteúdo. Por exemplo, neste caso, 'content_type=text/csv;label_size=0'.
Para ver um exemplo de notebook que usa o formato CSV, consultePrevisão de câncer de mama.
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Para obter mais informações, consulte:Agora use o modo Pipe com conjuntos de dados CSV para um
treinamento mais rápido na Amazon SageMakerAlgoritmos integrados.

Usando o formato RecordIO
No formato protobuf recordIO, SageMaker converte cada observação no conjunto de dados em uma
representação binária como um conjunto de flutuadores de 4 bytes e, em seguida, a carrega no campo
de valores do protobuf. Se você estiver usando o Python para preparação de dados, é altamente
recomendável usar essas transformações existentes. No entanto, se você estiver usando outra linguagem,
o arquivo de definição protobuf abaixo fornecerá o esquema que você usa para converter seus dados em
SageMaker formato protobuf.

Note
Para obter um exemplo que mostra como converter a matriz numPy comumente usada no formato
(protobuf — Código de recordIO mensagem), consulteUma introdução às máquinas de fatoração
com o MNIST.
syntax = "proto2";
package aialgs.data;
option java_package = "com.amazonaws.aialgorithms.proto";
option java_outer_classname = "RecordProtos";
// A sparse or dense rank-R tensor that stores data as doubles (float64).
message Float32Tensor
{
// Each value in the vector. If keys is empty, this is treated as a
// dense vector.
repeated float values = 1 [packed = true];
// If key is not empty, the vector is treated as sparse, with
// each key specifying the location of the value in the sparse vector.
repeated uint64 keys = 2 [packed = true];

}

// An optional shape that allows the vector to represent a matrix.
// For example, if shape = [ 10, 20 ], floor(keys[i] / 20) gives the row,
// and keys[i] % 20 gives the column.
// This also supports n-dimensonal tensors.
// Note: If the tensor is sparse, you must specify this value.
repeated uint64 shape = 3 [packed = true];

// A sparse or dense rank-R tensor that stores data as doubles (float64).
message Float64Tensor {
// Each value in the vector. If keys is empty, this is treated as a
// dense vector.
repeated double values = 1 [packed = true];
// If this is not empty, the vector is treated as sparse, with
// each key specifying the location of the value in the sparse vector.
repeated uint64 keys = 2 [packed = true];

}

// An optional shape that allows the vector to represent a matrix.
// For example, if shape = [ 10, 20 ], floor(keys[i] / 10) gives the row,
// and keys[i] % 20 gives the column.
// This also supports n-dimensonal tensors.
// Note: If the tensor is sparse, you must specify this value.
repeated uint64 shape = 3 [packed = true];

// A sparse or dense rank-R tensor that stores data as 32-bit ints (int32).
message Int32Tensor {
// Each value in the vector. If keys is empty, this is treated as a
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// dense vector.
repeated int32 values = 1 [packed = true];
// If this is not empty, the vector is treated as sparse with
// each key specifying the location of the value in the sparse vector.
repeated uint64 keys = 2 [packed = true];

}

// An optional shape that allows the vector to represent a matrix.
// For Exmple, if shape = [ 10, 20 ], floor(keys[i] / 10) gives the row,
// and keys[i] % 20 gives the column.
// This also supports n-dimensonal tensors.
// Note: If the tensor is sparse, you must specify this value.
repeated uint64 shape = 3 [packed = true];

// Support for storing binary data for parsing in other ways (such as JPEG/etc).
// This is an example of another type of value and may not immediately be supported.
message Bytes {
repeated bytes value = 1;

}

// If the content type of the data is known, stores it.
// This allows for the possibility of using decoders for common formats
// in the future.
optional string content_type = 2;

message Value {
oneof value {
// The numbering assumes the possible use of:
// - float16, float128
// - int8, int16, int32
Float32Tensor float32_tensor = 2;
Float64Tensor float64_tensor = 3;
Int32Tensor int32_tensor = 7;
Bytes bytes = 9;
}
}
message Record {
// Map from the name of the feature to the value.
//
// For vectors and libsvm-like datasets,
// a single feature with the name `values`
// should be specified.
map<string, Value> features = 1;
// An optional set of labels for this record.
// Similar to the features field above, the key used for
// generic scalar / vector labels should be 'values'.
map<string, Value> label = 2;
// A unique identifier for this record in the dataset.
//
// Whilst not necessary, this allows better
// debugging where there are data issues.
//
// This is not used by the algorithm directly.
optional string uid = 3;
// Textual metadata describing the record.
//
// This may include JSON-serialized information
// about the source of the record.
//
// This is not used by the algorithm directly.
optional string metadata = 4;
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}

// An optional serialized JSON object that allows per-record
// hyper-parameters/configuration/other information to be set.
//
// The meaning/interpretation of this field is defined by
// the algorithm author and may not be supported.
//
// This is used to pass additional inference configuration
// when batch inference is used (e.g. types of scores to return).
optional string configuration = 5;

Depois de criar o buffer de protocolo, armazene-o em um local do Amazon S3 que a Amazon SageMaker
pode acessar e isso pode ser passado como parte doInputDataConfigemcreate_training_job.

Note
Para toda a Amazon SageMaker Algoritmos, aChannelNameemInputDataConfigdeve ser
definido comotrain. Alguns algoritmos também oferecem suporte para input channels de
validação ou teste. Eles são normalmente usados para avaliar o desempenho do modelo usando
um conjunto de dados de manutenção. Conjuntos de dados de manutenção não são usados no
treinamento inicial, mas podem ser usados para ajustar ainda mais o modelo.

Desserialização do modelo treinado
Amazônia SageMaker os modelos são armazenados como model.tar.gz no bucket do S3 especificado
emOutputDataConfig S3OutputPathparâmetro docreate_training_jobchamada. Você pode
especificar a maioria desses artefatos de modelo ao criar um modelo de hospedagem. Também é possível
abrir e revisá-los na sua instância de bloco de anotações. Ao ser removido do tar, o model.tar.gz
contém model_algo-1, que é um objeto serializado do Apache MXNet. Por exemplo, veja a seguir como
carregar e visualizar o modelo k-means na memória:
import mxnet as mx
print(mx.ndarray.load('model_algo-1'))

Formatos de dados comuns para inferência
Amazônia SageMaker os algoritmos aceitam e produzem vários tipos diferentes de MIME para as cargas
HTTP usadas na recuperação de previsões on-line e em minilote. Você pode usar váriosAWSserviços para
transformar ou pré-processar registros antes de executar a inferência. No mínimo, é preciso converter os
dados para os seguintes itens:
• Serialização da solicitação de inferência (processada por você)
• Desserialização da solicitação de inferência (processada pelo algoritmo)
• Serialização da resposta de inferência (processada pelo algoritmo)
• Desserialização da resposta de inferência (processada por você)
Tópicos
• Converter dados para serialização de solicitações de inferência (p. 1998)
• Converter dados para desserialização de respostas de inferência (p. 2000)
• Formatos de solicitação gerais para todos os algoritmos (p. 2001)
• Use a transformação Batch com algoritmos integrados (p. 2002)

Converter dados para serialização de solicitações de inferência
Opções de tipo de conteúdo para a Amazon SageMaker as solicitações de inferência de algoritmos
incluem:text/csv,application/json, eapplication/x-recordio-protobuf. Algoritmos que não
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oferecem suporte a todos esses tipos podem oferecer suporte a outros tipos. O XGBoost, por exemplo, só
oferece suporte a text/csv nessa lista, mas também oferece suporte a text/libsvm.
Paratext/csv, o valor do argumento Body parainvoke_endpointdeve ser uma string com vírgulas
separando os valores de cada recurso. Por exemplo, um registro para um modelo com quatro recursos
pode parecer1.5,16.0,14,23.0. Todas as transformações executadas nos dados de treinamento
também devem ser executadas nos dados antes da obtenção da inferência. A ordem das características é
importante e deve permanecer inalterada.
application/json é significativamente mais flexível e fornece vários formatos possíveis para os
desenvolvedores usarem em seus aplicativos. Em um nível alto, no JavaScript, a carga deverá ser
semelhante a:
let request = {
// Instances might contain multiple rows that predictions are sought for.
"instances": [
{
// Request and algorithm specific inference parameters.
"configuration": {},
// Data in the specific format required by the algorithm.
"data": {
"<field name>": dataElement
}
}
]
}

Para especificar o dataElement, você tem as seguintes opções:
Buffers de protocolo equivalentes
// Has the same format as the protocol buffers implementation described for training.
let dataElement = {
"keys": [],
"values": [],
"shape": []
}

Vetor numérico simples
// An array containing numeric values is treated as an instance containing a
// single dense vector.
let dataElement = [1.5, 16.0, 14.0, 23.0]
// It will be
let converted
"features":
"values":
}
}

converted to the following representation by the SDK.
= {
{
dataElement

Para vários registros
let request = {
"instances": [
// First instance.
{
"features": [ 1.5, 16.0, 14.0, 23.0 ]
},
// Second instance.
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{

}

]

}

"features": [ -2.0, 100.2, 15.2, 9.2 ]

Converter dados para desserialização de respostas de inferência
Amazônia SageMaker algoritmos retornam JSON em vários layouts. Basicamente, a estrutura é esta:
let response = {
"predictions": [{
// Fields in the response object are defined on a per algorithm-basis.
}]
}

Os campos incluídos nas previsões diferem de algoritmo para algoritmo. Veja a seguir exemplos de
resultado para o algoritmo k-means.
Inferência de registro único
let response = {
"predictions": [{
"closest_cluster": 5,
"distance_to_cluster": 36.5
}]
}

Inferência de vários registros
let response = {
"predictions": [
// First instance prediction.
{
"closest_cluster": 5,
"distance_to_cluster": 36.5
},
// Second instance prediction.
{
"closest_cluster": 2,
"distance_to_cluster": 90.3
}
]
}

Inferência de vários registros com entrada protobuf
{

}

"features": [],
"label": {
"closest_cluster": {
"values": [ 5.0 ] // e.g. the closest centroid/cluster was 1.0
},
"distance_to_cluster": {
"values": [ 36.5 ]
}
},
"uid": "abc123",
"metadata": "{ "created_at": '2017-06-03' }"
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SageMaker os algoritmos também oferecem suporte ao formato JSONLINES, em que o conteúdo da
resposta por registro é o mesmo do formato JSON. A estrutura de vários registros é uma concatenação
de objetos de resposta por registro separados por caracteres de nova linha. O conteúdo da resposta do
algoritmo KMeans interno para 2 pontos de dados de entrada é:
{"distance_to_cluster": 23.40593910217285, "closest_cluster": 0.0}
{"distance_to_cluster": 27.250282287597656, "closest_cluster": 0.0}

Ao executar a transformação em lote, recomendamos o uso dojsonlinestipo de resposta definindo
aAcceptcampo noCreateTransformJobRequestparaapplication/jsonlines.

Formatos de solicitação gerais para todos os algoritmos
A maioria dos algoritmos usa vários dos seguintes formatos de solicitação de inferência.

Formato da solicitação JSON
Content-Type:Aplicação/JSON
Formato denso
let request =
{
"instances":
[
{
"features": [1.5, 16.0, 14.0, 23.0]
}
]
}
let request =
{
"instances":
[
{
"data": {
"features": {
"values": [ 1.5, 16.0, 14.0, 23.0]
}
}
}
]
}

Formato esparso
{

"instances": [
{"data": {"features": {
"keys": [26, 182, 232, 243, 431],
"shape": [2000],
"values": [1, 1, 1, 4, 1]
}
}
},
{"data": {"features": {
"keys": [0, 182, 232, 243, 431],
"shape": [2000],
"values": [13, 1, 1, 4, 1]
}
}
},
]

}
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Formato da solicitação JSONLINES
Content-Type:Aplicativo/JSONlines
Formato denso
Um único registro no formato denso pode ser representado como:
{ "features": [1.5, 16.0, 14.0, 23.0] }

ou:
{ "data": { "features": { "values": [ 1.5, 16.0, 14.0, 23.0] } }

Formato esparso
Um único registro no formato esparso é representado como:
{"data": {"features": { "keys": [26, 182, 232, 243, 431], "shape": [2000], "values": [1, 1,
1, 4, 1] } } }

Vários registros são representados como uma concatenação das representações de registro único acima,
separadas por caracteres de nova linha:
{"data": {"features": { "keys": [0, 1, 3], "shape": [4], "values": [1, 4, 1] } } }
{ "data": { "features": { "values": [ 1.5, 16.0, 14.0, 23.0] } }
{ "features": [1.5, 16.0, 14.0, 23.0] }

Formato da solicitação CSV
Content-Type:texto/CSV; label_size=0

Note
Não há suporte a CSV para máquinas de fatoração.

Formato da solicitação RECORDIO
Tipo de conteúdo: aplicativo/x-recordio-protobuf

Use a transformação Batch com algoritmos integrados
Ao executar a transformação em lote, recomendamos usar o tipo de resposta JSONLINES
em vez de JSON, se suportado pelo algoritmo. Isso é feito definindo o campo Accept em
CreateTransformJobRequest como application/jsonlines.
Quando você cria um trabalho de transformação, SplitType deve ser definido de acordo com o
ContentType dos dados de entrada. De modo semelhante, dependendo do campo Accept em
CreateTransformJobRequest, AssembleWith deve ser ajustado de acordo. Use a tabela a seguir
para ajudar a definir adequadamente esses campos:
ContentType

Recomendado SplitType

application/x-recordio-protobuf

RecordIO

text/csv

Line

application/jsonlines

Line
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ContentType

Recomendado SplitType

application/json

None

application/x-image

None

image/*

None

Aceitar

Recomendado AssembleWith

application/x-recordio-protobuf

None

application/json

None

application/jsonlines

Line

Para obter mais informações sobre formatos de resposta de algoritmos específicos, consulte os seguintes
tópicos:
• Formatos de inferência do DeepAR (p. 2170)
• Formatos de resposta de máquinas de fatoração (p. 2031)
• Formatos de dados de inferência para IP Insights (p. 2182)
• Formatos de resposta do k-means (p. 2191)
• Formatos de resposta e solicitação para k-NN (p. 2038)
• Formatos lineares de resposta do aluno (p. 2067)
• Formatos de resposta do NTM (p. 2128)
• Formatos de dados para inferência em Object2Vec (p. 2142)
• Incorporações de codificadores para Object2Vec (p. 2143)
• Formatos de resposta do PCA (p. 2195)
• Formatos de resposta do RCF (p. 2202)

Tipos de instância para algoritmos internos
Para treinar e hospedar a Amazon SageMaker algoritmos, recomendamos usar os seguintes tipos de
instância do Amazon EC2:
• ml.m5.xlarge, ml.m5.4xlarge e ml.m5.12xlarge
• ml.c5.xlarge, ml.c5.2xlarge e ml.c5.8xlarge
• ml.p3.xlarge, ml.p3.8xlarge e ml.p3.16xlarge
Mais Amazon SageMaker algoritmos foram projetados para aproveitar as vantagens da computação em
GPU para treinamento. Para a maioria dos treinamentos de algoritmos, oferecemos suporte às instâncias
de GPU P2, P3, G4dn e G5. Apesar de os custos por instância serem mais altos, as GPUs treinam mais
rapidamente, o que as tornam mais econômicas. As exceções são indicadas neste guia.
O tamanho e o tipo de dados podem ter grande impacto sobre qual configuração de hardware é mais
eficaz. Quando o mesmo modelo é treinado de forma recorrente, os testes iniciais em uma variedade de
tipos de instância podem descobrir configurações que são mais econômicas a longo prazo. Além disso, os
algoritmos que treinam com mais eficiência em GPUs podem não precisar delas para obter uma inferência
eficiente. Faça testes para determinar a solução mais econômica.
Para obter mais informações sobre SageMaker especificações de hardware, consulteAmazônia
SageMaker Tipos de instância de ML.
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Registros para algoritmos integrados
Amazônia SageMaker algoritmos produzem a Amazon CloudWatch registros, que fornecem informações
detalhadas sobre o processo de treinamento. Para ver os registros, naAWSconsole de gerenciamento,
escolhaCloudWatch, escolhaLogse, em seguida, escolha /aws/sagemaker/TrainingJobs grupo de log.
Cada trabalho de treinamento tem um fluxo de log por nó no qual foi treinado. O nome do fluxo de logs
começa com o valor especificado no parâmetro TrainingJobName quando o trabalho foi criado.

Note
Se um trabalho falhar e os registros não aparecerem no CloudWatch, é provável que tenha
ocorrido um erro antes do início do treinamento. Especificar a imagem de treinamento ou o local
do S3 incorretos pode ser um dos motivos.
O conteúdo dos logs variam de algoritmo para algoritmo. No entanto, você pode normalmente encontrar as
seguintes informações:
• Confirmação dos argumentos fornecidos no início do log
• Erros que ocorreram durante o treinamento
• Medição da precisão ou do desempenho numérico de um algoritmo
• Horários para o algoritmo e quaisquer estágios principais dentro do algoritmo

Erros comuns
Se um trabalho de treinamento apresentar falha, alguns detalhes sobre o problema serão fornecidos pelo
valor de retorno FailureReason na descrição do trabalho de treinamento, da seguinte forma:
sage = boto3.client('sagemaker')
sage.describe_training_job(TrainingJobName=job_name)['FailureReason']

Outros são relatados somente no CloudWatch troncos. Estes são alguns dos erros comuns:
1. Especificação incorreta de um hiperparâmetro ou especificação de um hiperparâmetro inválido para o
algoritmo.
Do CloudWatch Log
[10/16/2017 23:45:17 ERROR 139623806805824 train.py:48]
Additional properties are not allowed (u'mini_batch_siz' was
unexpected)

2. Especificação de um valor inválido para um hiperparâmetro.
FailureReason
AlgorithmError: u'abc' is not valid under any of the given
schemas\n\nFailed validating u'oneOf' in
schema[u'properties'][u'feature_dim']:\n
{u'oneOf':
[{u'pattern': u'^([1-9][0-9]*)$', u'type': u'string'},\n
{u'minimum': 1, u'type': u'integer'}]}\

FailureReason
[10/16/2017 23:57:17 ERROR 140373086025536 train.py:48] u'abc'
is not valid under any of the given schemas
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3. Formato impreciso do arquivo protobuf.
Do CloudWatch tora
[10/17/2017 18:01:04 ERROR 140234860816192 train.py:48] cannot
copy sequence with size 785 to array axis with dimension 784

Integrado SageMaker Algoritmos para dados tabulares
Amazônia SageMaker fornece algoritmos integrados que são personalizados para a análise de dados
tabulares. O integrado SageMaker algoritmos para dados tabulares podem ser usados para problemas de
classificação ou regressão.
• AutoGluon-Tabular (p. 2006)—uma estrutura AutoML de código aberto que é bem-sucedida ao agrupar
modelos e empilhá-los em várias camadas.
• CatBoost (p. 2013)—uma implementação do algoritmo de árvores com aumento de gradiente que
introduz o aumento ordenado e um algoritmo inovador para processar características categóricas.
• Algoritmo de Máquinas de fatoração (p. 2022)—uma extensão de um modelo linear que é projetado
para capturar economicamente as interações entre recursos em conjuntos de dados esparsos de alta
dimensão.
• Algoritmo k-nearest neighbors (k-NN) (p. 2032)—um método não paramétrico que usa os k pontos
rotulados mais próximos para atribuir um rótulo a um novo ponto de dados para classificação ou um
valor alvo previsto a partir da média dos k pontos mais próximos para regressão.
• Light GBM (p. 2041)—uma implementação do algoritmo de árvores com aumento de gradiente que
adiciona duas novas técnicas para melhorar a eficiência e a escalabilidade: Amostragem unilateral
baseada em gradiente (GOSS) e pacote exclusivo de recursos (EFB).
• Algoritmo de Aprendizagem linear (p. 2050)—aprende uma função linear para regressão ou uma função
de limite linear para classificação.
• TabTransformer (p. 2068)—uma nova arquitetura de modelagem de dados tabulares profunda baseada
em self-attention-basedTransformadores.
• Algoritmo XGBoost (p. 2075)—uma implementação do algoritmo de árvores com aumento de gradiente
que combina um conjunto de estimativas de um conjunto de modelos mais simples e mais fracos.

Nome do
algoritmo

Nome do
canal

AutoGluonComo
tabular

Modo de
entrada do
treinamento

Tipo de
arquivo

Classe de
instância

Paralelizável

treinamento
Arquivo
e
(opcionalmente)
validação

CSV

CPU ou
GPU
(somente
instância
única)

Não

CatBoost

treinamento
Arquivo
e
(opcionalmente)
validação

CSV

CPU
(somente
instância
única)

Não

Máquinas de
fatoração

treinamento
Arquivo ou
e
Pipe
(opcionalmente)
teste

recordIOprotobuf

CPU (GPU
para dados
densos)

Sim
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Nome do
algoritmo

Nome do
canal

k-vizinhos
mais
próximos (kNN)

Light GBM

Modo de
entrada do
treinamento

Tipo de
arquivo

Classe de
instância

Paralelizável

treinamento
Arquivo ou
e
Pipe
(opcionalmente)
teste

recordIOprotobuf ou
CSV

CPU ou
GPU
(dispositivo
de GPU
única em
uma ou mais
instâncias)

Sim

treinamento
Arquivo
e
(opcionalmente)
validação

CSV

CPU
(somente
instância
única)

Não

Aprendizagem treinamento
Arquivo ou
linear
e
Pipe
(opcionalmente)
validação,
teste ou
ambos

recordIOprotobuf ou
CSV

CPU ou
GPU

Sim

TabTransformertreinamento
Arquivo
e
(opcionalmente)
validação

CSV

CPU ou
GPU
(somente
instância
única)

Não

XGBoost
(0,90-1,
0,90-2,
1,0-1, 1,2-1,
1,2-21)

CSV,
LibSVM ou
Parquet

CPU (ou
GPU para
1,2-1)

Sim

treinamento
Arquivo ou
e
Pipe
(opcionalmente)
validação

AutoGluon-Tabular
AutoGluon-Tabularé uma estrutura popular do AutoML de código aberto que treina modelos de
aprendizado de máquina altamente precisos em um conjunto de dados tabulares não processado. Ao
contrário das estruturas AutoML existentes que se concentram principalmente na seleção de modelos e
hiperparâmetros, AutoGluon-Tabular é bem-sucedido ao agrupar vários modelos e empilhá-los em várias
camadas.

Como usar o SageMaker AutoGluon-Tabular
Você pode usar o AutoGluon-Tabular como uma Amazônia SageMaker algoritmo embutido. A seção a
seguir descreve como usar AutoGluon-Tabular com o SageMaker SDK do Python. Para obter informações
sobre como usar o AutoGluon-Tabular da Amazônia SageMaker UI do Studio, consulteSageMaker
JumpStart (p. 48).
• Usar o AutoGluon-Tabular como um algoritmo embutido
Usar o AutoGluon-Algoritmo embutido tabular para construir um AutoGluon-Contêiner de
treinamento tabular, conforme mostrado no exemplo de código a seguir. Você pode identificar
automaticamente o AutoGluon-URI de imagem de algoritmo embutido tabular usando o SageMaker
image_uris.retrieveAPI (ou oget_image_uriAPI se estiver usando oAmazônia SageMaker SDK
do Pythonversão 2).
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Depois de especificar o AutoGluon-URI de imagem tabular, você pode usar o AutoGluon-Recipiente
tabular para construir um estimador usando o SageMaker API do estimador e iniciar um trabalho de
treinamento. O AutoGluon-O algoritmo embutido tabular é executado no modo script, mas o script
de treinamento é fornecido para você e não há necessidade de substituí-lo. Se você tiver uma vasta
experiência no uso do modo script para criar um SageMaker trabalho de treinamento, então você pode
incorporar o seu próprio AutoGluon-Scripts de treinamento tabulares.
from sagemaker import image_uris, model_uris, script_uris
train_model_id, train_model_version, train_scope = "autogluon-regression-ensemble", "*",
"training"
training_instance_type = "ml.p3.2xlarge"
# Retrieve the docker image
train_image_uri = image_uris.retrieve(
region=None,
framework=None,
model_id=train_model_id,
model_version=train_model_version,
image_scope=train_scope,
instance_type=training_instance_type
)
# Retrieve the training script
train_source_uri = script_uris.retrieve(
model_id=train_model_id, model_version=train_model_version, script_scope=train_scope
)
train_model_uri = model_uris.retrieve(
model_id=train_model_id, model_version=train_model_version, model_scope=train_scope
)
# Sample training data is available in this bucket
training_data_bucket = f"jumpstart-cache-prod-{aws_region}"
training_data_prefix = "training-datasets/tabular_multiclass/"
training_dataset_s3_path = f"s3://{training_data_bucket}/{training_data_prefix}"
output_bucket = sess.default_bucket()
output_prefix = "jumpstart-example-tabular-training"
s3_output_location = f"s3://{output_bucket}/{output_prefix}/output"
from sagemaker import hyperparameters
# Retrieve the default hyper-parameters for training the model
hyperparameters = hyperparameters.retrieve_default(
model_id=train_model_id, model_version=train_model_version
)
# [Optional] Override default hyperparameters with custom values
hyperparameters[
"auto_stack"
] = "True"
print(hyperparameters)
from sagemaker.estimator import Estimator
from sagemaker.utils import name_from_base
training_job_name = name_from_base(f"built-in-algo-{train_model_id}-training")
# Create SageMaker Estimator instance
tabular_estimator = Estimator(
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)

role=aws_role,
image_uri=train_image_uri,
source_dir=train_source_uri,
model_uri=train_model_uri,
entry_point="transfer_learning.py",
instance_count=1,
instance_type=training_instance_type,
max_run=360000,
hyperparameters=hyperparameters,
output_path=s3_output_location

# Launch a SageMaker Training job by passing the S3 path of the training data
tabular_estimator.fit(
{"training": training_dataset_s3_path}, logs=True, job_name=training_job_name
)

Para obter mais informações sobre como configurar o AutoGluon-Tabular como um algoritmo embutido,
veja os seguintes exemplos de cadernos.
• Classificação tabular com a Amazon SageMaker AutoGluon-Algoritmo tabular
• Regressão tabular com a Amazon SageMaker AutoGluon-Algoritmo tabular

Interface de entrada e saída para o AutoGluon-Algoritmo tabular
O aumento de gradiente trabalha em dados tabulares: as linhas representam as observações, uma coluna
representa a variável de destino ou rótulo, e as demais colunas representam os recursos.
O SageMaker implementação do AutoGluon-Tabular suporta CSV para treinamento e inferência:
• ParaTreinamento ContentType, as entradas válidas devem sertexto/csv.
• ParaElastic ContentType, as entradas válidas devem sertexto/csv.

Note
Para treinamento de CSV, o algoritmo de treinamento pressupõe que a variável de destino está
na primeira coluna e que o CSV não tem um registro de cabeçalho.
Para inferência de CSV, o algoritmo pressupõe que a entrada do CSV não tem a coluna de rótulo.
Lembre-se de como formatar seus dados de treinamento para serem inseridos no AutoGluon-Modelo
tabular. Você deve fornecer o caminho para um bucket do Amazon S3 contendo subdiretórios para seu
treinamento e dados de validação opcionais.
• Formato de entrada de dados de treinamento: Seus dados de treinamento devem estar em um
subdiretório chamadotrain/que contém umdata.csvarquivo. As variáveis-alvo devem estar na
primeira coluna dedata.csv. As variáveis preditoras (características) devem estar nas colunas
restantes.
• Formato de entrada de dados de validação: Opcionalmente, é possível incluir outro diretório
chamadovalidation/que também tem umdata.csvarquivo. Os dados de validação são usados para
calcular uma pontuação de validação no final de cada iteração de reforço. A interrupção antecipada
é aplicada quando a pontuação de validação para de melhorar. Se os dados de validação não forem
fornecidos, uma fração dos seus dados de treinamento será amostrada aleatoriamente para servir
como dados de validação. Essa fração é selecionada com base no número de linhas em seus dados de
treinamento. Para obter mais informações, consultePrevisão tabularna AutoGluon documentação.
Para o modo de entrada de treinamento CSV, a memória total disponível para o algoritmo (contagem de
instâncias multiplicada pela memória disponível noInstanceType) deve ser capaz de manter o conjunto
de dados de treinamento.
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SageMaker AutoGluon-Tabular usa oautogluon.tabular.TabularPredictormódulo para serializar
ou desserializar o modelo, que pode ser usado para salvar ou carregar o modelo.

Para usar um modelo treinado com SageMaker AutoGluon-Tabular com o AutoGluonestrutura
•

Use o código do Python a seguir:
import tarfile
from autogluon.tabular import TabularPredictor
t = tarfile.open('model.tar.gz', 'r:gz')
t.extractall()
model = TabularPredictor.load(model_file_path)
# prediction with test data
# dtest should be a pandas DataFrame with column names feature_0, feature_1, ...,
feature_d
pred = model.predict(dtest)

Recomendação de instância do Amazon EC2 para AutoGluon-Algoritmo tabular
SageMaker AutoGluon-Tabular suporta treinamento de CPU de instância única e GPU de instância única.
Apesar de os custos por instância serem mais altos, as GPUs treinam mais rapidamente, o que as tornam
mais econômicas. Para aproveitar o treinamento de GPU, especifique o tipo de instância como uma das
instâncias de GPU (por exemplo, P3). SageMaker AutoGluon- Atualmente, o Tabular não é compatível
com treinamento em várias GPUs.

AutoGluon-Amostras de cadernos tabulares
A tabela a seguir descreve uma variedade de exemplos de cadernos que tratam de diferentes casos de
uso da Amazon SageMaker AutoGluon-Algoritmo tabular.
Site Title

Descrição

Classificação tabular com a Amazon SageMaker
AutoGluon-Algoritmo tabular

Este caderno demonstra o uso da Amazônia
SageMaker AutoGluon-Algoritmo tabular para
treinar e hospedar um modelo de classificação
tabular.

Regressão tabular com a Amazon SageMaker
AutoGluon-Algoritmo tabular

Este caderno demonstra o uso da Amazônia
SageMaker AutoGluon-Algoritmo tabular para
treinar e hospedar um modelo de regressão
tabular.

Para obter instruções sobre como criar e acessar instâncias do notebook Jupyter que você pode usar
para executar o exemplo no SageMaker, consulteUsar a Amazon Amazon SageMaker Instâncias de
bloco (p. 299). Após criar uma instância de notebook e abri-la, escolhaSageMakerExemplosguia para ver
uma lista de todas SageMaker amostras. Para abrir um bloco de anotações, escolha sua guia Use (Uso) e
depois escolha Create copy (Criar cópia).

Como AutoGluon-Trabalhos tabulares
AutoGluon-Tabular realiza processamento avançado de dados, aprendizado profundo e métodos de
conjunto de modelos de várias camadas. Ele reconhece automaticamente o tipo de dados em cada coluna
para um pré-processamento robusto de dados, incluindo tratamento especial de campos de texto.
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AutoGluon adapta-se a vários modelos que vão desde off-the-shelf impulsionou árvores para redes neurais
personalizadas. Esses modelos são agrupados de uma maneira inovadora: os modelos são empilhados
em várias camadas e treinados de maneira a garantir que os dados brutos possam ser traduzidos em
previsões de alta qualidade dentro de uma determinada restrição de tempo. Esse processo mitiga o ajuste
excessivo dividindo os dados de várias maneiras com o rastreamento cuidadoso de out-of-fold Exemplos
de do .
O AutoGluon-O algoritmo tabular tem um bom desempenho em competições de aprendizado de máquina
devido ao seu tratamento robusto de uma variedade de tipos de dados, relacionamentos e distribuições.
Você pode usar o AutoGluon-Tabular para problemas de regressão, classificação (binária e multiclasse) e
classificação.
Consulte o diagrama a seguir que ilustra como a estratégia de empilhamento de várias camadas funciona.

Para obter mais informações, consulte:AutoGluon-Tabular: AutoML robusto e preciso para dados
estruturados.

AutoGluon-Hiperparâmetros tabulares
A tabela a seguir contém o subconjunto de hiperparâmetros que são necessários ou mais comumente
usados para a Amazon SageMaker AutoGluon-Algoritmo tabular. Os usuários definem esses parâmetros
para facilitar a estimativa dos parâmetros do modelo a partir dos dados. O SageMaker AutoGluon-O
algoritmo tabular é uma implementação do código abertoAutoGluon-Tabularpacote.

Note
Os hiperparâmetros padrão são baseados em exemplos de conjuntos de dados naAutoGluonAmostras de cadernos tabulares (p. 2009).
Por padrão, o SageMaker AutoGluon-O algoritmo tabular escolhe automaticamente uma métrica de
avaliação com base no tipo de problema de classificação. O algoritmo detecta o tipo de problema
de classificação com base no número de rótulos em seus dados. Para problemas de regressão, a
métrica de avaliação é a raiz do erro quadrático médio. Para problemas de classificação binária,
a métrica de avaliação é a área sob a curva de características operacionais (AUC) do receptor.
Para problemas de classificação multiclasse, a métrica de avaliação é a precisão. Você pode usar
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oeval_metrichiperparâmetro para alterar a métrica de avaliação padrão. Consulte a tabela a seguir
para obter mais informações sobre os hiperparâmetros LightGBM, incluindo descrições, valores válidos e
valores padrão.
Nome do parâmetro

Descrição

eval_metric

A métrica de avaliação dos dados de validação. Seeval_metricé
definido como o padrão"auto"valor, então o algoritmo escolhe
automaticamente uma métrica de avaliação com base no tipo de
problema de classificação:
• "root_mean_squared_error"para regressão
• "roc_auc"para classificação binária
• "accuracy"para classificação multiclasse
Valores válidos: string, consulte oAutoGluon documentaçãopara
valores válidos.
Valor padrão: "auto".

presets

Lista de configurações predefinidas para vários argumentos
emfit().
• "best_quality": alta precisão preditiva, tempos de inferência
mais lentos e maior uso do disco
• "high_quality": alta precisão preditiva e inferência rápida
• "good_quality": boa precisão preditiva e inferência muito
rápida
• "medium_quality": precisão preditiva média, inferência e tempo
de treinamento muito rápidos
• "optimize_for_deployment": exclua modelos não utilizados e
remova artefatos de treinamento
• "interpretable": se encaixa somente em modelos
interpretáveis baseados em regras doimodelspacote
Para obter mais detalhes, consulteAutoGluon Preditores.

Valores válidos: string, qualquer um dos seguintes:
("best_quality","high_quality",good_quality","medium_quality","op
or "interpretable").
Valor padrão: "medium_quality".
auto_stack

Se AutoGluon deve utilizar automaticamente o ensacamento e
o conjunto de empilhamento de várias camadas para aumentar
a precisão preditiva. Definaauto_stackpara"True"se você
estiver disposto a tolerar tempos de treinamento mais longos
para maximizar a precisão preditiva. Isso define automaticamente
onum_bag_foldsenum_stack_levelsargumentos baseados nas
propriedades do conjunto de dados.
Valores válidos: string,"True"ou"False".
Valor padrão: "False".
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Nome do parâmetro

Descrição

num_bag_folds

Número de dobras usadas para ensacar os modelos.
Quandonum_bag_foldsé igual ak, o tempo de treinamento
é aumentado aproximadamente por um fator dek.
Definanum_bag_foldsa 0 para desativar o ensacamento.
Isso está desativado por padrão, mas recomendamos o uso de
valores entre 5 e 10 para maximizar o desempenho preditivo.
Aumentandonum_bag_foldsresulta em modelos com menor
polarização, mas que são mais propensos a sobreajuste. Um é um
valor inválido para esse parâmetro e aumentará umValueError.
Valores maiores que 10 podem produzir retornos decrescentes
e podem até mesmo prejudicar os resultados gerais devido ao
ajuste excessivo. Para melhorar ainda mais as previsões, evite
aumentarnum_bag_foldse em vez disso aumentenum_bag_sets.
Valores válidos: string, qualquer número inteiro entre (e
inclusive)"0"e"10".
Valor padrão: "0".

num_bag_sets

Número de repetições do ensacamento em kfold a ser realizado
(os valores devem ser maiores que ou igual a 1). O número
total de modelos treinados durante o ensacamento é igual
anum_bag_folds*num_bag_sets. Por padrão, esse parâmetro
é umtime_limitnão está especificado. Esses parâmetros serão
desativados senum_bag_foldsnão está especificado. Valores
maiores que um resultam em desempenho preditivo superior,
especialmente em problemas menores e com o empilhamento
ativado.
Valores válidos: inteiro, intervalo: [1,20].
Valor padrão: 1.

num_stack_levels

Número de níveis de empilhamento a serem usados no conjunto de
pilha. Aumenta aproximadamente o tempo de treinamento do modelo
por fator denum_stack_levels+ 1. Defina esse parâmetro como 0
para desativar o agrupamento da pilha. Esse parâmetro é desativado
por padrão, mas recomendamos o uso de valores entre 1 e 3 para
maximizar o desempenho preditivo. Para evitar o sobreajuste e
umValueError,num_bag_foldsdeve ser maior que ou igual a 2.
Valores válidos: float, range: [0,3].
Valor padrão: 0.

refit_full

Se deve ou não treinar novamente todos os modelos em todos
os dados (treinamento e validação) após o procedimento normal
de treinamento. Para obter mais detalhes, consulteAutoGluon
Preditores.
Valores válidos: string,"True"ou"False".
Valor padrão: "False".
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Nome do parâmetro

Descrição

set_best_to_refit_full

Alterar ou não o modelo padrão que o preditor usa para predição.
Seset_best_to_refit_fullé definido como"True", o modelo
padrão muda para o modelo que exibiu a maior pontuação de
validação como resultado do reajuste (ativado porrefit_full).
Válido somente serefit_fullestá definido.
Valores válidos: string,"True"ou"False".
Valor padrão: "False".

save_space

Se deve ou não reduzir a memória e o tamanho do disco do preditor
excluindo arquivos de modelo auxiliares que não são necessários
para a previsão de novos dados. Isso não afeta a precisão da
inferência. Recomendamos definirsave_spacepara"True"se
o único objetivo é usar o modelo treinado para predição.
Certas funcionalidades avançadas podem não estar mais
disponíveis sesave_spaceé definido como"True". Consulte
opredictor.save_space()documentação para obter mais
detalhes.
Valores válidos: string,"True"ou"False".
Valor padrão: "False".

verbosity

A verbosidade das mensagens impressas.verbosityos
níveis variam de0para4, com níveis mais altos
correspondendo a declarações impressas mais detalhadas.
UMAverbositydo0suprime avisos.
Valores válidos: valor inteiro, qualquer um dos seguintes: (0,1,2,3,
ou4).
Valor padrão: 2.

Ajuste AutoGluon-Modelo tabular
Apesar AutoGluon-O Tabular pode ser usado com o ajuste do modelo, seu design pode oferecer um bom
desempenho usando métodos de empilhamento e agrupamento, o que significa que a otimização de
hiperparâmetros não é necessária. Em vez de focar no ajuste do modelo, AutoGluon-O Tabular é bemsucedido empilhando modelos em várias camadas e treinando em camadas.
Para obter mais informações sobre o AutoGluon-Hiperparâmetros tabulares, consulteAutoGluonHiperparâmetros tabulares (p. 2010).

CatBoost
CatBoosté uma implementação de código aberto popular e de alto desempenho do algoritmo Gradient
Boosting Decision Tree (GBDT). O GBDT é um algoritmo de aprendizado supervisionado que tenta prever
com precisão uma variável-alvo combinando um conjunto de estimativas de um conjunto de modelos mais
simples e mais fracos.
CatBoost introduz dois avanços algorítmicos críticos ao GBDT:
1. A implementação do aumento ordenado, uma alternativa baseada em permutação ao algoritmo clássico
2. Um algoritmo inovador para processar características categóricas
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Ambas as técnicas foram criadas para combater uma mudança de previsão causada por um tipo especial
de vazamento de alvo presente em todas as implementações atualmente existentes de algoritmos de
aumento de gradiente.

Como usar o SageMaker CatBoost
Você pode usar CatBoost como uma Amazônia SageMaker algoritmo embutido. A seção a seguir descreve
como usar CatBoost com o SageMaker SDK for Python. Para obter informações sobre como usar
CatBoost da Amazônia SageMaker UI do Studio, consulteSageMaker JumpStart (p. 48).
• Usar o CatBoost como um algoritmo embutido
Usar o CatBoost algoritmo embutido para construir um CatBoost contêiner de treinamento, conforme
mostrado no exemplo de código a seguir. Você pode identificar automaticamente o CatBoostURI
de imagem de algoritmo embutido usando o SageMaker image_uris.retrieveAPI (ou
oget_image_uriAPI se estiver usandoAmazônia SageMaker SDK for Pythonversão 2).
Depois de especificar o CatBoost URI da imagem, você pode usar o CatBoost recipiente para construir
um estimador usando o SageMaker API do Estimator e inicie um trabalho de treinamento. O CatBoost o
algoritmo embutido é executado no modo script, mas o script de treinamento é fornecido para você e não
há necessidade de substituí-lo. Se você tiver uma vasta experiência no uso do modo script para criar
um SageMaker trabalho de treinamento, então você pode incorporar o seu próprio CatBoost scripts de
treinamento.
from sagemaker import image_uris, model_uris, script_uris
train_model_id, train_model_version, train_scope = "catboost-classification-model", "*",
"training"
training_instance_type = "ml.m5.xlarge"
# Retrieve the docker image
train_image_uri = image_uris.retrieve(
region=None,
framework=None,
model_id=train_model_id,
model_version=train_model_version,
image_scope=train_scope,
instance_type=training_instance_type
)
# Retrieve the training script
train_source_uri = script_uris.retrieve(
model_id=train_model_id, model_version=train_model_version, script_scope=train_scope
)
train_model_uri = model_uris.retrieve(
model_id=train_model_id, model_version=train_model_version, model_scope=train_scope
)
# Sample training data is available in this bucket
training_data_bucket = f"jumpstart-cache-prod-{aws_region}"
training_data_prefix = "training-datasets/tabular_multiclass/"
training_dataset_s3_path = f"s3://{training_data_bucket}/{training_data_prefix}"
output_bucket = sess.default_bucket()
output_prefix = "jumpstart-example-tabular-training"
s3_output_location = f"s3://{output_bucket}/{output_prefix}/output"
from sagemaker import hyperparameters
# Retrieve the default hyper-parameters for training the model
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hyperparameters = hyperparameters.retrieve_default(
model_id=train_model_id, model_version=train_model_version
)
# [Optional] Override default hyperparameters with custom values
hyperparameters[
"iterations"
] = "500"
print(hyperparameters)
from sagemaker.estimator import Estimator
from sagemaker.utils import name_from_base
training_job_name = name_from_base(f"built-in-algo-{train_model_id}-training")
# Create SageMaker Estimator instance
tabular_estimator = Estimator(
role=aws_role,
image_uri=train_image_uri,
source_dir=train_source_uri,
model_uri=train_model_uri,
entry_point="transfer_learning.py",
instance_count=1,
instance_type=training_instance_type,
max_run=360000,
hyperparameters=hyperparameters,
output_path=s3_output_location
)
# Launch a SageMaker Training job by passing the S3 path of the training data
tabular_estimator.fit(
{"training": training_dataset_s3_path}, logs=True, job_name=training_job_name
)

Para obter mais informações sobre como fazer a configuração CatBoost como um algoritmo embutido,
veja os seguintes exemplos de cadernos.
• Classificação tabular com a Amazon SageMaker LightGBM e CatBoost algoritmo
• Regressão tabular com a Amazon SageMaker LightGBM e CatBoost algoritmo

Interface de entrada e saída para o CatBoostalgoritmo
O aumento de gradiente trabalha em dados tabulares: as linhas representam as observações, uma coluna
representa a variável de destino ou rótulo, e as demais colunas representam os recursos.
O SageMaker implementação do CatBoost suporta CSV para treinamento e inferência:
• ParaTreinamento ContentType, as entradas válidas devem sertext/csv.
• ParaInferência ContentType, as entradas válidas devem sertext/csv.

Note
Para treinamento de CSV, o algoritmo de treinamento pressupõe que a variável de destino está
na primeira coluna e que o CSV não tem um registro de cabeçalho.
Para inferência de CSV, o algoritmo pressupõe que a entrada do CSV não tem a coluna de rótulo.
Lembre-se de como formatar seus dados de treinamento para serem inseridos no CatBoost modelo. Você
deve fornecer o caminho para um bucket do Amazon S3 contendo subdiretórios para seu treinamento e
dados de validação opcionais. Você também pode incluir uma lista de recursos categóricos.
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• Formato de entrada de dados de treinamento: Seus dados de treinamento devem estar em um
subdiretório chamadotrain/que contém umdata.csvarquivo. As variáveis-alvo devem estar na
primeira coluna dedata.csv. As variáveis preditoras (características) devem estar nas colunas
restantes.
• Formato de entrada de dados de validação: Opcionalmente, é possível incluir outro diretório
chamadovalidation/que também tem umdata.csvarquivo. Os dados de validação são usados para
calcular uma pontuação de validação no final de cada iteração de reforço. A interrupção antecipada
é aplicada quando a pontuação de validação para de melhorar. Se os dados de validação não forem
fornecidos, 20% dos seus dados de treinamento serão amostrados aleatoriamente para servir como
dados de validação.
• Formato de entrada de recursos categóricos: Se seus preditores incluírem recursos categóricos,
você pode fornecer um arquivo JSON chamadocategorical_index.jsonno mesmo local dos
seus diretórios de dados. Esse arquivo deve conter um dicionário Python em que a chave é a
string"cat_index_list"e o valor é uma lista de números inteiros exclusivos. Cada número inteiro na
lista de valores deve indicar o índice da coluna das características categóricas correspondentes em seu
arquivo CSV de dados de treinamento. Cada valor deve ser um número inteiro positivo (maior que zero
porque zero representa o valor alvo), menor que oInt32.MaxValue(2147483647) e menos do que o
número total de colunas. Só deve haver um arquivo JSON de índice categórico.
Para o modo de entrada de treinamento CSV, a memória total disponível para o algoritmo (contagem de
instâncias multiplicada pela memória disponível noInstanceType) deve ser capaz de manter o conjunto
de dados de treinamento.
SageMaker CatBoost usa
ocatboost.CatBoostClassifierecatboost.CatBoostRegressormódulos para serializar ou
desserializar o modelo, que podem ser usados para salvar ou carregar o modelo.

Para usar um modelo treinado com SageMaker CatBoost comcatboost
•

Use o código do Python a seguir:
import tarfile
from catboost import CatBoostClassifier
t = tarfile.open('model.tar.gz', 'r:gz')
t.extractall()
file_path = os.path.join(model_file_path, "model")
model = CatBoostClassifier()
model.load_model(file_path)
# prediction with test data
# dtest should be a pandas DataFrame with column names feature_0, feature_1, ...,
feature_d
pred = model.predict(dtest)

Recomendação de instância do Amazon EC2 para o CatBoostalgoritmo
SageMaker CatBoost atualmente, apenas trens usando CPUs. CatBoost é um algoritmo de limite de
memória (em oposição ao limite de computação). Portanto, uma instância de computação de uso geral
(por exemplo, M5) é uma escolha melhor do que uma instância otimizada para computação (por exemplo,
C5). Além disso, recomendamos que você tenha memória total suficiente em instâncias específicas para
armazenar os dados de treinamento.
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CatBoost cadernos de exemplo
A tabela a seguir descreve uma variedade de exemplos de cadernos que tratam de diferentes casos de
uso da Amazon SageMaker CatBoost algoritmo.
Site Site Title

Descrição

Classificação tabular com a Amazon SageMaker
LightGBM e CatBoost algoritmo

Este caderno demonstra o uso da Amazônia
SageMaker CatBoostalgoritmo para treinar e
hospedar um modelo de classificação tabular.

Regressão tabular com a Amazon SageMaker
LightGBM e CatBoost algoritmo

Este caderno demonstra o uso da Amazônia
SageMaker CatBoostalgoritmo para treinar e
hospedar um modelo de regressão tabular.

Para obter instruções sobre como criar e acessar instâncias do notebook Jupyter que você pode usar
para executar o exemplo no SageMaker, consulte.Usar a Amazon Amazon SageMaker Instâncias de
bloco (p. 299). Após criar uma instância do notebook e abri-la, escolha oSageMakerExemplospara ver uma
lista com todos os SageMaker amostras. Para abrir um bloco de anotações, escolha sua guia Use (Uso) e
depois escolha Create copy (Criar cópia).

Como CatBoost Funciona
CatBoost implementa um algoritmo convencional de Gradient Boosting Decision Tree (GBDT) com a
adição de dois avanços algorítmicos críticos:
1. A implementação do aumento ordenado, uma alternativa baseada em permutação ao algoritmo clássico
2. Um algoritmo inovador para processar características categóricas
Ambas as técnicas foram criadas para combater uma mudança de previsão causada por um tipo especial
de vazamento de alvo presente em todas as implementações atualmente existentes de algoritmos de
aumento de gradiente.
O CatBoost o algoritmo tem um bom desempenho em competições de aprendizado de máquina devido
ao seu tratamento robusto de uma variedade de tipos de dados, relacionamentos, distribuições e à
diversidade de hiperparâmetros que você pode ajustar. Você pode usar CatBoost para problemas de
regressão, classificação (binária e multiclasse) e classificação.
Para obter mais informações sobre o aumento do gradiente, consulteComo o XGBoost funciona (p. 2081).
Para obter detalhes detalhados sobre as técnicas adicionais de GOSS e EFB usadas no CatBoost método,
vejaCatBoost: aumento imparcial com características categóricas.

CatBoost hiperparâmetros
A tabela a seguir contém o subconjunto de hiperparâmetros que são necessários ou mais comumente
usados para a Amazon SageMaker CatBoost algoritmo. Os usuários definem esses parâmetros para
facilitar a estimativa dos parâmetros do modelo a partir dos dados. O SageMaker CatBoost algoritmo é
uma implementação do código abertoCatBoostpacote.

Note
Os hiperparâmetros padrão são baseados em exemplos de conjuntos de dados naCatBoost
cadernos de exemplo (p. 2017).
Por padrão, o SageMaker CatBoost o algoritmo escolhe automaticamente uma métrica de avaliação e uma
função de perda com base no tipo de problema de classificação. O CatBoost o algoritmo detecta o tipo de
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problema de classificação com base no número de rótulos em seus dados. Para problemas de regressão,
a métrica de avaliação e as funções de perda são ambas a raiz do erro quadrático médio. Para problemas
de classificação binária, a métrica de avaliação é Área abaixo da curva (AUC) e a função de perda é perda
logarítmica. Para problemas de classificação multiclasse, a métrica de avaliação e as funções de perda
são entropia cruzada multiclasse. Você pode usar oeval_metrichiperparâmetro para alterar a métrica
de avaliação padrão. Consulte a tabela a seguir para obter mais informações sobre os hiperparâmetros
LightGBM, incluindo descrições, valores válidos e valores padrão.
Nome do parâmetro

Descrição

iterations

O número máximo de árvores que podem ser construídas.
Valores válidos: inteiro, intervalo: Inteiro positivo.
Valor padrão: 500.

early_stopping_rounds

O treinamento será interrompido se uma métrica
de um ponto de dados de validação não melhorar
no últimoearly_stopping_roundsrodada. E
seearly_stopping_roundsé menor ou igual a zero, esse
hiperparâmetro é ignorado.
Valores válidos: inteiro.
Valor padrão: 5.

eval_metric

A métrica de avaliação dos dados de validação. E seeval_metricé
definido como o padrão"auto"valor, então o algoritmo escolhe
automaticamente uma métrica de avaliação com base no tipo de
problema de classificação:
• "RMSE"para regressão
• "AUC"for classificação binária
• "MultiClass"para classificação multiclasse
Valores válidos: string, consulte oCatBoost documentaçãopara
valores válidos.
Valor padrão: "auto".

learning_rate

A taxa na qual os pesos do modelo são atualizados após a análise
de cada lote de exemplos de treinamento.
Valores válidos: float, range: (0.0,1.0).
Valor padrão: 0.009.

depth

Profundidade da árvore.
Valores válidos: inteiro, intervalo: (1,16).
Valor padrão: 6.

l2_leaf_reg

Coeficiente para o termo de regularização L2 da função de custo.
Valores válidos: inteiro, intervalo: Inteiro positivo.
Valor padrão: 3.
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Nome do parâmetro

Descrição

random_strength

A quantidade de aleatoriedade a ser usada para pontuar divisões
quando a estrutura da árvore é selecionada. Use esse parâmetro
para evitar o ajuste excessivo do modelo.
Valores válidos: float, range: Número de ponto flutuante positivo.
Valor padrão: 1.0.

max_leaves

O número máximo de folhas na árvore resultante. Pode ser usado
com o"Lossguide"política de crescimento.
Valores válidos: inteiro, intervalo: [2,64].
Valor padrão: 31.

rsm

Método subespacial aleatório. A porcentagem de recursos a
serem usados em cada seleção dividida, quando os recursos são
selecionados novamente aleatoriamente.
Valores válidos: float, range: (0.0,1.0].
Valor padrão: 1.0.

sampling_frequency

Frequência para coletar amostras de pesos e objetos ao construir
árvores.
Valores válidos: string, ou: ("PerTreeLevel"ou"PerTree").
Valor padrão: "PerTreeLevel".

min_data_in_leaf

O número mínimo de amostras de treinamento em uma folha.
CatBoost não pesquisa novas divisões em folhas com uma
contagem de amostras menor que o valor especificado. Pode ser
usado com o"Lossguide"e"Depthwise"políticas de crescimento.
Valores válidos: inteiro, intervalo: (1ou∞).
Valor padrão: 1.

bagging_temperature

Define as configurações do bootstrap bayesiano. Use o
bootstrap bayesiano para atribuir pesos aleatórios aos objetos.
E sebagging_temperatureé definido como1.0, então os
pesos são amostrados a partir de uma distribuição exponencial. E
sebagging_temperatureé definido como0.0, então todos os
pesos são 1.0.
Valores válidos: float, range: Flutuação não negativa.
Valor padrão: 1.0.
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Nome do parâmetro

Descrição

boosting_type

O esquema de reforço. “Automático” significa que
oboosting_typeé selecionado com base no tipo de unidade de
processamento, no número de objetos no conjunto de dados de
treinamento e no modo de aprendizado selecionado.
Valores válidos: string, qualquer um dos seguintes:
("Auto","Ordered","Plain").
Valor padrão: "Auto".

scale_pos_weight

O peso da classe positiva na classificação binária. O valor é usado
como um multiplicador para os pesos dos objetos da classe positiva.
Valores válidos: float, range: Flutuação positiva.
Valor padrão: 1.0.

max_bin

O número de divisões para recursos numéricos."Auto"significa
quemax_biné selecionado com base no tipo de unidade de
processamento e em outros parâmetros. Para obter mais detalhes,
consulte o CatBoost documentação.
Valores válidos: string, ou: ("Auto"ou sequência de números
inteiros de"1"para"65535"inclusivamente).
Valor padrão: "Auto".

grow_policy

A política de cultivo de árvores. Define como realizar a construção de
árvores gananciosas.
Valores válidos: string, qualquer um dos seguintes:
("SymmetricTree","Depthwise", ou"Lossguide").
Valor padrão: "SymmetricTree".

random_seed

A semente aleatória usada para treinamento.
Valores válidos: inteiro, intervalo: Número inteiro não negativo.
Valor padrão: 1.0.

thread_count

o número de threads a serem usados durante o treinamento. E
sethread_counté-1, então o número de threads é igual ao
número de núcleos do processador.thread_countnão pode ser0.
Valores válidos: integer, seja: (-1ou número inteiro positivo).
Valor padrão: -1.

verbose

A verbosidade das mensagens impressas, com níveis mais altos
correspondendo a declarações impressas mais detalhadas.
Valores válidos: inteiro, intervalo: Inteiro positivo.
Valor padrão: 1.
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Ajuste um CatBoost modelo
Ajuste automático de modelo, também conhecido como ajuste de hiperparâmetros, encontra a melhor
versão de um modelo executando muitos trabalhos que testam uma variedade de hiperparâmetros em
seus conjuntos de dados de treinamento e validação. O ajuste do modelo se concentra nos seguintes
hiperparâmetros:

Note
A função de perda de aprendizado é atribuída automaticamente com base no tipo de tarefa de
classificação, que é determinada pelo número de números inteiros exclusivos na coluna do rótulo.
Para obter mais informações, consulteCatBoost hiperparâmetros (p. 2017)
• Uma função de perda de aprendizado para otimizar durante o treinamento do modelo
• Uma métrica de avaliação usada para avaliar o desempenho do modelo durante a validação
• Um conjunto de hiperparâmetros e uma faixa de valores para cada um usar ao ajustar o modelo
automaticamente
O ajuste automático do modelo pesquisa os hiperparâmetros escolhidos para encontrar a combinação de
valores que resulta em um modelo que otimiza a métrica de avaliação escolhida.

Note
Ajuste automático do modelo para CatBoost está disponível apenas na Amazon SageMaker
SDKs, não do SageMaker Console do.
Para mais informações sobre o ajuste de modelos, consulte Execute o ajuste automático do modelo com
SageMaker (p. 2474).

Métricas de avaliação calculadas pelo CatBoostalgoritmo
O SageMaker CatBoost O algoritmo calcula as seguintes métricas para usar na validação do modelo.
A métrica de avaliação é atribuída automaticamente com base no tipo de tarefa de classificação, que é
determinada pelo número de números inteiros exclusivos na coluna do rótulo. Para um
Nome da métrica

Descrição

Direção de
otimização

Padrão Regex

RMSE

erro quadrático médio

diminuir

"bestTest =
([0-9\\.]+)"

MAE

erro absoluto médio

diminuir

"bestTest =
([0-9\\.]+)"

diminuir

"bestTest =
([0-9\\.]+)"

erro absoluto mediano
MedianAbsoluteError
R2

pontuação r2

maximizar

"bestTest =
([0-9\\.]+)"

Logloss

entropia binária

maximizar

"bestTest =
([0-9\\.]+)"

Precision

precisão

maximizar

"bestTest =
([0-9\\.]+)"

Recall

recordar

maximizar

"bestTest =
([0-9\\.]+)"
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Nome da métrica

Descrição

Direção de
otimização

Padrão Regex

F1

pontuação f1

maximizar

"bestTest =
([0-9\\.]+)"

AUC

pontuação auc

maximizar

"bestTest =
([0-9\\.]+)"

MultiClass

entropia cruzada multiclasse

maximizar

"bestTest =
([0-9\\.]+)"

Accuracy

precisão

maximizar

"bestTest =
([0-9\\.]+)"

maximizar

"bestTest =
([0-9\\.]+)"

BalancedAccuracyprecisão equilibrada

Ajustável CatBoost hiperparâmetros
Ajuste o CatBoost modelo com os seguintes hiperparâmetros. Os hiperparâmetros que têm o maior
efeito na otimização do CatBoost as métricas de avaliação são:learning_rate,depth,l2_leaf_reg,
erandom_strength. Para obter uma lista de todas as CatBoost hiperparâmetros, consulte.CatBoost
hiperparâmetros (p. 2017).
Nome do parâmetro

Tipo de parâmetro

Intervalos
recomendados

learning_rate

ContinuousParameterRanges

MinValue: 0,001,
MaxValue: 0,01

depth

IntegerParameterRanges

MinValue: 4, MaxValue:
10

l2_leaf_reg

IntegerParameterRanges

MinValue: 2, MaxValue:
10

random_strength

ContinuousParameterRanges

MinValue: 0, MaxValue:
10

Algoritmo de Máquinas de fatoração
O algoritmo Factorization Machines é um algoritmo de aprendizado supervisionado de uso geral que você
pode usar para tarefas de classificação e regressão. É uma extensão de um modelo linear projetado para
capturar, com baixo custo, as interações entre os recursos presentes em conjuntos de dados esparsos
altamente dimensionais. Por exemplo, em um sistema de previsão de cliques, o modelo Factorization
Machines pode capturar padrões de taxa de cliques observados quando anúncios de uma determinada
categoria de anúncio são colocados em páginas de uma determinada categoria de página. As máquinas
de fatoração são uma boa opção para tarefas que lidam com conjuntos de dados esparsos altamente
dimensionais, como a previsão de cliques e a recomendação de itens.

Note
A Amazon SageMaker a implementação do algoritmo Factorization Machines considera apenas
interações pareadas (2ª ordem) entre as características.
Tópicos
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• Interface de entrada/saída para o algoritmo de Máquinas de fatoração (p. 2023)
• Recomendação de instâncias do EC2 para o algoritmo de máquinas de fatoração (p. 2023)
• Blocos de anotações de amostra de Máquinas de fatoração (p. 2023)
• Como funcionam as máquinas de fatoração (p. 2024)
• Hiperparâmetros das máquinas de fatoração (p. 2024)
• Ajustar um modelo de Máquinas de fatoração (p. 2029)
• Formatos de resposta de máquinas de fatoração (p. 2031)

Interface de entrada/saída para o algoritmo de Máquinas de fatoração
O algoritmo Factorization Machines pode ser executado no modo de classificação binária ou no modo
de regressão. Em cada modo, um conjunto de dados pode ser fornecido para o canal de teste com um
conjunto de dados de treinamento. A pontuação depende do modo usado. No modo de regressão, o
conjunto de dados de teste é pontuado com a métrica RMSE (raiz do erro quadrático médio). No modo de
classificação binária, o conjunto de dados de teste é pontuado com as métricas de entropia cruzada binária
(perda de log), de precisão (no limite = 0,5) e de pontuação F1 (no limite = 0,5).
Paraformação, o algoritmo Factorization Machines atualmente suporta somente orecordIOprotobufformat comFloat32tensores. Como seu caso de uso é predominantemente em dados
esparsos, o formato CSV não é uma bom opção. Treinamentos nos modo de Arquivo e Pipe são
compatíveis para protobuf encapsulado em recordIO.
Parainferência, o algoritmo Factorization Machines suporta aapplication/jsonex-recordioprotobufformat.
• Para o problema de classificação binária, o algoritmo prevê uma pontuação e um rótulo. O rótulo é
um número e pode ser 0 ou 1. A pontuação é um número que indica com que intensidade o algoritmo
acredita que o rótulo deve ser 1. O algoritmo calcula primeiro a pontuação e, em seguida, deriva o rótulo
do valor da pontuação. Se a pontuação for maior ou igual a 0,5, o rótulo é 1.
• Para o problema de regressão, apenas uma pontuação é retornada e é o valor previsto. Por exemplo, se
Máquinas de fatoração forem usadas para prever uma avaliação de filme, a pontuação será o valor de
avaliação previsto.
Para obter mais detalhes sobre os formatos de arquivo para inferência e treinamento, consulte Blocos de
anotações de amostra de Máquinas de fatoração (p. 2023).

Recomendação de instâncias do EC2 para o algoritmo de máquinas de fatoração
A Amazon SageMaker O algoritmo Factorization Machines é altamente escalável e pode ser treinado em
instâncias distribuídas. Recomendamos que o treinamento e a inferência sejam feitos com instâncias de
CPU para conjuntos de dados esparsos e densos. Em algumas circunstâncias, o treinamento com uma ou
mais GPUs em dados densos pode fornecer algumas vantagens. O treinamento com GPUs está disponível
somente em dados densos. Use instâncias de CPU para dados esparsos. O algoritmo Factorization
Machines suporta instâncias P2, P3, G4dn e G5 para treinamento e inferência.

Blocos de anotações de amostra de Máquinas de fatoração
Para um caderno de amostra que usa o SageMaker Algoritmo de máquinas de fatoração para analisar as
imagens de dígitos manuscritos de zero a nove no conjunto de dados MNIST, consulteUma introdução
às máquinas de fatoração com o MNIST. Para obter instruções sobre como criar e acessar instâncias de
bloco de anotações Jupyter que você pode utilizar para executar o exemplo em SageMaker, consulte Usar
a Amazon Amazon SageMaker Instâncias de bloco (p. 299). Depois de criar uma instância de notebook e
abri-la, selecione aSageMaker Exemplospara ver uma lista com todos os SageMaker Exemplos. Exemplos
de notebooks que usam o algoritmo Factorization Machines estão localizados naIntrodução aos algoritmos
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da AmazonSeção. Para abrir um bloco de anotações, clique em sua guia Use (Uso) e selecione Create
copy (Criar cópia).

Como funcionam as máquinas de fatoração
A tarefa de predição para um modelo de Máquinas de Fatoração é estimar uma função a partir de um
conjunto de recursos xipara um domínio de destino. Esse domínio é de valor real para regressão e binário
para classificação. O modelo Factorization Machines é supervisionado e, portanto, tem um conjunto de
dados de treinamento (xi,j) disponível. As vantagens desse modelo estão na maneira como ele usa uma
parametrização fatorada para capturar as interações de recursos par a par. Ele pode ser representado
matematicamente da seguinte maneira:

Os três termos nesta equação correspondem respectivamente aos três componentes do modelo:
• O0termo representa o viés global.

th

• Oitermos lineares modelam a força do i Variável.

th

th

• O <vi, vj> os termos de fatoração modelam a interação pareada entre o i e j Variável.
Os termos de polaridade global e lineares são os mesmos que os de um modelo linear. As interações de
recursos par a par são modeladas no terceiro termo como o produto interno dos fatores correspondentes
aprendidos para cada recurso. Os fatores aprendidos também podem ser considerados vetores de
incorporação para cada recurso. Por exemplo, em uma tarefa de classificação, se um par de recursos
tendesse a co-ocorrer com mais frequência em amostras rotuladas positivas, o produto interno de seus
fatores seria grande. Em outras palavras, os vetores de incorporação estariam próximos uns dos outros
em uma similaridade de cosseno. Para obter mais informações sobre o modelo Factorization Machines,
consulteMáquinas de Factorização.
Para tarefas de regressão, o modelo é treinado minimizando o erro quadrado entre a predição do
modelone o valor alvo yn. Isso é conhecido como perda quadrada:

Para uma tarefa de classificação, o modelo é treinado minimizando a perda de entropia cruzada, também
conhecida como perda de log:

em que:

Para obter mais informações sobre funções de perda para classificação, consulte Funções de perda para
classificação.

Hiperparâmetros das máquinas de fatoração
A tabela a seguir contém os hiperparâmetros do algoritmo Factorization Machines. Esses parâmetros
são definidos pelos usuários para facilitar a estimativa dos parâmetros do modelo a partir dos dados. Os
hiperparâmetros necessários que devem ser definidos são listados primeiro, em ordem alfabética. Os
hiperparâmetros opcionais que podem ser configurados são listados em seguida, também em ordem
alfabética.
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Nome do parâmetro

Descrição

feature_dim

A dimensão do espaço do recurso de entrada. Esse parâmetro pode
ser muito alto com entradas esparsas.
Obrigatório
Valores válidos: Inteiro positivo. faixa de valores sugerida: [10000,
100.000]

num_factors

A dimensionalidade da fatoração.
Obrigatório
Valores válidos: Inteiro positivo. Faixa de valores sugerida: [2.1000],
64 normalmente gera bons resultados e é um bom ponto de partida.

predictor_type

O tipo de previsor.
• binary_classifier: Para tarefas de classificação binária.
• regressor: Para tarefas de regressão.
Obrigatório
Valores válidos: String:binary_classifierouregressor

bias_init_method

O método de inicialização do termo de polarização:
• normal: Inicializa os pesos com amostras de valores aleatórios
provenientes de uma distribuição normal com média zero e desvio
padrão especificado por bias_init_sigma.
• uniform: inicializa os pesos com amostras uniformes de
valores aleatórios provenientes de um intervalo especificado por
[bias_init_scale, +bias_init_scale].
• constant: inicializa os pesos para um valor escalar especificado
por bias_init_value.
Opcional
Valores válidos: uniform, normal ou constant
Valor padrão: normal

bias_init_scale

Intervalo para a inicialização dos termos de desvio. Entrará em vigor
se bias_init_method estiver definido como uniform.
Opcional
Valores válidos: Flutuação não negativa. Intervalo de valores
sugerido: [1e-8, 512]
Valor padrão: Nenhum

bias_init_sigma

O desvio padrão para a inicialização dos termos de polarização.
Entrará em vigor se bias_init_method estiver definido como
normal.
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Nome do parâmetro

Descrição
Opcional
Valores válidos: Flutuação não negativa. Intervalo de valores
sugerido: [1e-8, 512]
Valor padrão: 0,01

bias_init_value

O valor inicial do termo de polarização. Entrará em vigor se
bias_init_method estiver definido como constant.
Opcional
Valores válidos: Floante. Intervalo de valores sugerido: [1e-8, 512]
Valor padrão: Nenhum

bias_lr

A taxa de aprendizagem do termo de polarização.
Opcional
Valores válidos: Flutuação não negativa. Intervalo de valores
sugerido: [1e-8, 512]
Valor padrão: 0.1

bias_wd

A degradação de peso para o termo de polarização.
Opcional
Valores válidos: Flutuação não negativa. Intervalo de valores
sugerido: [1e-8, 512]
Valor padrão: 0,01

clip_gradient

Parâmetro otimizador de recorte de gradiente. Corta o gradiente
projetando no intervalo [-clip_gradient, +clip_gradient].
Opcional
Valores válidos: Float
Valor padrão: Nenhum

epochs

O número de epochs de treinamento a serem executados.
Opcional
Valores válidos: Inteiro positivo
Valor padrão: 1

eps

Parâmetro épsilon para evitar divisão por 0.
Opcional
Valores válidos: Floante. Valor sugerido: pequeno.
Valor padrão: Nenhum
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Nome do parâmetro

Descrição

factors_init_method

O método de inicialização para termos de fatoração:
• normal Inicializa os pesos com amostras de valores aleatórios
provenientes de uma distribuição normal com média zero e desvio
padrão especificado por factors_init_sigma.
• uniform: inicializa os pesos com amostras uniformes de
valores aleatórios provenientes de um intervalo especificado por
[factors_init_scale, +factors_init_scale].
• constant: inicializa os pesos para um valor escalar especificado
por factors_init_value.
Opcional
Valores válidos: uniform, normal ou constant.
Valor padrão: normal

factors_init_scale

O intervalo para inicialização de termos de fatoração. Entrará em
vigor se factors_init_method estiver definido como uniform.
Opcional
Valores válidos: Flutuação não negativa. Intervalo de valores
sugerido: [1e-8, 512]
Valor padrão: Nenhum

factors_init_sigma

O desvio padrão para inicialização de termos de fatoração. Entrará
em vigor se factors_init_method estiver definido como normal.
Opcional
Valores válidos: Flutuação não negativa. Intervalo de valores
sugerido: [1e-8, 512]
Valor padrão: 0.001

factors_init_value

O valor inicial dos termos de fatoração. Entrará em vigor se
factors_init_method estiver definido como constant.
Opcional
Valores válidos: Floante. Intervalo de valores sugerido: [1e-8, 512]
Valor padrão: Nenhum

factors_lr

A taxa de aprendizagem para termos de fatoração.
Opcional
Valores válidos: Flutuação não negativa. Intervalo de valores
sugerido: [1e-8, 512]
Valor padrão: 0,0001
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Nome do parâmetro

Descrição

factors_wd

A degradação de peso dos termos de fatoração.
Opcional
Valores válidos: Flutuação não negativa. Intervalo de valores
sugerido: [1e-8, 512]
Valor padrão: 0,00001

linear_lr

A taxa de aprendizagem para termos lineares.
Opcional
Valores válidos: Flutuação não negativa. Intervalo de valores
sugerido: [1e-8, 512]
Valor padrão: 0.001

linear_init_method

O método de inicialização para termos lineares:
• normal Inicializa os pesos com amostras de valores aleatórios
provenientes de uma distribuição normal com média zero e desvio
padrão especificado por linear_init_sigma.
• uniform Inicializa os pesos com amostras uniformes de
valores aleatórios provenientes de um intervalo especificado por
[linear_init_scale, +linear_init_scale].
• constant Inicializa os pesos para um valor escalar especificado
por linear_init_value.
Opcional
Valores válidos: uniform, normal ou constant.
Valor padrão: normal

linear_init_scale

Intervalo para a inicialização dos termos lineares. Entrará em vigor
se linear_init_method estiver definido como uniform.
Opcional
Valores válidos: Flutuação não negativa. Intervalo de valores
sugerido: [1e-8, 512]
Valor padrão: Nenhum

linear_init_sigma

O desvio padrão para inicialização de termos lineares. Entrará em
vigor se linear_init_method estiver definido como normal.
Opcional
Valores válidos: Flutuação não negativa. Intervalo de valores
sugerido: [1e-8, 512]
Valor padrão: 0,01
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Nome do parâmetro

Descrição

linear_init_value

O valor inicial de termos lineares. Entrará em vigor se
linear_init_method estiver definido como constant.
Opcional
Valores válidos: Floante. Intervalo de valores sugerido: [1e-8, 512]
Valor padrão: Nenhum

linear_wd

A degradação de peso para termos lineares.
Opcional
Valores válidos: Flutuação não negativa. Intervalo de valores
sugerido: [1e-8, 512]
Valor padrão: 0.001

mini_batch_size

O tamanho do minilote usado para treinamento.
Opcional
Valores válidos: Inteiro positivo
Valor padrão: 1000

rescale_grad

Parâmetro otimizador de redimensionamento de gradiente. Se
definido, multiplicará o gradiente com rescale_grad antes de
atualizar. Geralmente, a escolha é 1,0/batch_size.
Opcional
Valores válidos: Float
Valor padrão: Nenhum

Ajustar um modelo de Máquinas de fatoração
O ajuste de modelo automático, também conhecido como ajuste de hiperparâmetros, localiza a melhor
versão de um modelo executando vários trabalhos que testam uma série de hiperparâmetros no seu
conjunto de dados. Você escolhe os hiperparâmetros ajustáveis, um intervalo de valores para cada um e
uma métrica objetiva. Você escolhe a métrica objetiva entre as métricas que o algoritmo calcula. O ajuste
de modelo automático pesquisa os hiperparâmetros escolhidos para encontrar a combinação de valores
que resultam no modelo que otimiza a métrica objetiva.
Para mais informações sobre o ajuste de modelos, consulte Execute o ajuste automático do modelo com
SageMaker (p. 2474).

Métricas calculadas pelo algoritmo de Máquinas de fatoração
O algoritmo Factorization Machines tem tipos de preditores de regressão e classificação binária. O tipo de
preditor determina qual métrica você pode usar para o ajuste automático do modelo. O algoritmo relata
uma métrica de regressor test:rmse, que é calculada durante o treinamento. Ao ajustar o modelo para
tarefas de regressão, escolha essa métrica como a métrica objetiva.
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Nome da métrica

Descrição

Direção de otimização

test:rmse

Erro quadrático médio da raiz

Minimizar

O algoritmo Factorization Machines relata três métricas de classificação binária, que são computadas
durante o treinamento. Ao ajustar o modelo para tarefas de classificação binária, escolha um deles como o
objetivo.
Nome da métrica

Descrição

Direção de otimização

Precisão
test:binary_classification_accuracy

Maximizar

Entropia cruzada
test:binary_classification_cross_entropy

Minimizar

test:binary_f_beta

Beta

Maximizar

Hiperparâmetros ajustáveis de Máquinas de fatoração
Você pode ajustar os seguintes hiperparâmetros para o algoritmo Factorization Machines. Os parâmetros
de inicialização que contêm a polarização de termos, linear e fatoração dependem do método de
inicialização. Existem três métodos de inicialização: uniform, normal e constant. Esses métodos
de inicialização não são ajustáveis. Os parâmetros ajustáveis dependem dessa opção do método de
inicialização. Por exemplo, se o método de inicialização for uniform, somente os parâmetros scale
serão ajustáveis. Especificamente, se bias_init_method==uniform, então bias_init_scale,
linear_init_scale e factors_init_scale serão ajustáveis. Da mesma forma, se o método de
inicialização for normal, somente sigma parâmetros serão ajustáveis. Se o método de inicialização for
constant, somente os parâmetros value serão ajustáveis. Essas dependências estão listadas na tabela
a seguir.
Nome do parâmetro

Tipo de parâmetro

Intervalos
recomendados

Dependência

bias_init_scale

ContinuousParameterRange

MinValue: 1e-8,
MaxValue: 512

bias_init_method==uniform

bias_init_sigma

ContinuousParameterRange

MinValue: 1e-8,
MaxValue: 512

bias_init_method==normal

bias_init_value

ContinuousParameterRange

MinValue: 1e-8,
MaxValue: 512

bias_init_method==constant

bias_lr

ContinuousParameterRange

MinValue: 1e-8,
MaxValue: 512

Nenhum

bias_wd

ContinuousParameterRange

MinValue: 1e-8,
MaxValue: 512

Nenhum

epoch

IntegerParameterRange

MinValue: 1,
MaxValue: 1000

Nenhum

ContinuousParameterRange
factors_init_scale

MinValue: 1e-8,
MaxValue: 512

bias_init_method==uniform

ContinuousParameterRange
factors_init_sigma

MinValue: 1e-8,
MaxValue: 512

bias_init_method==normal
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Nome do parâmetro

Tipo de parâmetro

Intervalos
recomendados

Dependência

ContinuousParameterRange
factors_init_value

MinValue: 1e-8,
MaxValue: 512

bias_init_method==constant

factors_lr

ContinuousParameterRange

MinValue: 1e-8,
MaxValue: 512

Nenhum

factors_wd

ContinuousParameterRange

MinValue: 1e-8,
MaxValue: 512]

Nenhum

linear_init_scaleContinuousParameterRange

MinValue: 1e-8,
MaxValue: 512

bias_init_method==uniform

linear_init_sigmaContinuousParameterRange

MinValue: 1e-8,
MaxValue: 512

bias_init_method==normal

linear_init_valueContinuousParameterRange

MinValue: 1e-8,
MaxValue: 512

bias_init_method==constant

linear_lr

ContinuousParameterRange

MinValue: 1e-8,
MaxValue: 512

Nenhum

linear_wd

ContinuousParameterRange

MinValue: 1e-8,
MaxValue: 512

Nenhum

mini_batch_size

IntegerParameterRange

MinValue: 100,
MaxValue: 10000

Nenhum

Formatos de resposta de máquinas de fatoração
Formato de resposta JSON
Classificação binária
let response =
{
"predictions":
[
{
"score": 0.4,
"predicted_label": 0
}
]
}

Regressão
let response =
{
"predictions":
[
{
"score": 0.4
}
]
}

Formato de resposta JSONLINES
Classificação binária
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{"score": 0.4, "predicted_label": 0}

Regressão
{"score": 0.4}

Formato de resposta RECORDIO
Classificação binária
[

]

Record = {
features = {},
label = {
'score’: {
keys: [],
values: [0.4] # float32
},
'predicted_label': {
keys: [],
values: [0.0] # float32
}
}
}

Regressão
[

]

Record = {
features = {},
label = {
'score’: {
keys: [],
values: [0.4]
}
}
}

# float32

Algoritmo k-nearest neighbors (k-NN)
Amazônia SageMaker O algoritmo k-nearest neighbors (k-NN) é um algoritmo baseado em índice. Ele usa
um método não paramétrico para classificação ou regressão. Para problemas de classificação, o algoritmo
consulta os k pontos que estão mais próximos do ponto de amostragem e retorna o rótulo mais utilizado
da sua classe como o rótulo previsto. Para problemas de regressão, o algoritmo consulta os k pontos mais
próximos do ponto de amostragem e retorna a média de seus valores de recursos como o valor previsto.
O treinamento com o algoritmo k-NN possui três etapas: amostragem, redução de dimensão e criação
do índice. A amostragem reduz o tamanho do conjunto de dados inicial para que ele caiba na memória.
Para a redução da dimensão, o algoritmo diminui a dimensão do recurso dos dados para reduzir a área de
ocupação do modelo k-NN na latência de memória e da inferência. Fornecemos dois métodos de redução
da dimensão: a projeção aleatória e a transformação rápida de Johnson-Lindenstrauss. Normalmente,
você usa a redução de dimensão para conjuntos de dados altamente dimensionais (d > 1000) para evitar a
"maldição da dimensionalidade" que perturba as análises estatísticas de dados que se tornam esparsos à
medida que a dimensionalidade aumenta. O principal objetivo do treinamento do k-NN é construir o índice.
Esse índice permite pesquisas eficientes de distâncias entre pontos cujos valores ou rótulos de classe
ainda não foram determinados e dos k pontos mais próximos a serem usados para inferência.
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Tópicos
• Interface de entrada/saída para o algoritmo k-NN (p. 2033)
• Blocos de anotações de amostra de k-NN (p. 2034)
• Como funciona o algoritmo k-NN (p. 2034)
• Recomendação de instância do EC2 para o algoritmo k-NN (p. 2035)
• Hiperparâmetros de k-NN (p. 2035)
• Ajustar um modelo k-NN (p. 2037)
• Formatos de dados para entrada de treinamento de k-NN (p. 2038)
• Formatos de resposta e solicitação para k-NN (p. 2038)

Interface de entrada/saída para o algoritmo k-NN
SageMaker O K-nn suporta canais de dados de treinamento e teste.
• Use um canal de treinamento para os dados que você deseja amostrar e construir no índice k-NN.
• Use um canal de teste para emitir pontuações em arquivos de log. Essas pontuações são listadas com
uma linha por minilote: precisão para classifier, erro quadrático médio (mse) para regressor da
pontuação.
Para entradas de treinamento, k-NN oferece suporte aos formatos de dados text/csv e application/
x-recordio-protobuf. Para o tipo de entrada text/csv, as primeiras label_size colunas são
interpretadas como o vetor de rótulo dessa linha. É possível usar o modo de Arquivo ou de Pipe para
treinar modelos em dados formatados como recordIO-wrapped-protobuf ou CSV.
Para entradas de inferência, k-NN oferece suporte aos formatos de dados application/json,
application/x-recordio-protobuf e text/csv. O formato text/csv aceita um label_size e
um parâmetro de codificação. Ele assume um label_size de 0 e uma codificação UTF-8.
Para saídas de inferência, k-NN oferece suporte aos formatos de dados application/json e
application/x-recordio-protobuf. Esses dois formatos de dados também oferecem suporte a um
modo de saída detalhado. No modo de saída detalhada, a API fornece aos resultados da pesquisa o vetor
de distâncias, classificadas da menor para a maior, bem como os elementos correspondentes no vetor de
rótulos.
Para transformação em lote, o k-NN oferece suporte ao formato de dados application/jsonlines
para a entrada e a saída. Veja a seguir um exemplo de entrada:
content-type: application/jsonlines
{"features": [1.5, 16.0, 14.0, 23.0]}
{"data": {"features": {"values": [1.5, 16.0, 14.0, 23.0]}}

Veja a seguir um exemplo de saída:
accept: application/jsonlines
{"predicted_label": 0.0}
{"predicted_label": 2.0}

Para obter mais informações sobre formatos de arquivo de entrada e saída, consulte Formatos de dados
para entrada de treinamento de k-NN (p. 2038) para treinamento, Formatos de resposta e solicitação para
k-NN (p. 2038) para inferência e os Blocos de anotações de amostra de k-NN (p. 2034).
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Blocos de anotações de amostra de k-NN
Para um caderno de amostra que usa o SageMaker algoritmo k-nearest neighbor para prever os tipos de
cobertura selvagem a partir de dados geológicos e de serviços florestais, veja oTipo de capa do vizinho
mais próximo K.
Use uma instância de bloco de anotações Jupyter para executar o exemplo no SageMaker. Para saber
como criar e abrir uma instância de caderno do Jupyter no SageMaker, consulteUsar a Amazon Amazon
SageMaker Instâncias de bloco (p. 299). Depois de criar uma instância de notebook e abri-la, selecione
aSageMaker Exemplosguia para ver uma lista de todos os SageMaker cadernos de exemplo. Encontre
blocos de anotações do K-Nearest Neighbor na seção Introdução aos algoritmos do Amazon. Para abrir
um bloco de anotações, clique em sua guia Use (Uso) e selecione Create copy (Criar cópia).

Como funciona o algoritmo k-NN
Etapa 1: Amostra
Para especificar o número total de pontos de dados dos quais obter uma amostra com base no conjunto
de dados de treinamento, use o parâmetro sample_size. Por exemplo, se o conjunto de dados inicial
tivesse 1.000 pontos de dados e sample_size estivesse definido como 100, em que o número total de
instâncias é 2, cada trabalhador obteria a amostra de 50 pontos. Um conjunto total de 100 pontos de dados
seria coletado. A amostragem é executada em tempo linear em relação ao número de pontos de dados.

Etapa 2: Reput (Entrada)
A implementação atual do algoritmo k-NN tem dois métodos de redução de dimensão. Você especifica
o método no hiperparâmetro dimension_reduction_type. O método sign especifica uma projeção
aleatória, que usa uma projeção linear com uma matriz de sinais aleatórios, enquanto o método fjlt
especifica uma transformação rápida de Johnson-Lindenstrauss, um método baseado na transformação
de Fourier. Ambos os métodos preservam as distâncias L2 e interna do produto. O método fjlt deve ser
usado quando a dimensão de destino é grande e tem melhor desempenho com inferência de CPU. Os
métodos diferem em sua complexidade computacional. O método sign requer um tempo de O(ndk) para
reduzir a dimensão de um lote de n pontos de dimensão d para uma dimensão de destino k. O método
fjlt requer um tempo de O(nd log(d)), mas as constantes envolvidas são maiores. O uso da redução de
dimensão introduz ruído nos dados, e esse ruído pode reduzir a precisão da previsão.

Etapa 3: Compilação
Durante a inferência, o algoritmo consulta o índice para k-nearest-neighbors de um ponto de amostra.
Com base nas referências aos pontos, o algoritmo faz a previsão de classificação ou regressão. Ele faz a
previsão com base nos rótulos de classe ou nos valores fornecidos. O algoritmo k-NN fornece três tipos
diferentes de índices: um índice fixo, um índice invertido e um índice invertido com quantização de produto.
Você especifica o tipo com o parâmetro index_type.

Serializar o modelo
Quando o algoritmo k-NN termina o treinamento, ele serializa três arquivos para preparar a inferência.
• modelo_algo-1: Contém o índice serializado para calcular os vizinhos mais próximos.
• model_algo-1.labels: Contém rótulos serializados (formato binário np.float32) para calcular o rótulo
previsto com base no resultado da consulta do índice.
• model_algo-1.json: Contém os metadados do modelo formatado em JSON que armazenam
okepredictor_typehiperparâmetros do treinamento para inferência junto com outro estado relevante.
Com a implementação atual do k-NN, você pode modificar o arquivo de metadados para alterar a maneira
como as previsões são calculadas. Por exemplo, você pode alterar k para 10 ou alterar predictor_type
para regressor.
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{

}

"k": 5,
"predictor_type": "classifier",
"dimension_reduction": {"type": "sign", "seed": 3, "target_dim": 10, "input_dim": 20},
"normalize": False,
"version": "1.0"

Recomendação de instância do EC2 para o algoritmo k-NN
Recomendamos treinar em uma instância de CPU (como ml.m5.2xlarge) ou em uma instância de GPU. O
algoritmo k-NN oferece suporte às famílias de instâncias de GPU P2, P3, G4dn e G5 para treinamento e
inferência.
Em geral, as solicitações de inferência provenientes de CPUs têm uma latência média menor que as
solicitações provenientes de GPUs, pois existe uma tarifa sobre a comunicação da CPU para a GPU ao
usar o hardware da GPU. No entanto, as GPUs geralmente têm maior rendimento para lotes maiores.

Hiperparâmetros de k-NN

Nome do parâmetro

Descrição

feature_dim

O número de recursos nos dados de entrada.
Obrigatório
Valores válidos: número inteiro positivo.

k

O número de vizinhos mais próximos.
Obrigatório
Valores válidos: inteiro positivo

predictor_type

O tipo de inferência a ser usada nos rótulos de dados.
Obrigatório
Valores válidos: classificador para classificação ou regressor para
regressão.

sample_size

O número de pontos de dados dos quais obter uma amostra no conjunto de
dados de treinamento.
Obrigatório
Valores válidos: inteiro positivo

A dimensão de destino para a qual reduzir.
dimension_reduction_target
Obrigatório quando você especifica o parâmetro
dimension_reduction_type.
Valores válidos: número inteiro positivo maior que 0 e menor que
feature_dim.
O tipo de método de redução da dimensão.
dimension_reduction_type
Opcional
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Nome do parâmetro

Descrição
Valores válidos: sign para projeção aleatória ou fjlt para a transformação
rápida de Johnson-Lindenstrauss.
Valor padrão: Sem redução de dimensão

faiss_index_ivf_nlistsO número de centroides a serem construídos no índice quando
index_type é faiss.IVFFlat ou faiss.IVFPQ.
Opcional
Valores válidos: inteiro positivo
Valor padrão: auto, que é resolvido como sqrt(sample_size).
faiss_index_pq_m

O número de subcomponentes vetoriais a serem construídos no índice
quando index_type está definido como faiss.IVFPQ.
O FaceBook A biblioteca AI Similarity Search (FAISS) exige que o
valor defaiss_index_pq_mé um divisor dodimensão de dados.
Se faiss_index_pq_m não for um divisor da dimensão de dados,
aumentaremos a dimensão de dados para o menor número inteiro divisível
por faiss_index_pq_m. Se nenhuma redução de dimensão for aplicada,
o algoritmo adicionará um preenchimento de zeros. Se a redução de
dimensão for aplicada, o algoritmo aumentará o valor do hiperparâmetro
dimension_reduction_target.
Opcional
Valores válidos: Um dos seguintes números inteiros positivos: 1, 2, 3, 32,
40, 48, 56, 64, 96

index_metric

A métrica para medir a distância entre os pontos ao encontrar os vizinhos
mais próximos. Ao treinar com index_type definido como faiss.IVFPQ,
a INNER_PRODUCT distância e a similaridade COSINE não têm suporte.
Opcional
Valores válidos: L2para a distância euclidiana,INNER_PRODUCTpara a
distância interna do produto,COSSENOpara semelhança de cosseno.
Valor padrão: L2

index_type

O tipo de índice.
Opcional
Valores válidos: faiss.Flat, faiss.IVFFlat, faiss.IVFPQ.
Valores padrão: faiss.Flat

mini_batch_size

O número de observações por minilote para o iterador de dados.
Opcional
Valores válidos: inteiro positivo
Valor padrão: 5000
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Ajustar um modelo k-NN
A Amazônia SageMaker O algoritmo k-nearest neighbors é um algoritmo supervisionado. O algoritmo
consome um conjunto de dados de teste e emite uma métrica sobre a precisão para uma tarefa de
classificação ou sobre o erro quadrático médio para uma tarefa de regressão. Essas métricas de precisão
comparam as previsões do modelo de suas respectivas tarefas com a verdade básica fornecida pelos
dados de teste empíricos. Para encontrar o melhor modelo que reporta a maior precisão ou o menor erro
no conjunto de dados de teste, execute um trabalho de ajuste de hiperparâmetros para k-NN.
O ajuste de modelo automático, também conhecido como ajuste de hiperparâmetros, localiza a melhor
versão de um modelo executando vários trabalhos que testam uma série de hiperparâmetros no seu
conjunto de dados. Você escolhe os hiperparâmetros ajustáveis, um intervalo de valores para cada um e
uma métrica objetiva. Você escolhe a métrica objetiva adequada para a tarefa de previsão do algoritmo.
O ajuste de modelo automático pesquisa os hiperparâmetros escolhidos para encontrar a combinação
de valores que resultam no modelo que otimiza a métrica objetiva. Os hiperparâmetros são usados
apenas para ajudar a estimar os parâmetros do modelo e não são usados pelo modelo treinado para fazer
previsões.
Para mais informações sobre o ajuste de modelos, consulte Execute o ajuste automático do modelo com
SageMaker (p. 2474).

Métricas calculadas pelo algoritmo k-NN
O algoritmo k-nearest neighbors computa uma das duas métricas na tabela a seguir durante o treinamento,
dependendo do tipo de tarefa especificado pelo hiperparâmetro predictor_type.
• classificador especifica uma tarefa de classificação e computa test:accuracy
• regressor especifica uma tarefa de regressão e computa test:mse.
Escolha o valor predictor_type apropriado para o tipo de tarefa realizada para calcular a métrica
objetiva relevante ao ajustar um modelo.
Nome da métrica

Descrição

Direção de otimização

test:accuracy

Quando predictor_type está definido como
classificador, k-NN compara o rótulo previsto, com
base na média dos rótulos dos k vizinhos mais
próximos, com o rótulo de verdade de terreno
fornecido nos dados do canal de teste. A precisão
relatada varia de 0,0 (0%) a 1,0 (100%).

Maximizar

test:mse

Quando predictor_type está definido como
regressor, k-NN compara o rótulo previsto, com
base na média dos rótulos dos k vizinhos mais
próximos, com o rótulo de verdade de terreno
fornecido nos dados do canal de teste. O erro
quadrático médio é calculado comparando os dois
rótulos.

Minimizar

Hiperparâmetros ajustáveis de k-NN
Ajustar a Amazônia SageMaker k-modelo vizinho mais próximo com os seguintes hiperparâmetros.
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Nome do parâmetro

Tipo de parâmetro

Intervalos
recomendados

k

IntegerParameterRanges

MinValue: 1, MaxValue:
1024

sample_size

IntegerParameterRanges

MinValue: 256,
MaxValue: 20000000

Formatos de dados para entrada de treinamento de k-NN
Toda a Amazon SageMaker os algoritmos integrados aderem aos formatos comuns de treinamento de
entrada descritos emFormatos de dados comuns - Treinamento. Este tópico contém uma lista dos formatos
de entrada disponíveis para o SageMaker k-nearest-neighbor algoritmo.

Formatos de dados CSV
content-type: text/csv; label_size=1
4,1.2,1.3,9.6,20.3

As primeiras colunas label_size são interpretadas como o vetor de rótulo para essa linha.

Formato de dados para RECORDIO
tipo de conteúdo: aplicativo/x-recordio-protobuf
[

]

Record = {
features = {
'values': {
values: [1.2, 1.3, 9.6, 20.3]
}
},
label = {
'values': {
values: [4] # float32
}
}
}

# float32

}

Formatos de resposta e solicitação para k-NN
Toda a Amazon SageMaker os algoritmos incorporados aderem ao formato comum de inferência de
entrada descrito emFormatos de dados comuns - Inferência. Este tópico contém uma lista dos formatos de
saída disponíveis para o SageMaker k-nearest-neighbor algoritmo.

ENTRADA: Formato da solicitação CSV
content-type: text/csv
1.2,1.3,9.6,20.3

2038

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

Aceita label_size ou um parâmetro de codificação. Ele assume um label_size de 0 e uma
codificação utf-8.

ENTRADA: Formato da solicitação JSON
content-type: application/json
{

}

"instances": [
{"data": {"features": {"values": [-3, -1, -4, 2]}}},
{"features": [3.0, 0.1, 0.04, 0.002]}]

ENTRADA: Formato da solicitação JSONLINES
content-type: application/jsonlines
{"features": [1.5, 16.0, 14.0, 23.0]}
{"data": {"features": {"values": [1.5, 16.0, 14.0, 23.0]}}

ENTRADA: Formato da solicitação RECORDIO
tipo de conteúdo: aplicativo/x-recordio-protobuf
[

]

Record = {
features = {
'values': {
values: [-3, -1, -4, 2] # float32
}
},
label = {}
},
Record = {
features = {
'values': {
values: [3.0, 0.1, 0.04, 0.002] # float32
}
},
label = {}
},

RESULTADO: Formato de resposta JSON
accept: application/json
{

}

"predictions": [
{"predicted_label": 0.0},
{"predicted_label": 2.0}
]

RESULTADO: Formato de resposta JSONLINES
accept: application/jsonlines
{"predicted_label": 0.0}
{"predicted_label": 2.0}
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RESULTADO: Formato de resposta JSON VERBOSO
No modo detalhado, a API fornece aos resultados da pesquisa o vetor de distâncias, classificadas da
menor para a maior, com os elementos correspondentes no vetor de rótulos. Neste exemplo, k está
definido como 3.
accept: application/json; verbose=true
{

}

"predictions": [
{
"predicted_label": 0.0,
"distances": [3.11792408, 3.89746071, 6.32548437],
"labels": [0.0, 1.0, 0.0]
},
{
"predicted_label": 2.0,
"distances": [1.08470316, 3.04917915, 5.25393973],
"labels": [2.0, 2.0, 0.0]
}
]

RESULTADO: Formato de resposta RECORDIO-PROTOBUF
tipo de conteúdo: aplicativo/x-recordio-protobuf
[

]

Record = {
features = {},
label = {
'predicted_label':
values: [0.0]
}
}
},
Record = {
features = {},
label = {
'predicted_label':
values: [2.0]
}
}
}

{
# float32

{
# float32

RESULTADO: Formato de resposta VERBOSE RECORDIO-PROTOBUF
No modo detalhado, a API fornece aos resultados da pesquisa o vetor de distâncias, classificadas da
menor para a maior, com os elementos correspondentes no vetor de rótulos. Neste exemplo, k está
definido como 3.
aceitar: aplicação/x-recordio-protobuf; verbose=true
[

Record = {
features = {},
label = {
'predicted_label': {
values: [0.0] # float32
},
'distances': {
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values: [3.11792408, 3.89746071, 6.32548437]
},
'labels': {
values: [0.0, 1.0, 0.0] # float32
}

]

}
},
Record = {
features = {},
label = {
'predicted_label': {
values: [0.0] # float32
},
'distances': {
values: [1.08470316, 3.04917915, 5.25393973]
},
'labels': {
values: [2.0, 2.0, 0.0] # float32
}
}
}

# float32

# float32

SAÍDA DE AMOSTRA para o algoritmo k-NN
Para tarefas de regressor:
[06/08/2018 20:15:33 INFO 140026520049408] #test_score (algo-1) : ('mse',
0.013333333333333334)

Para tarefas de classificador:
[06/08/2018 20:15:46 INFO 140285487171328] #test_score (algo-1) : ('accuracy',
0.98666666666666669)

Light GBM
Light GBMé uma implementação de código aberto popular e eficiente do algoritmo Gradient Boosting
Decision Tree (GBDT). O GBDT é um algoritmo de aprendizado supervisionado que tenta prever com
precisão uma variável-alvo combinando um conjunto de estimativas de um conjunto de modelos mais
simples e mais fracos. O LightGBM usa técnicas adicionais para melhorar significativamente a eficiência e
a escalabilidade do GBDT convencional.

Como usar o SageMaker Light GBM
Você pode usar o LightGBM como Amazon SageMaker algoritmo embutido. A seção a seguir descreve
como usar o LightGBM com o SageMaker SDK do Python. Para obter informações sobre como usar o
LightGBM da Amazon SageMaker UI do Studio, consulteSageMaker JumpStart (p. 48).
• Use o LightGBM como um algoritmo embutido
Use o algoritmo integrado LightGBM para criar um contêiner de treinamento LightGBM, conforme
mostrado no exemplo de código a seguir. Você pode identificar automaticamente a URI da
imagem do algoritmo embutido LightGBM usando o SageMaker image_uris.retrieveAPI (ou
oget_image_uriAPI, se estiverAmazônia SageMaker SDK(versão 2).
Depois de especificar o URI da imagem LightGBM, você pode usar o contêiner LightGBM para construir
um estimador usando o SageMaker API do Estimator e inicie um trabalho de treinamento. O algoritmo
integrado do LightGBM é executado no modo script, mas o script de treinamento é fornecido para você
e não há necessidade de substituí-lo. Se você tiver uma vasta experiência no uso do modo script para
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criar um SageMaker trabalho de treinamento, então você pode incorporar seus próprios scripts de
treinamento LightGBM.
from sagemaker import image_uris, model_uris, script_uris
train_model_id, train_model_version, train_scope = "lightgbm-classification-model", "*",
"training"
training_instance_type = "ml.m5.xlarge"
# Retrieve the docker image
train_image_uri = image_uris.retrieve(
region=None,
framework=None,
model_id=train_model_id,
model_version=train_model_version,
image_scope=train_scope,
instance_type=training_instance_type
)
# Retrieve the training script
train_source_uri = script_uris.retrieve(
model_id=train_model_id, model_version=train_model_version, script_scope=train_scope
)
train_model_uri = model_uris.retrieve(
model_id=train_model_id, model_version=train_model_version, model_scope=train_scope
)
# Sample training data is available in this bucket
training_data_bucket = f"jumpstart-cache-prod-{aws_region}"
training_data_prefix = "training-datasets/tabular_multiclass/"
training_dataset_s3_path = f"s3://{training_data_bucket}/{training_data_prefix}"
output_bucket = sess.default_bucket()
output_prefix = "jumpstart-example-tabular-training"
s3_output_location = f"s3://{output_bucket}/{output_prefix}/output"
from sagemaker import hyperparameters
# Retrieve the default hyper-parameters for training the model
hyperparameters = hyperparameters.retrieve_default(
model_id=train_model_id, model_version=train_model_version
)
# [Optional] Override default hyperparameters with custom values
hyperparameters[
"num_boost_round"
] = "500"
print(hyperparameters)
from sagemaker.estimator import Estimator
from sagemaker.utils import name_from_base
training_job_name = name_from_base(f"built-in-algo-{train_model_id}-training")
# Create SageMaker Estimator instance
tabular_estimator = Estimator(
role=aws_role,
image_uri=train_image_uri,
source_dir=train_source_uri,
model_uri=train_model_uri,
entry_point="transfer_learning.py",
instance_count=1,
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)

instance_type=training_instance_type,
max_run=360000,
hyperparameters=hyperparameters,
output_path=s3_output_location

# Launch a SageMaker Training job by passing the S3 path of the training data
tabular_estimator.fit(
{"training": training_dataset_s3_path}, logs=True, job_name=training_job_name
)

Para obter mais informações sobre como definir o LightGBM como um algoritmo embutido, consulte os
seguintes exemplos de notebooks.
• Classificação tabular com a Amazon SageMaker LightGBM e CatBoost algoritmo
• Regressão tabular com a Amazon SageMaker LightGBM e CatBoost algoritmo

Interface de entrada e saída para o algoritmo LightGBM
O aumento de gradiente trabalha em dados tabulares: as linhas representam as observações, uma coluna
representa a variável de destino ou rótulo, e as demais colunas representam os recursos.
O SageMaker a implementação do LightGBM suporta CSV para treinamento e inferência:
• ParaTreinamento ContentType, as entradas válidas devem sertexto/csv.
• ParaInferência ContentType, as entradas válidas devem sertexto/csv.

Note
Para treinamento de CSV, o algoritmo de treinamento pressupõe que a variável de destino está
na primeira coluna e que o CSV não tem um registro de cabeçalho.
Para inferência de CSV, o algoritmo pressupõe que a entrada do CSV não tem a coluna de rótulo.
Lembre-se de como formatar seus dados de treinamento para entrada no modelo LightGBM. Você deve
fornecer o caminho para um bucket do Amazon S3 contendo subdiretórios para seu treinamento e dados
de validação opcionais. Você também pode incluir uma lista de recursos categóricos.
• Formato de entrada de dados de treinamento: Seus dados de treinamento devem estar em um
subdiretório chamadotrain/que contém umdata.csvarquivo. As variáveis-alvo devem estar na
primeira coluna dedata.csv. As variáveis preditoras (características) devem estar nas colunas
restantes.
• Formato de entrada de dados de validação: Opcionalmente, é possível incluir outro diretório
chamadovalidation/que também tem umdata.csvarquivo. Os dados de validação são usados para
calcular uma pontuação de validação no final de cada iteração de reforço. A interrupção antecipada
é aplicada quando a pontuação de validação para de melhorar. Se os dados de validação não forem
fornecidos, 20% dos seus dados de treinamento serão amostrados aleatoriamente para servir como
dados de validação.
• Formato de entrada de recursos categóricos: Se seus preditores incluírem recursos categóricos,
você pode fornecer um arquivo JSON chamadocategorical_index.jsonno mesmo local dos
seus diretórios de dados. Esse arquivo deve conter um dicionário Python em que a chave é a
string"cat_index_list"e o valor é uma lista de números inteiros exclusivos. Cada número inteiro na
lista de valores deve indicar o índice da coluna das características categóricas correspondentes em seu
arquivo CSV de dados de treinamento. Cada valor deve ser um número inteiro positivo (maior que zero
porque zero representa o valor alvo), menor que oInt32.MaxValue(2147483647) e menos do que o
número total de colunas. Só deve haver um arquivo JSON de índice categórico.
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Para o modo de entrada de treinamento CSV, a memória total disponível para o algoritmo (contagem de
instâncias multiplicada pela memória disponível noInstanceType) deve ser capaz de manter o conjunto
de dados de treinamento.
SageMaker O LightGBM usa o módulo Python Joblib para serializar ou desserializar o modelo, que pode
ser usado para salvar ou carregar o modelo.

Para usar um modelo treinado com SageMaker LightGBM com o JobLib módulo
•

Use o código do Python a seguir:
import joblib
import tarfile
t = tarfile.open('model.tar.gz', 'r:gz')
t.extractall()
model = joblib.load(model_file_path)
# prediction with test data
# dtest should be a pandas DataFrame with column names feature_0, feature_1, ...,
feature_d
pred = model.predict(dtest)

Recomendação de instância do Amazon EC2 para o algoritmo LightGBM
SageMaker Atualmente, o LightGBM treina apenas usando CPUs. O LightGBM é um algoritmo de limite
de memória (em oposição ao limite de computação). Portanto, uma instância de computação de uso geral
(por exemplo, M5) é uma escolha melhor do que uma instância otimizada para computação (por exemplo,
C5). Além disso, recomendamos que você tenha memória total suficiente em instâncias específicas para
armazenar os dados de treinamento.

Cadernos de exemplo
A tabela a seguir descreve uma variedade de exemplos de cadernos que tratam de diferentes casos de
uso da Amazon SageMaker Algoritmo LightGBM.
Site Title

Descrição

Classificação tabular com a Amazon SageMaker
LightGBM e CatBoost algoritmo

Este caderno demonstra o uso da Amazônia
SageMaker Algoritmo LightGBM para treinar e
hospedar um modelo de classificação tabular.

Regressão tabular com a Amazon SageMaker
LightGBM e CatBoost algoritmo

Este caderno demonstra o uso da Amazônia
SageMaker Algoritmo LightGBM para treinar e
hospedar um modelo de regressão tabular.

Para obter instruções sobre como criar e acessar instâncias do notebook Jupyter que você pode usar
para executar o exemplo no SageMaker, consulteUsar a Amazon Amazon SageMaker Instâncias de
bloco (p. 299). Após criar uma instância de notebook e abri-la, escolha aSageMakerExemplospara ver
uma lista de todas SageMaker amostras. Para abrir um bloco de anotações, escolha sua guia Use (Uso) e
depois escolha Create copy (Criar cópia).

Como o LightGBM
O LightGBM implementa um algoritmo convencional de Gradient Boosting Decision Tree (GBDT) com a
adição de duas novas técnicas: Amostragem unilateral baseada em gradiente (GOSS) e pacote exclusivo
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de recursos (EFB). Essas técnicas são projetadas para melhorar significativamente a eficiência e a
escalabilidade do GBDT.
O algoritmo LightGBM tem um bom desempenho em competições de aprendizado de máquina devido
ao seu tratamento robusto de uma variedade de tipos de dados, relacionamentos, distribuições e à
diversidade de hiperparâmetros que você pode ajustar. Você pode usar o LightGBM para problemas de
regressão, classificação (binária e multiclasse) e classificação.
Para obter mais informações sobre o aumento do gradiente, consulteComo o XGBoost funciona (p. 2081).
Para obter detalhes detalhados sobre as técnicas adicionais de GOSS e EFB usadas no método
LightGBM, consulteLight GBM: Um gradiente altamente eficiente que impulsiona a árvore de decisão.

Hiperparâmetros LightGBM
A tabela a seguir contém o subconjunto de hiperparâmetros que são necessários ou mais comumente
usados para a Amazon SageMaker Algoritmo LightGBM. Os usuários definem esses parâmetros para
facilitar a estimativa dos parâmetros do modelo a partir dos dados. O SageMaker O algoritmo LightGBM é
uma implementação do código abertoLight GBMpacote.

Note
Os hiperparâmetros padrão são baseados em exemplos de conjuntos de dados naCadernos de
exemplo (p. 2044).
Por padrão, SageMaker O algoritmo LightGBM escolhe automaticamente uma métrica de avaliação e
uma função objetiva com base no tipo de problema de classificação. O algoritmo LightGBM detecta o
tipo de problema de classificação com base no número de rótulos em seus dados. Para problemas de
regressão, a métrica de avaliação é a raiz do erro quadrático médio e a função objetivo é a perda de L2.
Para problemas de classificação binária, a métrica de avaliação e a função objetiva são ambas entropia
cruzada binária. Para problemas de classificação multiclasse, a métrica de avaliação é a entropia cruzada
multiclasse e a função objetivo é softmax. Você pode usar ometrichiperparâmetro para alterar a métrica
de avaliação padrão. Consulte a tabela a seguir para obter mais informações sobre os hiperparâmetros
LightGBM, incluindo descrições, valores válidos e valores padrão.
Nome do parâmetro

Descrição

num_boost_round

O número máximo de iterações de reforço. Observações:
Internamente, o LightGBM constróinum_class *
num_boost_roundárvores para problemas de classificação de
várias classes.
Valores válidos: inteiro, intervalo: Inteiro
Valor padrão: 100.

early_stopping_rounds

O treinamento será interrompido se uma métrica
de um ponto de dados de validação não melhorar
no últimoearly_stopping_rounds round. E
seearly_stopping_roundsé menor ou igual a zero, este
hiperparâmetro é ignorado.
Valores válidos:
Valor padrão: 10.

metric

A métrica de avaliação dos dados de validação. E semetricé
definido como o padrão"auto"valor, então o algoritmo escolhe
automaticamente uma métrica de avaliação com base no tipo de
problema de classificação:
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Nome do parâmetro

Descrição
• rmsepara regressão
• binary_loglossfor binária
• multi_loglosspara classificação multiclasse

Valores válidos: string, qualquer um dos seguintes:
("auto","rmse","l1","l2","huber","fair","binary_logloss","binary_er
ou"cross_entropy").
Valor padrão: "auto".
learning_rate

A taxa na qual os pesos do modelo são atualizados após a análise
de cada lote de exemplos de treinamento.
Valores válidos: float, range: (0.0,1.0).
Valor padrão: 0.1.

num_leaves

O número máximo de folhas em uma árvore.
Valores válidos: inteiro, intervalo: (1,131072).
Valor padrão: 64.

feature_fraction

Um subconjunto de recursos a serem selecionados em cada iteração
(árvore). Deve ser menor que 1,0.
Valores válidos: float, range: (0.0,1.0).
Valor padrão: 0.9.

bagging_fraction

Um subconjunto de recursos semelhantes afeature_fraction,
masbagging_fractionseleciona aleatoriamente parte dos dados
sem reamostragem.
Valores válidos: float, range: (0.0,1.0].
Valor padrão: 0.9.

bagging_freq

A frequência para realizar o ensacamento. Em
cadabagging_freqiteração, o LightGBM seleciona
aleatoriamente uma porcentagem dos dados a serem usados na
próximabagging_freqiteração. Essa porcentagem é determinada
pelobagging_fractionhiperparâmetro. E sebagging_freqé
zero, então o ensacamento é desativado.
Valores válidos: inteiro, intervalo: Número inteiro não negativo.
Valor padrão: 1.

max_depth

A profundidade máxima de um modelo de árvore. Isso é usado
para lidar com o ajuste excessivo quando a quantidade de dados é
pequena. E semax_depthé menor ou igual a zero, isso significa que
não há limite para a profundidade máxima.
Valores válidos:
Valor padrão: 6.
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Nome do parâmetro

Descrição

min_data_in_leaf

A quantidade mínima de dados em uma folha. Pode ser usada para
lidar com o sobreajuste.
Valores válidos: inteiro, intervalo: Número inteiro não negativo.
Valor padrão: 3.

max_delta_step

Usado para limitar a produção máxima de folhas de árvores. E
semax_delta_stepé menor ou igual a 0, então não há nenhuma
restrição. A produção máxima final das folhas élearning_rate *
max_delta_step.
Valores válidos: flutuante.
Valor padrão: 0.0.

lambda_l1

Regularização L1.
Valores válidos: float, range: Flutuação não negativa.
Valor padrão: 0.0.

lambda_l2

Regularização L2.
Valores válidos: float, range: Flutuação não negativa.
Valor padrão: 0.0.

boosting

Tipo de impulsionamento
Valores válidos: string, qualquer um dos seguintes:
("gbdt","rf","dart", ou"goss").
Valor padrão: "gbdt".

min_gain_to_split

O ganho mínimo para realizar uma divisão. Pode ser usado para
acelerar o treinamento.
Valores válidos: inteiro, flutuante: Flutuação não negativa.
Valor padrão: 0.0.

scale_pos_weight

O peso das etiquetas com classe positiva. Usado somente para
tarefas de classificação binária.scale_pos_weightnão pode ser
usadais_unbalanceé"True".
Valores válidos: float, range: Flutuação
Valor padrão: 1.0.

tree_learner

Tipo de aluno de árvore.
Valores válidos: string, qualquer um dos seguintes:
("serial","feature","data", ou"voting").
Valor padrão: "serial".
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Nome do parâmetro

Descrição

feature_fraction_bynode

Seleciona um subconjunto de feições aleatórias em cada nó da
árvore. Por exemplo,feature_fraction_bynodeé0.8e, em
seguida, 80% dos recursos são selecionados. Pode ser usada para
lidar com o sobreajuste.
Valores válidos: inteiro, intervalo: (0.0,1.0].
Valor padrão: 1.0.

is_unbalance

Defina"True"se os dados de treinamento estiverem
desequilibrados. Usado somente para tarefas de
classificação binária.is_unbalancenão pode ser usada com
oscale_pos_weight.
Valores válidos: string, ou: ("True"ou"False").
Valor padrão: "False".

max_bin

O número máximo de compartimentos usados para armazenar
valores de recursos. Um pequeno número de compartimentos
pode reduzir a precisão do treinamento, mas pode aumentar o
desempenho geral. Pode ser usada para lidar com o sobreajuste.
Valores válidos: inteiro, intervalo: (1, ∞).
Valor padrão: 255.

tweedie_variance_power

Controla a variação da distribuição Tweedie. Defina isso mais perto
de2.0para mudar para uma distribuição gama. Defina isso mais
perto de1.0para mudar para uma distribuição de Poisson. Usado
somente para tarefas de regressão.
Valores válidos: float, range: [1.0,2.0).
Valor padrão: 1.5.

num_threads

Número de threads parallel usados para executar o LightGBM. O
valor 0 significa o número padrão de threads no OpenMP.
Valores válidos: inteiro, intervalo: Número inteiro não negativo.
Valor padrão: 0.

verbosity

A verbosidade das mensagens impressas. Se overbosityé menor
que0e, em seguida, as mensagens impressas mostram apenas
erros fatais. E severbosityé0e, em seguida, as mensagens
impressas incluem erros e avisos. E severbosityé1e, em
seguida, as mensagens impressas mostram mais informações.
UMAverbositymaior que1mostra a maioria das informações em
mensagens impressas e pode ser usado para depuração.
Valores válidos:
Valor padrão: 1.
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Ajuste um modelo LightGBM
Ajuste automático, também conhecido como ajuste de hiperparâmetros, encontra a melhor versão de um
modelo executando muitos trabalhos que testam uma variedade de hiperparâmetros em seus conjuntos de
dados de treinamento e validação. O ajuste do modelo se concentra nos seguintes hiperparâmetros:

Note
A função de objetivo de aprendizado é atribuída automaticamente com base no tipo de tarefa de
classificação, que é determinada pelo número de números inteiros exclusivos na coluna do rótulo.
Para obter mais informações, consulteHiperparâmetros LightGBM (p. 2045)
• Uma função objetiva de aprendizagem para otimizar durante o treinamento de modelos
• Uma métrica de avaliação usada para avaliar o desempenho do modelo durante a validação
• Um conjunto de hiperparâmetros e uma faixa de valores para cada um usar ao ajustar o modelo
automaticamente
O ajuste automático do modelo pesquisa seus hiperparâmetros especificados para encontrar a
combinação de valores que resulta em um modelo que otimiza a métrica de avaliação escolhida.

Note
O ajuste automático do modelo para LightGBM está disponível apenas na Amazon SageMaker
SDKs, não do SageMaker Console do.
Para mais informações sobre o ajuste de modelos, consulte Execute o ajuste automático do modelo com
SageMaker (p. 2474).

Métricas de avaliação calculadas pelo algoritmo LightGBM
O SageMaker O algoritmo LightGBM calcula as seguintes métricas para usar na validação do modelo.
A métrica de avaliação é atribuída automaticamente com base no tipo de tarefa de classificação, que é
determinada pelo número de números inteiros exclusivos na coluna do rótulo.
Nome da métrica

Descrição

Direção de
otimização

Padrão

rmse

erro quadrático médio

diminuir

"rmse: ([0-9\
\.]+)"

l1

mean absolute error

diminuir

"l1: ([0-9\
\.]+)"

l2

mean squared error

diminuir

"l2: ([0-9\
\.]+)"

huber

perda de humor

diminuir

"huber: ([0-9\
\.]+)"

fair

perda justa

diminuir

"fair: ([0-9\
\.]+)"

binary_logloss

binary cross entropy

maximizar

"binary_logloss:
([0-9\\.]+)"

binary_error

erro binário

diminuir

"binary_error:
([0-9\\.]+)"

auc

AUC

maximizar

"auc: ([0-9\
\.]+)"
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Nome da métrica

Descrição

Direção de
otimização

Padrão

pontuação
average_precision

maximizar

"average_precision:
([0-9\\.]+)"

multi_logloss

multiclass cross entropy

maximizar

"multi_logloss:
([0-9\\.]+)"

multi_error

pontuação de erro

diminuir

"multi_error:
([0-9\\.]+)"

auc_mu

AUC-MU

maximizar

"auc_mu:
([0-9\\.]+)"

cross_entropy

cross entropy

diminuir

"cross_entropy:
([0-9\\.]+)"

Hiperparâmetros

Ajuste o modelo LightGBM com os seguintes hiperparâmetros. Os hiperparâmetros
que têm o maior efeito na otimização das métricas de avaliação do LightGBM
são:learning_rate,num_leaves,feature_fraction,bagging_fraction,bagging_freq,max_depthemin_dat
Para obter uma lista de todos os hiperparâmetros do LightGBM, consulteHiperparâmetros
LightGBM (p. 2045).
Nome do parâmetro

Tipo de parâmetro

Intervalos
recomendados

learning_rate

ContinuousParameterRanges

MinValue: 0,001,
MaxValue: 0,01

num_leaves

IntegerParameterRanges

MinValue: 10,
MaxValue: 100

feature_fraction

ContinuousParameterRanges

MinValue: 0.1,
MaxValue: 1,0

bagging_fraction

ContinuousParameterRanges

MinValue: 0.1,
MaxValue: 1,0

bagging_freq

IntegerParameterRanges

MinValue: 0, MaxValue:
10

max_depth

IntegerParameterRanges

MinValue: 15,
MaxValue: 100

min_data_in_leaf

IntegerParameterRanges

MinValue: 10,
MaxValue: 200

Algoritmo de Aprendizagem linear
Modelos lineares são algoritmos de aprendizagem supervisionada para resolver problemas de
classificação ou regressão. Para entrada, você dá ao modelo exemplos rotulados (x, y). x é um vetor
altamente dimensional e y é um rótulo numérico. Para problemas de classificação binária, o rótulo deve
ser 0 ou 1. Para problemas de classificação de várias classes, os rótulos devem ser de 0 a num_classes
- 1. Para problemas de regressão, y é um número real. O algoritmo aprende uma função linear ou, para
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problemas de classificação, uma função de limite linear, e mapeia um vetor x para uma aproximação do
rótulo y.
A Amazon SageMaker o algoritmo linear do aluno fornece uma solução para problemas de classificação
e regressão. Com a SageMaker algoritmo, você pode explorar simultaneamente diferentes objetivos de
treinamento e escolher a melhor solução de um conjunto de validação. Você também pode explorar um
grande número de modelos e escolher o melhor. O melhor modelo otimiza uma das seguintes opções:
• Objetivos contínuos, como erro quadrático médio, perda de entropia cruzada e erro absoluto.
• Objetivos discretos adequados para classificação, como medida F1, precisão, recall ou acurácia.
Em comparação com métodos que proporcionam uma solução apenas para objetivos contínuos, o
algoritmo de aprendizagem linear do SageMaker proporciona um aumento significativo na velocidade em
relação às técnicas de otimização de hiperparâmetros nativas. Ele também é mais conveniente.
O algoritmo de aprendizagem linear requer uma matriz de dados, com linhas representando as
observações e colunas representando as dimensões dos recursos. Ele também requer uma coluna
adicional que contenha os rótulos que correspondem aos pontos de dados. No mínimo, a Amazon
SageMaker O aluno linear exige que você especifique as localizações dos dados de entrada e saída
e o tipo de objetivo (classificação ou regressão) como argumentos. A dimensão do recurso também
é necessária. Para obter mais informações, consulteCreateTrainingJob É possível especificar
parâmetros adicionais no mapa de strings de HyperParameters do corpo da solicitação. Esses
parâmetros controlam o procedimento de otimização ou as especificidades da função objetiva na qual o
treinamento é feito. Por exemplo, o número de epochs, regularização e tipo de perda.
Se você estiver usandoTreinamento spot gerenciado, o algoritmo linear do aluno suporta o usopontos de
verificação para tirar uma foto do estado do modelo.
Tópicos
• Interface de entrada/saída para o algoritmo linear do aluno (p. 2051)
• Recomendação de instância do EC2 para o algoritmo linear do aluno (p. 2052)
• Cadernos de amostra lineares para alunos (p. 2052)
• Como funciona o aluno linear (p. 2053)
• Hiperparâmetros lineares do aluno (p. 2053)
• Ajuste um modelo linear de aluno (p. 2063)
• Formatos lineares de resposta do aluno (p. 2067)

Interface de entrada/saída para o algoritmo linear do aluno
A Amazon SageMaker o algoritmo linear do aluno suporta três canais de dados: treinamento, validação
(opcional) e teste (opcional). Se você fornecer dados de validação, o S3DataDistributionType deverá
ser FullyReplicated. O algoritmo registra a perda de validação em todos os epochs e usa uma amostra
dos dados de validação para calibrar e selecionar o melhor modelo. Se você não fornecer dados de
validação, o algoritmo usará uma amostra dos dados de treinamento para calibrar e selecionar o modelo.
Se você fornecer dados de teste, os logs do algoritmo incluirão a pontuação do teste para o modelo final.
Para treinamento, o algoritmo de Aprendizagem linear oferece suporte aos formatos recordIO-wrapped
protobuf e CSV. Para o tipo de entrada application/x-recordio-protobuf, há suporte apenas
para os tensores Float32. Para o tipo de entrada text/csv, a primeira coluna é considerada o rótulo, que
é a variável de destino para previsão. É possível usar o modo de Arquivo ou de Pipe para treinar modelos
de Aprendizagem linear em dados formatados como recordIO-wrapped-protobuf ou como CSV.
Para inferência, o algoritmo de Aprendizagem linear oferece suporte aos formatos application/json,
application/x-recordio-protobuf e text/csv. Quando você faz previsões sobre novos dados, o
formato da resposta depende do tipo de modelo. Para regressão (predictor_type='regressor'), o
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score é a previsão gerada pelo modelo. Para classificação (predictor_type='binary_classifier'
ou predictor_type='multiclass_classifier'), o modelo retorna um score e um
predicted_label. O predicted_label é a classe prevista pelo modelo e score mede a intensidade
dessa previsão.
• Para classificação binária, predicted_label é 0 ou 1, e score é um único número de ponto flutuante
que indica a intensidade com que o algoritmo acredita que o rótulo deve ser 1.
• Para classificação multiclasse, a predicted_class será um número inteiro de 0 a num_classes-1 e
a score será uma lista de um número de ponto flutuante por classe.
Para interpretar o score em problemas de classificação, você deve considerar a função de perda
usada. Se o valor do hiperparâmetro loss for logistic para classificação binária ou softmax_loss
para classificação de várias classes, o score pode ser interpretado como a probabilidade da classe
correspondente. Esses são os valores de perda usados pela aprendizagem linear quando o valor loss é
o valor padrão auto. No entanto, se a perda for definido como hinge_loss, a pontuação não poderá ser
interpretada como probabilidade. Isso ocorre porque a perda da dobradiça corresponde a um classificador
Support Vector que não produz estimativas de probabilidade.
Para obter mais informações sobre formatos de arquivo de entrada e saída, consulte Formatos lineares
de resposta do aluno (p. 2067). Para obter mais informações sobre os formatos de inferência e sobre o
Cadernos de amostra lineares para alunos (p. 2052).

Recomendação de instância do EC2 para o algoritmo linear do aluno
O algoritmo linear do aluno oferece suporte a instâncias de CPU e GPU para treinamento e inferência.
Para GPU, o algoritmo linear de aprendizagem é compatível com as famílias de GPU P2, P3, G4dn e G5.
Durante os testes, não encontramos evidências substanciais de que as instâncias com várias GPUs sejam
mais rápidas do que as instâncias de uma única GPU. Os resultados podem variar dependendo do seu
caso de uso específico.

Cadernos de amostra lineares para alunos
A tabela a seguir descreve uma variedade de exemplos de cadernos que tratam de diferentes casos de
uso da Amazon SageMaker algoritmo linear do aluno.
Site Title

Descrição

Uma introdução com o conjunto de dados MNIST

Usando o conjunto de dados MNIST, treinamos um
classificador binário para prever um único dígito.

Preveja o câncer de mama

Usando o conjunto de dados de câncer de mama
da UCI, treinamos um modelo para prever o câncer
de mama.

Como criar um classificador multiclasse?

Usando o conjunto de dados Covertype da UCI,
demonstramos como treinar um classificador
multiclasse.

Como criar um pipeline Machine Learning (ML)
para inferência?

Usando um contêiner Scikit-learn, demonstramos
como construir um end-to-end pipeline ML.

Para obter instruções sobre como criar e acessar instâncias do notebook Jupyter que você pode
usar para executar o exemplo no SageMaker, consulteUsar a Amazon Amazon SageMaker
Instâncias de bloco (p. 299). Após criar uma instância de notebook e abri-la, escolha a
referênciaSageMakerExemplosguia para ver uma lista de todos os SageMaker exemplos. Os blocos de
anotações de exemplo de modelagem de tópicos que usam os algoritmos de aprendizagem linear estão
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localizados na seção Introdução a algoritmos da Amazon. Para abrir um bloco de anotações, escolha sua
guia Use (Uso) e depois escolha Create copy (Criar cópia).

Como funciona o aluno linear
Há três etapas envolvidas na implementação do algoritmo de aprendizagem linear: pré-processar, treinar e
validar.

Etapa 1: Pré-processar
A normalização, ou o dimensionamento de recursos, é uma etapa de pré-processamento importante
para determinadas funções de perda que garante que o modelo que está sendo treinado em um conjunto
de dados não se torne dominado pelo peso de um único recurso. A Amazon SageMaker O algoritmo
Linear Learner tem uma opção de normalização para auxiliar nessa etapa de pré-processamento. Se a
normalização estiver ativada, o algoritmo primeiro passará por uma pequena amostra dos dados para
aprender o valor médio e o desvio padrão para cada recurso e para o rótulo. Cada um dos recursos no
conjunto de dados completo é, então, deslocado para ter a média de zero e é dimensionado para ter um
desvio padrão de unidade.

Note
Para obter melhores resultados, garanta que seus dados sejam embaralhados antes do
treinamento. O treinamento com dados não embaralhados pode apresentar falha.
É possível configurar se o algoritmo de aprendizagem linear normaliza os dados do recurso e os rótulos
usando os hiperparâmetros normalize_data e normalize_label, respectivamente. A normalização
é habilitada por padrão para recursos e rótulos para regressão. Somente os recursos podem ser
normalizados para classificação binária e esse é o comportamento padrão.

Etapa 2: Treinar
Com o algoritmo de aprendizagem linear, você treina com uma implementação distribuída de descida de
gradiente estocástica (SGD). É possível controlar o processo de otimização escolhendo o algoritmo de
otimização. Por exemplo, você pode optar por usar Adam, AdaGrad, gradiente descendente estocástico ou
outros algoritmos de otimização. Você também especifica seus hiperparâmetros, como dinâmica, taxa de
aprendizagem e programação de taxa de aprendizagem. Se não tiver certeza de qual algoritmo ou valor de
hiperparâmetro usar, escolha um padrão que funcione para a maioria dos conjuntos de dados.
Durante o treinamento, otimize simultaneamente vários modelos, cada um com os objetivos levemente
diferentes. Por exemplo, é possível variar a regularização L1 ou L2 e testar diferentes configurações de
otimizador.

Etapa 3: Valide e defina o limite
Ao treinar vários modelos em paralelo, os modelos serão avaliados com relação a um conjunto de
validações para selecionar o melhor modelo após a conclusão do treinamento. Para regressão, o melhor
modelo é aquele que atinge a melhor perda no conjunto de validações. Para classificação, uma amostra
do conjunto de validações é usada para calibrar o limite de classificação. O melhor modelo selecionado é
aquele que atende aos melhores critérios da seleção de classificação binária no conjunto de validações.
Exemplos desses critérios incluem a medida F1, a acurácia e a perda de entropia cruzada.

Note
Se o algoritmo não receber um conjunto de validações, não será possível avaliar e selecionar
o melhor modelo. Para aproveitar o treinamento paralelo e a seleção de modelos, forneça um
conjunto de validações ao algoritmo.

Hiperparâmetros lineares do aluno
A tabela a seguir contém os hiperparâmetros para o algoritmo de aprendizagem linear. Esses parâmetros
são definidos pelos usuários para facilitar a estimativa dos parâmetros do modelo a partir dos dados. Os
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hiperparâmetros necessários que devem ser definidos são listados primeiro, em ordem alfabética. Os
hiperparâmetros opcionais que podem ser configurados são listados em seguida, também em ordem
alfabética. Quando um hiperparâmetro for definido comoauto, Amazon SageMaker calculará e definirá
automaticamente o valor desse hiperparâmetro.
Nome do parâmetro

Descrição

num_classes

O número de classes para a variável de resposta. O algoritmo assume que
as classes estejam rotuladas como 0, ..., num_classes - 1.
Obrigatório quando predictor_type é multiclass_classifier.
Caso contrário, o algoritmo o ignorará.
Valores válidos: Número inteiro de 3 a 1.000.000

predictor_type

Especifica o tipo de variável de destino como uma classificação binária,
classificação multiclasse ou regressão.
Obrigatório
Valores válidos: binary_classifier, multiclass_classifier ou
regressor

accuracy_top_k

Ao calcular a métrica de precisão top-k para classificação multiclasse, o
valor de k. Se o modelo atribuir uma das pontuações top-k ao rótulo true,
um exemplo será pontuado como correto.
Opcional
Valores válidos: Inteiros positivos
Valor padrão: 3

Especifica se pesos de classe devem ser usados, que dão a cada classe
balance_multiclass_weights
uma importância igual na função de perda. Usado somente quando
predictor_type é multiclass_classifier.
Opcional
Valores válidos: true, false
Valor padrão: false
beta_1

A taxa de degradação exponencial para estimativas de primeiro momento.
Aplica-se apenas quando o valor optimizer é adam.
Opcional
Valores válidos: auto ou um valor de ponto flutuante entre 0 e 1,0
Valor padrão: auto

beta_2

A taxa de degradação exponencial para estimativas de segundo momento.
Aplica-se apenas quando o valor optimizer é adam.
Opcional
Valores válidos: auto ou um número inteiro de ponto flutuante entre 0 e 1,0
Valor padrão: auto
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Nome do parâmetro

Descrição

bias_lr_mult

Permite uma taxa de aprendizagem diferente para o termo de desvio.
A taxa real de aprendizagem para a polarização é learning_rate *
bias_lr_mult.
Opcional
Valores válidos: auto ou um número inteiro positivo de ponto flutuante
Valor padrão: auto

bias_wd_mult

Permite regularização diferente para o termo de desvio. O peso da
regularização L2 real para a polarização é wd * bias_wd_mult. Por
padrão, não há regularização no termo de polarização.
Opcional
Valores válidos: auto ou um número inteiro não negativo de ponto
flutuante
Valor padrão: auto

binary_classifier_model_selection_criteria
Quando predictor_type está definido como binary_classifier,
o critério de avaliação do modelo para o conjunto de dados de validação
(ou para o conjunto de dados de treinamento, se você não fornecer um
conjunto de dados de validação). Os critérios incluem:
• accuracy—O modelo com a maior precisão.
• f_beta—O modelo com a maior pontuação na F1. O padrão é F1.
• precision_at_target_recall—O modelo com a maior precisão em
um determinado alvo de recall.
• recall_at_target_precision—O modelo com o maior recall em
uma determinada meta de precisão.
• loss_function—O modelo com o menor valor da função de perda
usada no treinamento.
Opcional
Valores válidos: accuracy, f_beta, precision_at_target_recall,
recall_at_target_precision ou loss_function
Valor padrão: accuracy
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Nome do parâmetro

Descrição

Se nenhuma melhoria for feita na métrica relevante, o número de epochs
early_stopping_patience
a aguardar antes de terminar o treinamento. Se você forneceu um valor
para binary_classifier_model_selection_criteria, a métrica é
esse valor. Caso contrário, a métrica é igual ao valor especificado para o
hiperparâmetro loss.
A métrica é avaliada nos dados de validação. Se você não forneceu dados
de validação, a métrica é sempre o mesmo que o valor especificado para
o hiperparâmetro loss e é avaliada nos dados de treinamento. Para
desabilitar a interrupção precoce, defina early_stopping_patience
como um valor maior que o valor especificado para epochs.
Opcional
Valores válidos: Inteiro positivo
Valor padrão: 3
A tolerância relativa para medir uma melhoria na perda. Se a proporção for
early_stopping_tolerance
menor que esse valor (em relação à melhora na perda quando dividida pela
melhor perda anterior), a interrupção precoce considerará que não houve
melhora.
Opcional
Valores válidos: Número inteiro positivo de ponto flutuante
Valor padrão: 0.001
epochs

O número máximo de passagens nos dados de treinamento.
Opcional
Valores válidos: Inteiro positivo
Valor padrão: 15

f_beta

O valor do beta a ser usado ao calcular métricas de pontuação F para
classificação binária ou de várias classes. Também usado se o valor
especificado para binary_classifier_model_selection_criteria
for f_beta.
Opcional
Valores válidos: Números inteiros positivos de ponto flutuante
Valor padrão: 1,0

feature_dim

O número de recursos nos dados de entrada.
Opcional
Valores válidos: auto ou um número inteiro positivo
Valores padrão: auto
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Nome do parâmetro

Descrição

huber_delta

O parâmetro para a perda de Huber. Durante o treinamento e a avaliação
da métrica, calcula a perda L2 para erros menores do que delta, bem como
a perda L1 para erros maiores do que delta.
Opcional
Valores válidos: Número inteiro positivo de ponto flutuante
Valor padrão: 1,0

init_bias

Peso inicial para o termo de polarização.
Opcional
Valores válidos: Inteiro de ponto flutuante
Valor padrão: 0

init_method

Define a função de distribuição inicial usada para pesos de modelo. As
funções incluem:
• uniform—Distribuído uniformemente entre (-scale, +scale)
• normal—Distribuição normal, com média 0 e sigma
Opcional
Valores válidos: uniform ou normal
Valor padrão: uniform

init_scale

Dimensiona uma distribuição uniforme inicial para pesos de modelo.
Aplicável apenas quando o hiperparâmetro init_method está definido
como uniform.
Opcional
Valores válidos: Número inteiro positivo de ponto flutuante
Valor padrão: 0,07

init_sigma

O desvio padrão inicial para a distribuição normal. Aplicável apenas quando
o hiperparâmetro init_method está definido como normal.
Opcional
Valores válidos: Número inteiro positivo de ponto flutuante
Valor padrão: 0,01

l1

O parâmetro de regularização L1. Se você não quiser usar a regularização
L1, defina o valor como 0.
Opcional
Valores válidos: auto ou flutuante não negativo
Valor padrão: auto
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Nome do parâmetro

Descrição

learning_rate

O tamanho da etapa usado pelo otimizador para atualizações de
parâmetros.
Opcional
Valores válidos: auto ou um número inteiro positivo de ponto flutuante
Valor padrão: auto, cujo valor depende do otimizador escolhido.

loss

Especifica a função de perda.
As funções de perda disponíveis e seus valores padrão dependem do valor
de predictor_type:
• Se predictor_type estiver definido como regressor,
as opções disponíveis serão auto, squared_loss,
absolute_loss, eps_insensitive_squared_loss,
eps_insensitive_absolute_loss, quantile_loss e
huber_loss. O valor padrão para auto é squared_loss.
• Se predictor_type estiver definido como binary_classifier,
as opções disponíveis serão auto,logistic e hinge_loss. O valor
padrão para auto é logistic.
• Se predictor_type estiver definido como
multiclass_classifier, as opções disponíveis serão auto e
softmax_loss. O valor padrão para auto é softmax_loss.
Valores válidos: auto, logistic, squared_loss, absolute_loss,
hinge_loss, eps_insensitive_squared_loss,
eps_insensitive_absolute_loss, quantile_loss ou huber_loss
Opcional
Valor padrão: auto

loss_insensitivity

O parâmetro para o tipo de perda insensível a épsilon. Durante o
treinamento e a avaliação da métrica, qualquer erro menor do que esse
valor será considerado zero.
Opcional
Valores válidos: Número inteiro positivo de ponto flutuante
Valor padrão: 0,01

lr_scheduler_factor

Para cada hiperparâmetro lr_scheduler_step, a taxa de aprendizagem
é diminuída por essa quantidade. Aplicável apenas quando o
hiperparâmetro use_lr_scheduler está definido como true.
Opcional
Valores válidos: auto ou um número inteiro positivo de ponto flutuante
entre 0 e 1
Valor padrão: auto
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Nome do parâmetro

Descrição

A taxa de aprendizagem nunca diminui para um valor menor que o valor
lr_scheduler_minimum_lr
definido para lr_scheduler_minimum_lr. Aplicável apenas quando o
hiperparâmetro use_lr_scheduler está definido como true.
Opcional
Valores válidos: auto ou um número inteiro positivo de ponto flutuante
Valores padrão: auto
lr_scheduler_step

O número de passos entre as diminuições da taxa de aprendizagem.
Aplicável apenas quando o hiperparâmetro use_lr_scheduler está
definido como true.
Opcional
Valores válidos: auto ou um número inteiro positivo
Valor padrão: auto

margin

A margem para a função hinge_loss.
Opcional
Valores válidos: Número inteiro positivo de ponto flutuante
Valor padrão: 1,0

mini_batch_size

O número de observações por minilote para o iterador de dados.
Opcional
Valores válidos: Inteiro positivo
Valor padrão: 1000

momentum

A dinâmica do otimizador sgd.
Opcional
Valores válidos: auto ou um número inteiro de ponto flutuante entre 0 e 1,0
Valor padrão: auto

normalize_data

Normaliza os dados do recurso antes do treinamento. A normalização de
dados desloca os dados de cada recurso para ter uma média de zero e os
dimensiona para ter um desvio padrão de unidade.
Opcional
Valores válidos: auto, true ou false
Valor padrão: true
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Nome do parâmetro

Descrição

normalize_label

Normaliza o rótulo. A normalização de rótulos desloca o rótulo para ter uma
média de zero e o dimensiona para ter um desvio padrão de unidade.
O valor auto padrão normaliza o rótulo para problemas de regressão, mas
não para problemas de classificação. Se você definir o hiperparâmetro
normalize_label como true para problemas de classificação, o
algoritmo o ignorará.
Opcional
Valores válidos: auto, true ou false
Valor padrão: auto

O número de observações do conjunto de dados de validação a ser usado
num_calibration_samples
para calibração do modelo (ao encontrar o melhor limite).
Opcional
Valores válidos: auto ou um número inteiro positivo
Valor padrão: auto
num_models

O número de modelos para treinar em paralelo. Para o padrão, auto,
o algoritmo decide o número de modelos paralelos a ser treinado.
Um modelo é treinado de acordo com o parâmetro de treinamento
indicado (regularização, otimizador e perda), e o restante, por parâmetros
aproximados.
Opcional
Valores válidos: auto ou um número inteiro positivo
Valores padrão: auto

num_point_for_scaler O número de pontos de dados a serem usados para calcular a
normalização ou a imparcialidade de termos.
Opcional
Valores válidos: Inteiro positivo
Valor padrão: 10.000
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Nome do parâmetro

Descrição

optimizer

O algoritmo de otimização a ser usado.
Opcional
Valores válidos:
• auto— O valor padrão.
• sgd—Descida do gradiente estocástico.
• adam—Estimativa de momento adaptativa.
• rmsprop—Uma técnica de otimização baseada em gradiente que usa
uma média móvel de gradientes quadrados para normalizar o gradiente.
Valor padrão: auto. A configuração padrão paraautoéadam.

O peso atribuído a exemplos positivos ao treinar um classificador binário.
positive_example_weight_mult
O peso de exemplos negativos é fixado em 1. Se quiser que o algoritmo
escolha um peso, de forma que os erros na classificação de exemplos
negativos vs. positivos tenham impacto igual na perda de treinamento,
especifique balanced. Se quiser que o algoritmo escolha o peso que
otimiza o desempenho, especifique auto.
Opcional
Valores válidos: balanced, auto ou um número inteiro positivo de ponto
flutuante
Valor padrão: 1,0
quantile

O quantil para perda de quantil. Para o quantil q, o modelo tenta produzir
previsões de modo que o valor de true_label seja maior que a previsão
com probabilidade q.
Opcional
Valores válidos: Número inteiro de ponto flutuante entre 0 e 1
Valor padrão: 0,5

target_precision

A precisão de destino. Se
binary_classifier_model_selection_criteria for
recall_at_target_precision, a precisão será mantida nesse valor
enquanto o recall for maximizada.
Opcional
Valores válidos: Número inteiro de ponto flutuante entre 0 e 1.0
Valor padrão: 0.8
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Nome do parâmetro

Descrição

target_recall

O recall de destino. Se
binary_classifier_model_selection_criteria for
precision_at_target_recall , o recall será mantido nesse valor
enquanto a precisão estiver maximizada.
Opcional
Valores válidos: Número inteiro de ponto flutuante entre 0 e 1.0
Valor padrão: 0.8

unbias_data

Imparcializa os recursos antes do treinamento para que a média seja 0.
Por padrão, os dados são imparciais, poisuse_biaso hiperparâmetro está
definido comotrue.
Opcional
Valores válidos: auto, true ou false
Valor padrão: auto

unbias_label

Imparcializa os rótulos antes do treinamento para que a média seja 0.
Aplica-se à regressão somente se o hiperparâmetro use_bias estiver
definido como true.
Opcional
Valores válidos: auto, true ou false
Valor padrão: auto

use_bias

Especifica se o modelo deve incluir um termo de polarização, que é o termo
de interceptação na equação linear.
Opcional
Valores válidos: true ou false
Valor padrão: true

use_lr_scheduler

Se um programador deve ou não ser usado para a taxa de aprendizagem.
Se quiser usar um agendador, especifique true.
Opcional
Valores válidos: true ou false
Valor padrão: true
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Nome do parâmetro

Descrição

wd

O parâmetro de degradação de peso, também conhecido como o
parâmetro de regularização L2. Se você não quiser usar a regularização
L2, defina o valor como 0.
Opcional
Valores válidos: auto ou um número inteiro não negativo de ponto
flutuante
Valor padrão: auto

Ajuste um modelo linear de aluno
O ajuste de modelo automático, também conhecido como ajuste de hiperparâmetros, localiza a melhor
versão de um modelo executando vários trabalhos que testam uma série de hiperparâmetros no seu
conjunto de dados. Você escolhe os hiperparâmetros ajustáveis, um intervalo de valores para cada um e
uma métrica objetiva. Você escolhe a métrica objetiva entre as métricas que o algoritmo calcula. O ajuste
de modelo automático pesquisa os hiperparâmetros escolhidos para encontrar a combinação de valores
que resultam no modelo que otimiza a métrica objetiva.
O algoritmo de Aprendizagem linear também tem um mecanismo interno para ajuste de hiperparâmetros
separados do recurso de ajuste de modelo automático descrito aqui. Por padrão, o algoritmo de
Aprendizagem linear ajusta os hiperparâmetros treinando vários modelos em paralelo. Quando você usa
o ajuste automático de modelo, o mecanismo de ajuste interno de Aprendizagem linear é desativado
automaticamente. Isso define o número de modelos paralelos, num_models, como 1. O algoritmo ignora
qualquer valor que você tenha definido para num_models.
Para mais informações sobre o ajuste de modelos, consulte Execute o ajuste automático do modelo com
SageMaker (p. 2474).

Métricas calculadas pelo algoritmo linear do aluno
O algoritmo de aprendizagem linear relata as métricas na tabela a seguir, que são calculadas durante o
treinamento. Escolha uma deles como a métrica objetiva. Para evitar o sobreajuste, recomendamos ajustar
o modelo em uma métrica de validação em vez de em uma métrica de treinamento.
Nome da métrica

Descrição

Direção de otimização

test:absolute_loss

A perda absoluta do modelo final no conjunto de
dados de teste. Essa métrica objetiva só é válida
para regressão.

Minimizar

A precisão do modelo final no conjunto de dados
test:binary_classification_accuracy
de teste. Essa métrica objetiva só é válida para
classificação binária.

Maximizar

test:binary_f_beta

A pontuação F-beta do modelo final no conjunto
de dados de teste. Por padrão, é a pontuação F1,
que é a média harmônica de precisão e recall.
Essa métrica objetiva só é válida para classificação
binária.

Maximizar

test:dcg

O ganho cumulativo descontado do modelo final no
conjunto de dados de teste. Essa métrica objetiva
só é válida para classificação multiclasse.

Maximizar

2063

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

Nome da métrica

Descrição

Direção de otimização

test:macro_f_beta

A pontuação F-beta do modelo final no conjunto de
dados de teste. Essa métrica objetiva só é válida
para classificação multiclasse.

Maximizar

test:macro_precisionA pontuação de precisão do modelo final no
conjunto de dados de teste. Essa métrica objetiva
só é válida para classificação multiclasse.

Maximizar

test:macro_recall

A pontuação de recall do modelo final no conjunto
de dados de teste. Essa métrica objetiva só é
válida para classificação multiclasse.

Maximizar

test:mse

O erro quadrático médio do modelo final no
conjunto de dados de teste. Essa métrica objetiva
só é válida para regressão.

Minimizar

A precisão do modelo final no conjunto de dados
test:multiclass_accuracy
de teste. Essa métrica objetiva só é válida para
classificação multiclasse.

Maximizar

A precisão entre os k principais rótulos
test:multiclass_top_k_accuracy
previstos no conjunto de dados de teste. Se
você escolher essa métrica como objetivo,
recomendamos definir o valor de k usando
oaccuracy_top_khiperparâmetro. Essa métrica
objetiva só é válida para classificação multiclasse.

Maximizar

test:objective_loss O valor médio da função de perda de objetivo no
conjunto de dados de teste após o modelo ser
treinado. Por padrão, a perda é a perda logística
para classificação binária e a perda quadrada para
regressão. Para definir a perda como outros tipos,
use o hiperparâmetro loss.

Minimizar

test:precision

A precisão do modelo final no conjunto de
dados de teste. Se você escolher essa métrica
como objetivo, recomendamos configurar um
recall de destino definindo o hiperparâmetro
binary_classifier_model_selection como
precision_at_target_recall e definindo o
valor do hiperparâmetro target_recall. Essa
métrica objetiva só é válida para classificação
binária.

Maximizar

test:recall

O recall do modelo final no conjunto de dados
de teste. Se você escolher essa métrica como
objetivo, recomendamos configurar uma
precisão de destino definindo o hiperparâmetro
binary_classifier_model_selection como
recall_at_target_precision e definindo
o valor do hiperparâmetro target_precision.
Essa métrica objetiva só é válida para classificação
binária.

Maximizar
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Nome da métrica

Descrição

Direção de otimização

test:roc_auc_score

A área sob a curva de característica operacional
receptora (curva ROC) do modelo final no conjunto
de dados de teste. Essa métrica objetiva só é
válida para classificação binária.

Maximizar

A perda absoluta do modelo final no conjunto de
validation:absolute_loss
dados de validação. Essa métrica objetiva só é
válida para regressão.

Minimizar

A precisão do modelo final no conjunto de dados
validation:binary_classification_accuracy
de validação. Essa métrica objetiva só é válida
para classificação binária.

Maximizar

A pontuação F-beta do modelo final no conjunto de Maximizar
validation:binary_f_beta
dados de validação. Por padrão, a pontuação Fbeta é a pontuação F1, que é a média harmônica
dovalidation:precisionevalidation:recallMétricas
do . Essa métrica objetiva só é válida para
classificação binária.
O ganho cumulativo descontado do modelo final
no conjunto de dados de validação. Essa métrica
objetiva só é válida para classificação multiclasse.

Maximizar

A pontuação F-beta do modelo final no conjunto
validation:macro_f_beta
de dados de validação. Essa métrica objetiva só é
válida para classificação multiclasse.

Maximizar

A pontuação de precisão do modelo final no
validation:macro_precision
conjunto de dados de validação. Essa métrica
objetiva só é válida para classificação multiclasse.

Maximizar

A pontuação de recall do modelo final no conjunto
validation:macro_recall
de dados de validação. Essa métrica objetiva só é
válida para classificação multiclasse.

Maximizar

validation:dcg

validation:mse

O erro quadrático médio do modelo final no
conjunto de dados de validação. Essa métrica
objetiva só é válida para regressão.

Minimizar

A precisão do modelo final no conjunto de dados
validation:multiclass_accuracy
de validação. Essa métrica objetiva só é válida
para classificação multiclasse.

Maximizar

A precisão entre os k principais rótulos
validation:multiclass_top_k_accuracy
previstos no conjunto de dados de validação.
Se você escolher essa métrica como objetivo,
recomendamos definir o valor de k usando
oaccuracy_top_khiperparâmetro. Essa métrica
objetiva só é válida para classificação multiclasse.

Maximizar

O valor médio da função de perda de objetivo no
validation:objective_loss
conjunto de dados de validação a cada epoch.
Por padrão, a perda é a perda logística para
classificação binária e a perda quadrada para
regressão. Para definir a perda como outros tipos,
use o hiperparâmetro loss.

Minimizar
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Nome da métrica

Descrição

Direção de otimização

validation:precisionA precisão do modelo final no conjunto de dados
de validação. Se você escolher essa métrica
como objetivo, recomendamos configurar um
recall de destino definindo o hiperparâmetro
binary_classifier_model_selection como
precision_at_target_recall e definindo o
valor do hiperparâmetro target_recall. Essa
métrica objetiva só é válida para classificação
binária.

Maximizar

validation:recall

O recall do modelo final no conjunto de dados
de validação. Se você escolher essa métrica
como objetivo, recomendamos configurar uma
precisão de destino definindo o hiperparâmetro
binary_classifier_model_selection como
recall_at_target_precision e definindo
o valor do hiperparâmetro target_precision.
Essa métrica objetiva só é válida para classificação
binária.

Maximizar

validation:rmse

O erro quadrático médio do modelo final no
conjunto de dados de validação. Essa métrica
objetiva só é válida para regressão.

Minimizar

A área sob a curva de características operacionais
validation:roc_auc_score
receptoras (curva ROC) do modelo final no
conjunto de dados de validação. Essa métrica
objetiva só é válida para classificação binária.

Maximizar

Ajustando os hiperparâmetros lineares do aluno
Você pode ajustar um modelo de aprendizagem linear com os seguintes hiperparâmetros.
Nome do parâmetro

Tipo de parâmetro

Intervalos
recomendados

wd

ContinuousParameterRanges

MinValue: 1e-7,
MaxValue: 1

l1

ContinuousParameterRanges

MinValue: 1e-7,
MaxValue: 1

learning_rate

ContinuousParameterRanges

MinValue: 1e-5,
MaxValue: 1

mini_batch_size

IntegerParameterRanges

MinValue: 100,
MaxValue: 5000

use_bias

CategoricalParameterRanges

[True, False]

positive_example_weight_mult
ContinuousParameterRanges
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Formatos lineares de resposta do aluno
Formatos de resposta JSON
Toda Amazon SageMaker os algoritmos incorporados aderem ao formato comum de inferência de entrada
descrito emFormatos de dados comuns - Inferência. A seguir estão os formatos de saída disponíveis para
o SageMaker algoritmo linear do aluno.
Classificação binária
let response =
{
"predictions":
[
{
"score": 0.4,
"predicted_label": 0
}
]
}

Classificação multiclasse
let response =
{
"predictions":
[
{
"score": [0.1, 0.2, 0.4, 0.3],
"predicted_label": 2
}
]
}

Regressão
let response =
{
"predictions":
[
{
"score": 0.4
}
]
}

Formatos de resposta JSONLINES
Classificação binária
{"score": 0.4, "predicted_label": 0}

Classificação multiclasse
{"score": [0.1, 0.2, 0.4, 0.3], "predicted_label": 2}

Regressão
{"score": 0.4}

Formatos de resposta RECORDIO
Classificação binária
[
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Record = {
features = {},
label = {
'score': {
keys: [],
values: [0.4] # float32
},
'predicted_label': {
keys: [],
values: [0.0] # float32
}
}
}

]

Classificação multiclasse
[

Record = {
"features": [],
"label":
{
"score":

{
"values":

},
"predicted_label":
"values":
}

[0.1, 0.2, 0.3, 0.4]
{
[3]

},
"uid": "abc123",
"metadata": "{created_at: '2017-06-03'}"

]

}

Regressão
[

]

Record = {
features = {},
label = {
'score': {
keys: [],
values: [0.4]
}
}
}

# float32

TabTransformer
TabTransformeré uma nova arquitetura de modelagem de dados tabular profunda para aprendizado
supervisionado. O TabTransformer Arquitetura baseada no self-attention-based Transformers. As camadas
do Transformer transformam as incorporações de recursos categóricos em incorporações contextuais
robustas para obter maior precisão de previsão. Além disso, as incorporações contextuais aprendidas com
TabTransformer são altamente robustos contra recursos de dados ausentes e ruidosos e fornecem melhor
interpretabilidade.

Como usar o SageMaker TabTransformer
Você pode usar TabTransformer como Amazon SageMaker algoritmo interno. A seção a seguir
descreve como usar TabTransformer com o SageMaker Python SDK. Para obter informações sobre
como usar TabTransformer da Amazônia SageMaker Studio interface do usuário, consulte.SageMaker
JumpStart (p. 48).
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• Usar o TabTransformer como um algoritmo interno
Usar a TabTransformer Algoritmo interno para criar um TabTransformer contêiner de
treinamento, conforme mostrado no seguinte exemplo de código. Você pode identificar
automaticamente o TabTransformer URI de imagem de algoritmo integrado usando a SageMaker
image_uris.retrieveAPI (ou oget_image_uriAPI se estiver usandoAmazônia SageMaker Python
SDKversão 2).
Depois de especificar o TabTransformer URI de imagem, você pode usar o TabTransformer recipiente
para construir um estimador usando o SageMaker API do estimador e inicie um trabalho de treinamento.
O TabTransformer algoritmo embutido é executado no modo de script, mas o script de treinamento é
fornecido para você e não há necessidade de substituí-lo. Se você tem uma vasta experiência no uso do
modo script para criar um SageMaker trabalho de treinamento, então você pode incorporar o seu próprio
TabTransformer scripts de treinamento.
from sagemaker import image_uris, model_uris, script_uris
train_model_id, train_model_version, train_scope = "pytorch-tabtransformerclassificationmodel", "*", "training"
training_instance_type = "ml.p3.2xlarge"
# Retrieve the docker image
train_image_uri = image_uris.retrieve(
region=None,
framework=None,
model_id=train_model_id,
model_version=train_model_version,
image_scope=train_scope,
instance_type=training_instance_type
)
# Retrieve the training script
train_source_uri = script_uris.retrieve(
model_id=train_model_id, model_version=train_model_version, script_scope=train_scope
)
train_model_uri = model_uris.retrieve(
model_id=train_model_id, model_version=train_model_version, model_scope=train_scope
)
# Sample training data is available in this bucket
training_data_bucket = f"jumpstart-cache-prod-{aws_region}"
training_data_prefix = "training-datasets/tabular_multiclass/"
training_dataset_s3_path = f"s3://{training_data_bucket}/{training_data_prefix}"
output_bucket = sess.default_bucket()
output_prefix = "jumpstart-example-tabular-training"
s3_output_location = f"s3://{output_bucket}/{output_prefix}/output"
from sagemaker import hyperparameters
# Retrieve the default hyper-parameters for training the model
hyperparameters = hyperparameters.retrieve_default(
model_id=train_model_id, model_version=train_model_version
)
# [Optional] Override default hyperparameters with custom values
hyperparameters[
"n_epochs"
] = "50"
print(hyperparameters)
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from sagemaker.estimator import Estimator
from sagemaker.utils import name_from_base
training_job_name = name_from_base(f"built-in-algo-{train_model_id}-training")
# Create SageMaker Estimator instance
tabular_estimator = Estimator(
role=aws_role,
image_uri=train_image_uri,
source_dir=train_source_uri,
model_uri=train_model_uri,
entry_point="transfer_learning.py",
instance_count=1,
instance_type=training_instance_type,
max_run=360000,
hyperparameters=hyperparameters,
output_path=s3_output_location
)
# Launch a SageMaker Training job by passing the S3 path of the training data
tabular_estimator.fit(
{"training": training_dataset_s3_path}, logs=True, job_name=training_job_name
)

Para obter mais informações sobre como definir a TabTransformer como um algoritmo interno, consulte
os seguintes exemplos de bloco de anotações.
• Classificação tabular com a Amazon SageMaker TabTransformeralgoritmo
• Regressão tabular com a Amazon SageMaker TabTransformeralgoritmo

Interface de entrada e saída para o TabTransformer algoritmo
TabTransformer O trabalha em dados tabulares: as linhas representam as observações, uma coluna
representa a variável de destino ou rótulo, e as demais colunas representam os recursos.
O SageMaker implementação do TabTransformer suporta CSV para treinamento e inferência:
• para oTreinamento ContentType, entradas válidas devem sertext/csv.
• para oInferência ContentType, entradas válidas devem sertext/csv.

Note
Para treinamento de CSV, o algoritmo de treinamento pressupõe que a variável de destino está
na primeira coluna e que o CSV não tem um registro de cabeçalho.
Para inferência de CSV, o algoritmo pressupõe que a entrada do CSV não tem a coluna de rótulo.
Lembre-se de como formatar seus dados de treinamento para entrada no TabTransformer Modelo
do. Você deve fornecer o caminho para um bucket do Amazon S3 contendo subdiretórios para seu
treinamento e dados de validação opcionais. Você também pode incluir uma lista de recursos categóricos.
• Formato da entrada dos dados de treinamento: Seus dados de treinamento devem estar em um
subdiretório chamadotrain/que contém umdata.csvfile. As variáveis alvo devem estar na primeira
coluna dedata.csv. As variáveis preditoras (feições) devem estar nas colunas restantes.
• Formato da entrada dos dados de validação: Se preferir, você também pode inserir outro diretório
chamadovalidation/que também tem umdata.csvfile. Os dados de validação são usados para
calcular uma pontuação de validação no final de cada iteração de reforço. A interrupção antecipada
é aplicada quando a pontuação de validação para de melhorar. Se os dados de validação não forem
fornecidos, 20% dos seus dados de treinamento serão amostrados aleatoriamente para servir como
dados de validação.
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• Formato de entrada de recursos categóricos: Se seus preditores incluírem recursos categóricos,
você poderá fornecer um arquivo JSON chamadocategorical_index.jsonno mesmo local
que seus diretórios de dados. Esse arquivo deve conter um dicionário Python em que a chave é a
string"cat_index_list"e o valor é uma lista de inteiros exclusivos. Cada número inteiro na lista
de valores deve indicar o índice da coluna dos recursos categóricos correspondentes em seu arquivo
CSV de dados de treinamento. Cada valor deve ser um inteiro positivo (maior que zero porque zero
representa o valor alvo), menor que o valorInt32.MaxValue(2147483647) e menor que o número total
de colunas. Deve haver apenas um arquivo JSON de índice categórico.
Para o modo de entrada de treinamento CSV, a memória total disponível para o algoritmo (contagem de
instância multiplicada pela memória disponível noInstanceType) deve ser capaz de manter o conjunto
de dados de treinamento.

Recomendação de instância do Amazon EC2 para a TabTransformeralgoritmo
SageMaker TabTransformer O oferece suporte a CPU de única instância e treinamento de GPU de única
instância. Apesar de os custos por instância serem mais altos, as GPUs treinam mais rapidamente, o
que as tornam mais econômicas. Para aproveitar o treinamento de GPU, especifique o tipo de instância
como uma das instâncias de GPU (por exemplo, P3). SageMaker TabTransformer o não oferece suporte a
treinamento de várias GPUs.

TabTransformer blocos de amostra de
A tabela a seguir descreve uma variedade de exemplos de notebooks que abordam diferentes casos de
uso da Amazon. SageMaker TabTransformer algorithm.
Título do caderno do

Descrição

Classificação tabular com a Amazon SageMaker
TabTransformer algoritmo

Este bloco de anotações demonstra o uso do
Amazon SageMaker TabTransformeralgoritmo
para treinar e hospedar um modelo de
classificação tabular.

Regressão tabular com a Amazon SageMaker
TabTransformer algoritmo

Este bloco de anotações demonstra o uso do
Amazon SageMaker TabTransformeralgoritmo
para treinar e hospedar um modelo de regressão
tabular.

Para obter instruções sobre como criar e acessar instâncias de bloco de anotações Jupyter que você
pode utilizar para executar o exemplo no SageMaker, consulteUsar a Amazon Amazon SageMaker
Instâncias de bloco (p. 299). Depois de criar uma instância de bloco de anotações e abri-la, escolha
aSageMakerExemplospara ver uma lista de todas as SageMaker Exemplos do . Para abrir um bloco de
anotações, escolha sua guia Use (Uso) e depois escolha Create copy (Criar cópia).

Como TabTransformer funciona
TabTransformer é uma nova arquitetura de modelagem de dados tabular profunda para aprendizado
supervisionado. O TabTransformer é construído sobre Transformers baseados em autoatenção. As
camadas do Transformer transformam as incorporações de recursos categóricos em incorporações
contextuais robustas para obter maior precisão de previsão. Além disso, as incorporações contextuais
aprendidas com TabTransformer são altamente robustos contra recursos de dados ausentes e ruidosos e
fornecem melhor interpretabilidade.
TabTransformer tem desempenho satisfatório em competições de machine learning devido ao
seu manuseio robusto de diversos tipos de dados, relações, distribuições e uma diversidade de
hiperparâmetros que você pode ajustar. Você pode usar TabTransformer para regressão, classificação
(binária e multiclasse) e problemas de classificação.
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O diagrama a seguir ilustra o TabTransformer Arquitetura do.

Para obter mais informações, consulteTabTransformer: Modelagem de dados tabulares usando
incorporações contextuais.
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TabTransformer hiperparâmetros
A tabela a seguir contém o subconjunto de hiperparâmetros que são necessários ou mais comumente
usados para a Amazon. SageMaker TabTransformer algorithm. Os usuários definem esses
parâmetros para facilitar a estimativa dos parâmetros do modelo a partir dos dados. O SageMaker
TabTransformeralgoritmo do é uma implementação do código abertoTabTransformerpacote.

Note
Os hiperparâmetros padrão são baseados em conjuntos de dados de exemplo naTabTransformer
blocos de amostra de (p. 2071).
O SageMaker TabTransformer algoritmo escolhe automaticamente uma métrica de avaliação e função
objetiva com base no tipo de problema de classificação. O TabTransformer algoritmo detecta o tipo de
problema de classificação com base no número de rótulos em seus dados. Para problemas de regressão,
a métrica de avaliação é r quadrado e a função objetivo é erro quadrático médio. Para problemas de
classificação binária, a métrica de avaliação e a função objetivo são ambas entropia cruzada binária. Para
problemas de classificação multiclasse, a métrica de avaliação e a função objetivo são entropia cruzada
multiclasse.

Note
O TabTransformer as funções métricas e objetivas de avaliação não estão disponíveis atualmente
como hiperparâmetros. Em vez disso, SageMaker TabTransformer algoritmo embutido detecta
automaticamente o tipo de tarefa de classificação (regressão, binária ou multiclasse) com base
no número de inteiros exclusivos na coluna de rótulo e atribui uma métrica de avaliação e uma
função de objetivo.
Nome do parâmetro

Descrição

n_epochs

Número de épocas para treinar a rede neural profunda.
Valores válidos: inteiro (intervalo: Inteiro positivo.
Valor padrão: 5.

patience

O treinamento será interrompido se uma métrica de um ponto de
dados de validação não melhorar no últimopatienceround.
Valores válidos: inteiro ((mínimo: ((2,60).
Valor padrão: 10.

learning_rate

A taxa na qual os pesos do modelo são atualizados depois de
trabalhar em cada lote de exemplos de treinamento.
Valores válidos: flutuante (mínimo: mínimo: Número de ponto
flutuante positivo.
Valor padrão: 0.001.

batch_size

O número de exemplos propagados pela rede.
Valores válidos: inteiro ((mínimo: ((1,2048).
Valor padrão: 256.

input_dim

A dimensão das incorporações para codificar as colunas categóricas
e/ou contínuas.
Valores válidos: string, qualquer um dos
seguintes:"16","32","64","128","256", ou"512".
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Nome do parâmetro

Descrição
Valor padrão: "32".

n_blocks

O número de blocos codificadores do Transformer.
Valores válidos: inteiro ((mínimo: ((1,12).
Valor padrão: 4.

attn_dropout

Taxa de desistência aplicada às camadas de Atenção de Múltiplos
Cabeçotes.
Valores válidos: flutuante (mínimo: (((mínimo: (0,1).
Valor padrão: 0.2.

mlp_dropout

Taxa de evasão aplicada ao FeedForward rede dentro das
camadas do codificador e as camadas finais do MLP em cima dos
codificadores Transformer.
Valores válidos: flutuante (mínimo: (((mínimo: (0,1).
Valor padrão: 0.1.

frac_shared_embed

A fração de incorporações compartilhadas por todas as diferentes
categorias para uma coluna específica.
Valores válidos: flutuante (mínimo: (((mínimo: (0,1).
Valor padrão: 0.25.

Ajustar um TabTransformer modelo
Ajuste automático dos modelos, também conhecido como ajuste de hiperparâmetros, localiza a melhor
versão de um modelo executando vários trabalhos que testam uma série de hiperparâmetros em
seus conjuntos de dados de treinamento e validação. O ajuste do modelo se concentra nos seguintes
hiperparâmetros:

Note
A função de objetivo de aprendizado e a métrica de avaliação são atribuídas automaticamente
com base no tipo de tarefa de classificação, que é determinado pelo número de inteiros
exclusivos na coluna de rótulo. Para obter mais informações, consulte TabTransformer
hiperparâmetros (p. 2073).
• Uma função de objetivo de aprendizado para otimizar durante o treinamento do modelo
• Uma métrica de avaliação usada para avaliar o desempenho do modelo durante a validação
• Um conjunto de hiperparâmetros e um intervalo de valores para cada um usar ao ajustar o modelo
automaticamente
O ajuste de modelo automático pesquisa seus hiperparâmetros escolhidos para encontrar a combinação
de valores que resultam em um modelo que otimiza a métrica de avaliação escolhida.

Note
Ajuste automático dos modelos para TabTransformer O está disponível apenas na Amazon
SageMaker SDKs, não da SageMaker console do .
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Para mais informações sobre o ajuste de modelos, consulte Execute o ajuste automático do modelo com
SageMaker (p. 2474).

Métricas de avaliação calculadas pelo TabTransformeralgoritmo
O SageMaker TabTransformer algoritmo computa as seguintes métricas a serem usadas para validação de
modelo. A métrica de avaliação é atribuída automaticamente com base no tipo de tarefa de classificação,
que é determinado pelo número de inteiros exclusivos na coluna de rótulo.
Nome da métrica

Descrição

Direção de
otimização

Padrão de regex

r2

r quadrado

maximizar

"metrics={'r2':
(\\S+)}"

f1_score

Entropia cruzada binária

maximizar

"metrics={'f1':
(\\S+)}"

accuracy_score

Entropia cruzada multiclasse

maximizar

"metrics={'accuracy':
(\\S+)}"

Ajustável TabTransformer hiperparâmetros
Ajustar o TabTransformer modelo com os seguintes hiperparâmetros. Os hiperparâmetros
que têm o maior impacto na otimização do TabTransformeras métricas de avaliação
são:learning_rate,input_dim,n_blocks,attn_dropout,mlp_dropout, efrac_shared_embed.
Para obter uma lista de todas as TabTransformerhiperparâmetros, consulte.TabTransformer
hiperparâmetros (p. 2073).
Nome do parâmetro

Tipo de parâmetro

Intervalos
recomendados

learning_rate

ContinuousParameterRanges

MinValue: 0,001,
MaxValue: 0,01

input_dim

CategoricalParameterRanges

[16, 32, 64, 128, 256,
512]

n_blocks

IntegerParameterRanges

MinValue: 1, MaxValue:
12

attn_dropout

ContinuousParameterRanges

MinValue: 0,0,
MaxValue: 0.8

mlp_dropout

ContinuousParameterRanges

MinValue: 0,0,
MaxValue: 0.8

frac_shared_embed

ContinuousParameterRanges

MinValue: 0,0,
MaxValue: 0,5

Algoritmo XGBoost
O XGBoost (eXtreme Gradient Boosting) é uma conhecida e eficiente implementação de código aberto
do algoritmo baseado em árvores com aumento de gradiente. O aumento de gradiente é um algoritmo de
aprendizagem supervisionada que tenta prever com precisão uma variável de destino. Para isso, combina
um grupo de estimativas de um conjunto de modelos mais simples e mais fracos. O algoritmo XGBoost
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tem desempenho satisfatório em competições de machine learning devido ao seu manuseio robusto de
diversos tipos de dados, relações, distribuições e uma variedade de hiperparâmetros que você pode
ajustar. Você pode usar o XGBoost para regressão, classificação (binária e multiclasse) e problemas de
classificação.
Você pode usar a nova versão do algoritmo XGBoost como Amazon SageMaker algoritmo integrado ou
como uma estrutura para executar scripts de treinamento em seus ambientes locais. Essa implementação
tem um espaço de memória menor, melhor registro em log, melhor validação de hiperparâmetros e um
conjunto expandido de métricas do que a versões originais. Ela fornece um estimator do XGBoost que
executa um script de treinamento em um ambiente XGBoost gerenciado. A versão atual do SageMaker O
XGBoost é baseado nas versões 1.0, 1.2, 1.3 e 1.5 do XGBoost originais.

Versões com suporte
• Modo de estrutura (código aberto): 1,0-1, 1,2-1, 1,2-2, 1,3-1, 1,5-1
• Modo de algoritmo: 1,0-1, 1,2-1, 1,2-2, 1,3-1, 1,5-1

Important
Quando você recupera o SageMaker URI da imagem XGBoost, não use:latestou:1para a
tag URI da imagem. Você deve especificar um dosVersões com suporte (p. 2076)para escolher
o SageMakerContêiner XGBoost gerenciado com a versão do pacote XGBoost nativo que
você deseja usar. Para encontrar a versão do pacote migrada para o SageMaker Contêineres
XGBoost, consulteCaminhos de registro do Docker e código de exemplo, escolha aRegião da
AWSe navegue até oXGBoost (algoritmo)Seção.

Warning
As versões do XGBoost 0.90 estão obsoletas. O suporte para atualizações de segurança ou
correções de bugs para o XGBoost 0.90 foi descontinuado. É altamente recomendável atualizar a
versão do XGBoost para uma das versões mais recentes.

Note
O XGBoost v1.1 não é suportado em SageMaker porque o XGBoost 1.1 tem uma capacidade
quebrada de executar previsões quando a entrada de teste tem menos recursos do que os dados
de treinamento nas entradas LIBSVM. Esse recurso foi restaurado no XGBoost v1.2. Considere
Considere Considere Considere SageMakerXGBoost 1.2-2 ou posterior.

Como usar o SageMaker Impulso XG
com SageMaker, você pode usar o XGBoost como um algoritmo ou estrutura embutida. Ao usar o
XGBoost como estrutura de trabalho, você tem mais flexibilidade e acesso a cenários mais avançados,
como validação cruzada k-fold, pois é possível personalizar seus próprios scripts de treinamento. As
seções a seguir descrevem como usar o XGBoost com o SageMaker SDK do. Para obter informações
sobre como usar o XGBoost da Amazon SageMaker UI do Studio, consulteSageMaker JumpStart (p. 48).
• Usar o XGBoost como uma estrutura
Use o XGBoost como uma estrutura de trabalho para executar scripts de treinamento personalizados
que podem incorporar processamento de dados adicional aos trabalhos de treinamento. No exemplo
de código a seguir, você pode descobrir como SageMaker O SDK do Python fornece a API XGBoost
como uma estrutura da mesma forma que fornece outras APIs de estrutura, como TensorFlow, MXNet e
PyTorch.
import boto3
import sagemaker
from sagemaker.xgboost.estimator import XGBoost
from sagemaker.session import Session
from sagemaker.inputs import TrainingInput

2076

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

# initialize hyperparameters
hyperparameters = {
"max_depth":"5",
"eta":"0.2",
"gamma":"4",
"min_child_weight":"6",
"subsample":"0.7",
"verbosity":"1",
"objective":"reg:squarederror",
"num_round":"50"}
# set an output path where the trained model will be saved
bucket = sagemaker.Session().default_bucket()
prefix = 'DEMO-xgboost-as-a-framework'
output_path = 's3://{}/{}/{}/output'.format(bucket, prefix, 'abalone-xgb-framework')
# construct a SageMaker XGBoost estimator
# specify the entry_point to your xgboost training script
estimator = XGBoost(entry_point = "your_xgboost_abalone_script.py",
framework_version='1.5-1',
hyperparameters=hyperparameters,
role=sagemaker.get_execution_role(),
instance_count=1,
instance_type='ml.m5.2xlarge',
output_path=output_path)
# define the data type and paths to the training and validation datasets
content_type = "libsvm"
train_input = TrainingInput("s3://{}/{}/{}/".format(bucket, prefix, 'train'),
content_type=content_type)
validation_input = TrainingInput("s3://{}/{}/{}/".format(bucket, prefix, 'validation'),
content_type=content_type)
# execute the XGBoost training job
estimator.fit({'train': train_input, 'validation': validation_input})

Para um end-to-end Exemplo de uso SageMaker XGBoost como uma estrutura, vejaRegressão com a
Amazon SageMaker Impulso XG
• Usar o XGBoost como um algoritmo integrado
Use o algoritmo integrado XGBoost para criar um contêiner de treinamento XGBoost como
mostrado no exemplo de código a seguir. Você pode identificar automaticamente a URI da imagem
do algoritmo embutido do XGBoost usando o SageMaker image_uris.retrieveAPI (ou
oget_image_uriAPI se estiver usandoAmazônia SageMaker SDKversão 1). Se quiser garantir que
a API image_uris.retrieve encontre o URI correto, consulte Parâmetros comuns para algoritmos
integrados e procure xgboost na lista completa de URIs de imagem de algoritmo integrado e regiões
disponíveis.
Depois de especificar o URI da imagem XGBoost, você pode usar o contêiner XGBoost para construir
um estimador usando o SageMaker API do estimador e inicie um trabalho de treinamento. Esse modo
de algoritmo integrado XGBoost não incorpora seu próprio script de treinamento XGBoost e é executado
diretamente nos conjuntos de dados de entrada.

Important
Quando você recupera o SageMaker URI da imagem XGBoost, não use:latestou:1para a
tag URI da imagem. Você deve especificar um dosVersões com suporte (p. 2076)para escolher
o SageMakerContêiner XGBoost gerenciado com a versão do pacote XGBoost nativo que
você deseja usar. Para encontrar a versão do pacote migrada para o SageMaker Contêineres
XGBoost, consulteCaminhos de registro do Docker e código de exemplo, escolha aRegião da
AWSe navegue até oXGBoost (algoritmo)Seção.
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import sagemaker
import boto3
from sagemaker import image_uris
from sagemaker.session import Session
from sagemaker.inputs import TrainingInput
# initialize hyperparameters
hyperparameters = {
"max_depth":"5",
"eta":"0.2",
"gamma":"4",
"min_child_weight":"6",
"subsample":"0.7",
"objective":"reg:squarederror",
"num_round":"50"}
# set an output path where the trained model will be saved
bucket = sagemaker.Session().default_bucket()
prefix = 'DEMO-xgboost-as-a-built-in-algo'
output_path = 's3://{}/{}/{}/output'.format(bucket, prefix, 'abalone-xgb-built-in-algo')
# this line automatically looks for the XGBoost image URI and builds an XGBoost
container.
# specify the repo_version depending on your preference.
xgboost_container = sagemaker.image_uris.retrieve("xgboost", region, "1.5-1")
# construct a SageMaker estimator that calls the xgboost-container
estimator = sagemaker.estimator.Estimator(image_uri=xgboost_container,
hyperparameters=hyperparameters,
role=sagemaker.get_execution_role(),
instance_count=1,
instance_type='ml.m5.2xlarge',
volume_size=5, # 5 GB
output_path=output_path)
# define the data type and paths to the training and validation datasets
content_type = "libsvm"
train_input = TrainingInput("s3://{}/{}/{}/".format(bucket, prefix, 'train'),
content_type=content_type)
validation_input = TrainingInput("s3://{}/{}/{}/".format(bucket, prefix, 'validation'),
content_type=content_type)
# execute the XGBoost training job
estimator.fit({'train': train_input, 'validation': validation_input})

Para obter mais informações sobre como configurar o XGBoost como algoritmo integrado, consulte os
seguintes exemplos de bloco de anotações.
• Treinamento gerenciado de spots para XGBoost
• Regressão com a Amazon SageMaker XGBoost (entrada Parquet)

Interface de entrada/saída para o algoritmo XGBoost
O aumento de gradiente trabalha em dados tabulares: as linhas representam as observações, uma coluna
representa a variável de destino ou rótulo, e as demais colunas representam os recursos.
O SageMaker a implementação do XGBoost suporta os formatos CSV e libsvm para treinamento e
inferência:
• Para treinamento ContentType, as entradas válidas sãotexto/libsvm(padrão) outexto/csv.
• Para inferência ContentType, as entradas válidas sãotexto/libsvm(padrão) outexto/csv.
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Note
Para treinamento de CSV, o algoritmo de treinamento pressupõe que a variável de destino está
na primeira coluna e que o CSV não tem um registro de cabeçalho.
Para inferência de CSV, o algoritmo pressupõe que a entrada do CSV não tem a coluna de rótulo.
Para o treinamento libsvm, o algoritmo assume que o rótulo esteja na primeira coluna. Colunas
subsequentes contêm os pares de valores de índice baseados em zero para recursos. Portanto,
cada linha tem o formato: <label> <index0>:<value0> <index1>:<value1> ... As solicitações de
inferência para libsvm podem não ter rótulos no formato libsvm.
Isso é diferente de outros SageMaker algoritmos, que usam o formato de entrada de treinamento protobuf
para manter maior consistência com os formatos de dados padrão do XGBoost.
Para o modo de entrada de treinamento CSV, a memória total disponível para o algoritmo (contagem de
instância * a memória disponível no InstanceType) deve ser capaz de conter o conjunto de dados de
treinamento. Para o modo de entrada de treinamento libsvm, não é necessário, mas recomendado.
Para a versão v1.3-1 e versões posteriores, SageMaker O XGBoost salva o modelo no formato binário
interno do XGBoost, usandoBooster.save_model. As versões anteriores usam o módulo pickle do
Python para serializar/desserializar o modelo.

Note
Esteja atento às versões ao usar um SageMaker Modelo XGBoost em código aberto XGBoost.
As versões 1.3-1 e posteriores usam o formato binário interno XGBoost, enquanto as versões
anteriores usam o módulo pickle Python.

Para usar um modelo treinado com SageMaker XGBoost v1.3-1 ou posterior em código aberto
XGBoost
•

Use o código do Python a seguir:
import xgboost as xgb
xgb_model = xgb.Booster()
xgb_model.load_model(model_file_path)
xgb_model.predict(dtest)

Para usar um modelo treinado com versões anteriores do SageMaker XGBoost em código aberto
XGBoost
•

Use o código do Python a seguir:
import pickle as pkl
import tarfile
t = tarfile.open('model.tar.gz', 'r:gz')
t.extractall()
model = pkl.load(open(model_file_path, 'rb'))
# prediction with test data
pred = model.predict(dtest)

Para diferenciar a importância dos pontos de dados rotulados, use Suportes de peso de instância
•

SageMaker O XGBoost permite que os clientes diferenciem a importância dos pontos de dados
rotulados atribuindo a cada instância um valor de peso. Para a entrada text/libsvm, os clientes
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podem atribuir valores de peso a instâncias de dados, anexando-os após os rótulos. Por exemplo,
label:weight idx_0:val_0 idx_1:val_1.... Para entrada text/csv, os clientes precisam
ativar o sinalizador csv_weights nos parâmetros e anexar valores de peso na coluna após os
rótulos. Por exemplo: label,weight,val_0,val_1,...).

Recomendação de instâncias do EC2 para o algoritmo XGBoost
SageMaker O XGBoost 1.0-1 ou anterior só treina usando CPUs. É um algoritmo de uso intensivo de
memória (ao contrário dos de uso intensivo de computação). Portanto, uma instância de computação
de uso geral (por exemplo, M5) é uma opção melhor do que uma instância otimizada para computação
(por exemplo, C4). Além disso, recomendamos que você tenha memória total suficiente em instâncias
específicas para armazenar os dados de treinamento. Embora suporte o uso de espaço em disco para lidar
com dados que não cabem na memória principal (o out-of-core recurso disponível com o modo de entrada
libsvm), gravar arquivos de cache no disco diminui o tempo de processamento do algoritmo.
SageMaker O XGBoost versão 1.2 ou posterior oferece suporte ao treinamento de GPU em uma única
instância. Apesar dos custos mais altos por instância, as GPUs treinam mais rapidamente, tornando-as
mais econômicas. SageMaker O XGBoost versão 1.2 ou posterior oferece suporte ao P2 e P3 instâncias
P2 e P3.
SageMaker A versão 1.2-2 ou posterior do XGBoost oferece suporte às famílias de instâncias de GPU P2,
P3, G4dn e G5.
Para aproveitar o treinamento de GPU, especifique o tipo de instância como uma das instâncias de
GPU (por exemplo, P3) e defina atree_methodhiperparâmetro paragpu_histem seu script XGBoost
existente. SageMaker O XGBoost atualmente não oferece suporte ao treinamento de várias GPUs.
SageMaker O XGBoost suporta instâncias de CPU e GPU para inferência. Para obter informações sobre
os tipos de instâncias para inferência, consulteAmazônia SageMaker Tipos de instância de ML.

Blocos de anotações de amostra do XGBoost
A tabela a seguir descreve uma variedade de exemplos de cadernos que tratam de diferentes casos de
uso da Amazon. SageMaker Algoritmo XGBoost.
Site Title (

Descrição

Como criar um contêiner XGBoost personalizado?

Este caderno mostra como criar um contêiner
XGBoost personalizado com a Amazon SageMaker
Transform Batch.

Regressão com XGBoost usando Parquet

Este caderno mostra como usar o conjunto de
dados Abalone no Parquet para treinar um modelo
XGBoost.

Como treinar e hospedar um modelo de
classificação multiclasse?

Este caderno mostra como usar o conjunto de
dados MNIST para treinar e hospedar um modelo
de classificação multiclasse.

Como treinar um modelo para previsão de
rotatividade de clientes?

Este caderno mostra como treinar um modelo para
prever a saída de clientes móveis em um esforço
para identificar clientes insatisfeitos.

Uma introdução à Amazon SageMaker
Infraestrutura spot gerenciada para treinamento
XGBoost

Este caderno mostra como usar Instâncias Spot
para treinamento com um contêiner XGBoost.
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Site Title (

Descrição

Como usar o Amazon SageMaker Depurador para
depurar trabalhos de treinamento do XGBoost?

Este caderno mostra como usar o Amazon
SageMaker Depurador para monitorar trabalhos de
treinamento para detectar inconsistências.

Como usar o Amazon SageMaker Depurador para
depurar trabalhos de treinamento do XGBoost em
tempo real?

Este caderno mostra como usar o
conjunto de dados do MNIST e o Amazon
SageMakerDepurador para realizar análises
em tempo real dos trabalhos de treinamento do
XGBoost enquanto os trabalhos de treinamento
estão em execução.

Para obter instruções sobre como criar e acessar instâncias do notebook Jupyter que você pode usar
para executar o exemplo no SageMaker, consulteUsar a Amazon Amazon SageMaker Instâncias de
bloco (p. 299). Após criar uma instância de notebook e abri-la, escolha aSageMakerExemplospara ver uma
lista de todos os SageMaker amostras. Os blocos de anotações de exemplo de modelagem de tópicos
que usam os algoritmos de aprendizagem linear estão localizados na seção Introdução a algoritmos da
Amazon. Para abrir um bloco de anotações, escolha sua guia Use (Uso) e depois escolha Create copy
(Criar cópia).

Como o XGBoost funciona
OXGBoost é uma conhecida e eficiente implementação de código aberto do algoritmo baseado em árvores
com aumento de gradiente. O aumento de gradiente é um algoritmo de aprendizagem supervisionada, que
tenta prever com precisão uma variável de destino. Para isso, combina as estimativas de um conjunto de
modelos mais simples e mais fracos.
No uso do aumento de gradiente para regressão, as aprendizagens fracas são árvores de regressão, e
cada uma dessas árvores mapeia um ponto de dados de entrada para uma das folhas que contém uma
pontuação contínua. O XGBoost minimiza um função objetiva (L1 e L2) regularizada que combina uma
função de perda convexa (com base na diferença entre o previsto e as saídas de destino) com um termo
de penalidade para complexidade de modelo (em outras palavras, as funções da árvore de regressão).
O treinamento prossegue iterativamente, adicionando novas árvores que preveem resíduos ou erros de
árvores anteriores, com as quais são combinadas para fazer a previsão final. É chamado de aumento
de gradiente porque usa um algoritmo descendente de gradiente para minimizar a perda quando novos
modelos são adicionados.
Abaixo está uma breve ilustração de como o aumento de árvores de gradiente funciona.
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Para obter mais detalhes sobre o XGBoost, consulte os seguintes artigos (em inglês):
• Impulso do XG: Um sistema escalável de aumento de árvores
• Impulsão de árvores de gradiente
• Introduction to Boosted Trees

Hiperparâmetros do XGBoost
A tabela a seguir contém o subconjunto de hiperparâmetros que são necessários ou mais comumente
usados para a Amazon. SageMaker Algoritmo XGBoost. Esses parâmetros são definidos pelos usuários
para facilitar a estimativa dos parâmetros do modelo a partir dos dados. Os hiperparâmetros necessários
que devem ser definidos são listados primeiro, em ordem alfabética. Os hiperparâmetros opcionais que
podem ser configurados são listados em seguida, também em ordem alfabética. O algoritmo XGBoost do
SageMaker é uma implementação do pacote DMLC XGBoost de código aberto. Atualmente SageMaker
oferece suporte ao versão 1.2-2. Para obter detalhes sobre o conjunto completo de hiperparâmetros que
podem ser configurados para esta versão do XGBoost, consulte Parâmetros do XGBoost.
Nome do parâmetro

Descrição

num_class

O número de classes.
Obrigatório se objective estiver definido como multi:softmax ou
multi:softprob.
Valores válidos: inteiro
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Nome do parâmetro

Descrição

num_round

O número de rodadas para execução do treinamento.
Obrigatório
Valores válidos: inteiro

alpha

Termo de regularização L1 nos pesos. Aumentar esse valor torna os
modelos mais conservadores.
Opcional
Valores válidos: flutuante
Valor padrão: 0

base_score

A pontuação de previsão inicial de todas as instâncias, a polarização
global.
Opcional
Valores válidos: flutuante
Valor padrão: 0,5

booster

O objeto de aumento a ser usado. Os valores gbtree e dart usam
um modelo baseado em árvore, enquanto gblinear usa uma
função linear.
Opcional
Valores válidos: String. gbtree, gblinear ou dart.
Valor padrão: gbtree

colsample_bylevel

Taxa de subsampling de colunas para cada divisão, em cada nível.
Opcional
Valores válidos: flutuante. Intervalo de [].
Valor padrão: 1

colsample_bynode

Taxa de subamostra de colunas de cada nó.
Opcional
Valores válidos: flutuante. Intervalo de (0,1]].
Valor padrão: 1

colsample_bytree

Taxa de subsampling de colunas ao criar cada árvore.
Opcional
Valores válidos: flutuante. Intervalo de [].
Valor padrão: 1
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Nome do parâmetro

Descrição

csv_weights

Quando esse sinalizador está habilitado, o XGBoost diferencia a
importância de instâncias para a entrada csv usando a segunda
coluna (a coluna após os rótulos) nos dados de treinamento como os
pesos da instância.
Opcional
Valores válidos: 0 ou 1
Valor padrão: 0

deterministic_histogram

Quando esse sinalizador está ativado, o XGBoost cria o histograma
na GPU de forma determinística. Usado somente quando
tree_method está definido como gpu_hist.
Para obter uma lista completa de entradas válidas, consulte este
artigo sobre parâmetros do XGBoost.
Opcional
Valores válidos: String. Intervalo: true ou false
Valor padrão: true

early_stopping_rounds

O modelo será treinado até que a pontuação de validação pare de
melhorar. Os erros de validação precisam diminuir pelo menos a
cada ciclo completo de early_stopping_rounds para continuar
o treinamento. A hospedagem do SageMaker usa o melhor modelo
para inferência.
Opcional
Valores válidos: inteiro
Valor padrão: -

eta

Diminuição do tamanho das etapas: técnica usada em atualizações
para evitar o sobreajuste. Depois de cada etapa de aumento, você
pode obter os pesos dos novos recursos diretamente. Na verdade, o
parâmetro eta diminui os pesos dos recursos para tornar o processo
de aumento mais conservador.
Opcional
Valores válidos: flutuante. Intervalo de [].
Valor padrão: 0.3
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Nome do parâmetro

Descrição

eval_metric

Métricas de avaliação para os dados de validação. Uma métrica
padrão é atribuída de acordo com o objetivo:
• rmse: para regressão
• error: para classificação
• map: para classificação
Para obter uma lista de entradas válidas, consulteParâmetros da
tarefa de aprendizagem do XG.
Opcional
Valores válidos: string
Valor padrão: Padrão de acordo com o objetivo.

gamma

A redução de perda mínima necessária para fazer uma partição
adicional em um nó de folha da árvore. Quanto maior for o
parâmetro, mais conservador será o algoritmo.
Opcional
Valores válidos: flutuante. Intervalo de [0].
Valor padrão: 0

grow_policy

Controla a forma como os novos nós são adicionados à árvore.
No momento, ele apenas tem suporte quando tree_method está
definido como hist.
Opcional
Valores válidos: String. depthwise ou lossguide.
Valor padrão: depthwise

interaction_constraints

Especifique grupos de variáveis que podem interagir.
Opcional
Valores válidos: Lista aninhada de números inteiros. Cada número
inteiro representa um recurso, e cada lista aninhada contém recursos
que podem interagir, por exemplo, [[1,2], [3,4,5]].
Valor padrão: Nenhum

lambda

Termo de regularização L2 nos pesos. Aumentar esse valor torna os
modelos mais conservadores.
Opcional
Valores válidos: flutuante
Valor padrão: 1
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Nome do parâmetro

Descrição

lambda_bias

Termo de regularização L2 na polarização.
Opcional
Valores válidos: flutuante. Intervalo de [0].
Valor padrão: 0

max_bin

O número máximo de compartilhamentos distintos para os recursos
contínuos de bucket. Usado somente quando tree_method está
definido como hist.
Opcional
Valores válidos: inteiro
Valor padrão: 256

max_delta_step

O máximo de etapas delta permitido para a estimativa de peso de
cada árvore. Quando um inteiro positivo é usado, ajuda a tornar
a atualização mais conservadora. A opção preferida é usá-lo em
regressão logística. Defina-o como 1 a 10 para ajudar a controlar a
atualização.
Opcional
Valores válidos: Inteiro. Intervalo de [0].
Valor padrão: 0

max_depth

A profundidade máxima de uma árvore. Aumentar esse valor torna
o modelo mais complexo e com probabilidade de sobreajuste.
0 indica que não há limite. Um limite é necessário quando
grow_policy=depth-wise.
Opcional
Valores válidos: Inteiro. Intervalo de [0]
Valor padrão: 6

max_leaves

O número máximo de nós a ser adicionado. Relevante apenas
quando grow_policy está definido como lossguide.
Opcional
Valores válidos: inteiro
Valor padrão: 0
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Nome do parâmetro

Descrição

min_child_weight

A soma mínima de peso de instância (hessiano) necessária
em um elemento filho. Se a etapa de partição da árvore resulta
em um nó de folha com a soma de peso de instância inferior
a min_child_weight, o processo de criação cede mais
particionamento. Em modelos de regressão linear, isso basicamente
corresponde ao número mínimo de instâncias necessárias em cada
nó. Quanto maior for o algoritmo, mais conservador ele será.
Opcional
Valores válidos: flutuante. Intervalo de [0].
Valor padrão: 1

monotone_constraints

Especifica restrições de monotonicidade em qualquer recurso.
Opcional
Valores válidos: Tupla de números inteiros. Inteiros válidos: -1
(restrição decrescente), 0 (sem restrição), 1 (restrição crescente).
Por exemplo, (0, 1): Sem restrição no primeiro preditor e uma
restrição crescente no segundo. (-1, 1): Restrição decrescente no
primeiro preditor e uma restrição crescente no segundo.
Valor padrão: (0, 0)

normalize_type

Tipo de algoritmo de normalização.
Opcional
Valores válidos: Há duas opçõesárvoreoufloresta.
Valor padrão: tree

nthread

Número de threads paralelos usado para executar xgboost.
Opcional
Valores válidos: inteiro
Valor padrão: Número máximo de segmentos.

objective

Especifica a tarefa de aprendizagem e o objetivo
de aprendizagem correspondente. Exemplos:
reg:logistic,multi:softmax,reg:squarederror. Para obter
uma lista completa de entradas válidas, consulteParâmetros da
tarefa de aprendizagem do XG.
Opcional
Valores válidos: string
Valor padrão: reg:squarederror
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Nome do parâmetro

Descrição

one_drop

Quando esse sinalizador está habilitado, pelo menos uma árvore é
sempre descartada durante o processo.
Opcional
Valores válidos: 0 ou 1
Valor padrão: 0

process_type

O tipo de processo de aumento a ser executado.
Opcional
Valores válidos: String. default ou update.
Valor padrão: default

rate_drop

A taxa de abandono que especifica a fração de árvores anteriores a
serem descartadas durante o abandono.
Opcional
Valores válidos: flutuante. Intervalo de [0].
Valor padrão: 0.0

refresh_leaf

Este é um parâmetro do plug-in do atualizador "refresh". Quando
definido como true (1), as folhas da árvore e as estatísticas de
nó da árvore são atualizadas. Quando definido como false (0),
somente as estatísticas de nós da árvore são atualizadas.
Opcional
Valores válidos: 0/1
Valor padrão: 1

sample_type

Tipo de algoritmo de amostragem.
Opcional
Valores válidos: uniform ou weighted.
Valor padrão: uniform

scale_pos_weight

Controla o equilíbrio dos pesos positivos e negativos. É útil para
classes desbalanceadas. Um valor típico a ser considerado:
sum(negative cases) / sum(positive cases).
Opcional
Valores válidos: flutuante
Valor padrão: 1
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Nome do parâmetro

Descrição

seed

Origem de número aleatório.
Opcional
Valores válidos: inteiro
Valor padrão: 0

single_precision_histogram Quando esse sinalizador está ativado, o XGBoost usa precisão única
para criar histogramas em vez de precisão dupla. Usado somente
setree_methodestá definido parahistougpu_hist.
Para obter uma lista completa de entradas válidas, consulte este
artigo sobre parâmetros do XGBoost.
Opcional
Valores válidos: String. Intervalo: true ou false
Valor padrão: false
sketch_eps

Usado apenas para algoritmo voraz aproximado. Isso se converte
em O(1 / número de compartimentos sketch_eps) Em comparação
com o número de compartimentos diretamente selecionado, esse
parâmetro agrega garantia teórica com precisão de esboço.
Opcional
Valores válidos: Flutuação, alcance: [0].
Valor padrão: 0,03

skip_drop

Probabilidade de ignorar o procedimento de dropout durante uma
iteração de aumento.
Opcional
Valores válidos: flutuante. Intervalo de [0].
Valor padrão: 0.0

subsample

Taxa de subsampling da instância de treinamento. Se você
configurá-la como 0,5, o XGBoost aleatoriamente coletará metade
das instâncias de dados para expandir as árvores. Isso evita o
sobreajuste.
Opcional
Valores válidos: flutuante. Intervalo de [].
Valor padrão: 1
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Nome do parâmetro

Descrição

tree_method

O algoritmo de criação de árvores usado no XGBoost.
Opcional
Valores válidos: Um destes auto, exact, approx, hist ou
gpu_hist.
Valor padrão: auto

tweedie_variance_power

O parâmetro que controla a variação da distribuição Tweedie.
Opcional
Valores válidos: flutuante. Intervalo de (1).
Valor padrão: 1.5

updater

Uma string separada por vírgulas que define a sequência de
atualizadores de árvore a ser executada. Isso fornece uma forma
modular de criar e modificar as árvores.
Para obter uma lista completa de entradas válidas, consulte este
artigo sobre parâmetros do XGBoost.
Opcional
Valores válidos: string separada por vírgulas.
Valor padrão: grow_colmaker, prune

verbosity

Verbosidade da impressão de mensagens.
Valores válidos: 0 (silencioso), 1 (aviso), 2 (informações), 3
(depuração).
Opcional
Valor padrão: 1

Ajustar um modelo XGBoost
Ajuste automático de modelo, também conhecido como ajuste de hiperparâmetros, encontra a melhor
versão de um modelo executando muitos trabalhos que testam uma variedade de hiperparâmetros em
seus conjuntos de dados de treinamento e validação. Você escolhe três tipos de hiperparâmetros:
• um aprendizadoobjectivefunção para otimizar durante o treinamento do modelo
• umaeval_metricpara usar para avaliar o desempenho do modelo durante a validação
• um conjunto de hiperparâmetros e uma faixa de valores para cada um usar ao ajustar o modelo
automaticamente
Você escolhe a métrica de avaliação do conjunto de métricas de avaliação que o algoritmo calcula. O
ajuste automático do modelo pesquisa os hiperparâmetros escolhidos para encontrar a combinação de
valores que resultam no modelo que otimiza a métrica de avaliação.
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Note
O ajuste automático do modelo para o XGBoost 0.90 só está disponível na Amazon SageMaker
SDKs, não do SageMaker Console do.
Para mais informações sobre o ajuste de modelos, consulte Execute o ajuste automático do modelo com
SageMaker (p. 2474).

Métricas de avaliação calculadas pelo algoritmo XGBoost
O algoritmo XGBoost calcula as seguintes métricas para usar na validação do modelo. Ao ajustar
o modelo, escolha uma dessas métricas para avaliar o modelo. Para obter uma lista completa de
válidoseval_metricvalores, consulteParâmetros da tarefa de aprendizagem do XG
Nome da métrica

Descrição

Direção de otimização

validation:accuracy Taxa de classificação, calculada como #(right)/#(all
cases).

Maximizar

validation:auc

Área sob a curva.

Maximizar

validation:error

Taxa de erro de classificação binária, calculada
como #(casos errados)/#(todos os casos).

Minimizar

validation:f1

Indicador de precisão de classificação, calculado
como a média harmônica de precisão e recall.

Maximizar

validation:logloss

Verossimilhança de log negativa.

Minimizar

validation:mae

Erro absoluto médio.

Minimizar

validation:map

Precisão média da média.

Maximizar

validation:merror

Taxa de erro de classificação multiclasse,
calculada como #(casos errados)/#(todos os
casos).

Minimizar

validation:mlogloss Verossimilhança de log negativa para classificação
multiclasse.

Minimizar

validation:mse

Erro quadrático médio.

Minimizar

validation:ndcg

Ganho cumulativo descontado normalizado.

Maximizar

validation:rmse

Erro quadrático médio da raiz

Minimizar

Hiperparâmetros ajustáveis de XGBoost
Ajuste o modelo XGBoost com os seguintes hiperparâmetros. Os hiperparâmetros que têm o maior efeito
na otimização das métricas de avaliação do XGBoost são:alpha,min_child_weight,subsample,eta,
enum_round.
Nome do parâmetro

Tipo de parâmetro

Intervalos
recomendados

alpha

ContinuousParameterRanges

MinValue: 0 MaxValue:
1000
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Nome do parâmetro

Tipo de parâmetro

Intervalos
recomendados

colsample_bylevel

ContinuousParameterRanges

MinValue: 0.1,
MaxValue: 1

colsample_bynode

ContinuousParameterRanges

MinValue: 0.1,
MaxValue: 1

colsample_bytree

ContinuousParameterRanges

MinValue: 0,5
MaxValue: 1

eta

ContinuousParameterRanges

MinValue: 0.1,
MaxValue: 0,5

gamma

ContinuousParameterRanges

MinValue: 0 MaxValue:
5

lambda

ContinuousParameterRanges

MinValue: 0 MaxValue:
1000

max_delta_step

IntegerParameterRanges

[0, 10]

max_depth

IntegerParameterRanges

[0, 10]

min_child_weight

ContinuousParameterRanges

MinValue: 0 MaxValue:
120

num_round

IntegerParameterRanges

[1, 4000]

subsample

ContinuousParameterRanges

MinValue: 0,5
MaxValue: 1

Versões obsoletas do XGBoost e suas atualizações
Este tópico contém documentação para versões anteriores da Amazon SageMaker XGBoost que ainda
está disponível, mas está obsoleto. Ele também fornece instruções sobre como atualizar versões obsoletas
do XGBoost, quando possível, para versões mais atuais.
Tópicos
• Atualize a versão 0.90 do XGBoost para a versão 1.5 (p. 2092)
• XGBoost versão 0.72 (p. 2094)

Atualize a versão 0.90 do XGBoost para a versão 1.5
Se você estiver usando o SageMaker SDK do Python, para atualizar os trabalhos existentes
do XGBoost 0.90 para a versão 1.5, você deve ter a versão 2.x do SDK instalada e alterar o
XGBoostversioneframework_versionparâmetros para 1,5-1. Se você estiver usando o Boto3,
precisará atualizar a imagem do Docker e alguns hiperparâmetros e objetivos de aprendizado.
Tópicos
• Upgrade SageMaker Python SDK Versão 1.x a Versão 2.x (p. 2093)
• Altere a tag da imagem para 1,5-1 (p. 2093)
• Alterar imagem do Docker para o Boto3 (p. 2093)
• Atualizar hiperparâmetros e objetivos de aprendizagem (p. 2094)
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Upgrade SageMaker Python SDK Versão 1.x a Versão 2.x
Se você ainda estiver usando a versão 1.x do SageMaker SDK do Python, você deve atualizar a versão 2.x
da SageMaker Python SDK. Para obter informações sobre a versão mais recente da SageMaker Python
SDK, consulteUse a versão 2.x do SageMaker Python SDK. Para instalar a versão mais recente, execute:
python -m pip install --upgrade sagemaker

Altere a tag da imagem para 1,5-1
Se você estiver usando o SageMaker SDK do Python e usando o algoritmo incorporado XGBoost, altere o
parâmetro version emimage_uris.retrive.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework="xgboost", region="us-west-2", version="1.5-1")
estimator = sagemaker.estimator.Estimator(image_uri=xgboost_container,
hyperparameters=hyperparameters,
role=sagemaker.get_execution_role(),
instance_count=1,
instance_type='ml.m5.2xlarge',
volume_size=5, # 5 GB
output_path=output_path)

Se você estiver usando o SageMaker Python SDK e usando o XGBoost como uma estrutura para executar
scripts de treinamento personalizados, altere aframework_versionparâmetro na API XGBoost.
estimator = XGBoost(entry_point = "your_xgboost_abalone_script.py",
framework_version='1.5-1',
hyperparameters=hyperparameters,
role=sagemaker.get_execution_role(),
instance_count=1,
instance_type='ml.m5.2xlarge',
output_path=output_path)

sagemaker.session.s3_inputem SageMaker O SDK Python versão
1.x foi renomeado parasagemaker.inputs.TrainingInput. Você deve
usarsagemaker.inputs.TrainingInputcomo no exemplo a seguir.
content_type = "libsvm"
train_input = TrainingInput("s3://{}/{}/{}/".format(bucket, prefix, 'train'),
content_type=content_type)
validation_input = TrainingInput("s3://{}/{}/{}/".format(bucket, prefix, 'validation'),
content_type=content_type)

Para obter a lista completa de SageMaker Alterações do SDK Python versão 2.x, consulteUse a versão 2.x
do SageMaker Python SDK.

Alterar imagem do Docker para o Boto3
Se você estiver usando o Boto3 para treinar ou implantar seu modelo, altere a tag de imagem do docker (1,
0,72, 0,90-1 ou 0,90-2) para 1,5-1.
{

"AlgorithmSpecification":: {
"TrainingImage": "746614075791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemakerxgboost:1.5-1"
}
...
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Se você estiver usando o SageMaker SDK do Python para recuperar o caminho do registro, altere
oversionparâmetro emimage_uris.retrieve.
from sagemaker import image_uris
image_uris.retrieve(framework="xgboost", region="us-west-2", version="1.5-1")

Atualizar hiperparâmetros e objetivos de aprendizagem
O parâmetro silencioso tornou-se obsoleto e não está mais disponível no XGBoost 1.5 e versões
posteriores. Use verbosity em vez disso. Se você estivesse usando oreg:linearobjetivo de
aprendizagem, também foi depreciado em favor de reg:squarederror. Use reg:squarederror em
vez disso.
hyperparameters = {
"verbosity": "2",
"objective": "reg:squarederror",
"num_round": "50",
...
}
estimator = sagemaker.estimator.Estimator(image_uri=xgboost_container,
hyperparameters=hyperparameters,
...)

XGBoost versão 0.72
Important
O XGBoost 0.72 foi descontinuado pela Amazon SageMaker. Você ainda pode usar essa versão
antiga do XGBoost (como um algoritmo embutido) puxando seu URI de imagem conforme
mostrado no exemplo de código a seguir. Para o XGBoost, o URI da imagem que termina com:1é
para a versão antiga.
SageMaker Python SDK v1
import boto3
from sagemaker.amazon.amazon_estimator import get_image_uri
xgb_image_uri = get_image_uri(boto3.Session().region_name, "xgboost",
repo_version="1")

SageMaker Python SDK v2
import boto3
from sagemaker import image_uris
xgb_image_uri = image_uris.retrieve("xgboost", boto3.Session().region_name, "1")

Se quiser usar versões mais recentes, você precisa especificar explicitamente as tags URI da
imagem (consulteVersões com suporte (p. 2076)).
Esta versão anterior da Amazon SageMaker O algoritmo XGBoost do é baseado na versão 0.72. O
XGBoost (eXtreme Gradient Boosting) é uma conhecida e eficiente implementação de código aberto
do algoritmo baseado em árvores com aumento de gradiente. O aumento de gradiente é um algoritmo
de aprendizagem supervisionada que tenta prever com precisão uma variável de destino. Para isso,
combina as estimativas de um conjunto de modelos mais simples e mais fracos. O XGBoost tem excelente
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desempenho em competições de machine learning porque lida de maneira robusta com uma variedade de
tipos de dados, relacionamentos e distribuições e por causa do grande número de hiperparâmetros que
podem ser aperfeiçoados e ajustados para um cenário mais apropriado. Essa flexibilidade faz do XGBoost
uma escolha consistente para problemas de regressão, classificação (binária e multiclasse) e pontuação.
Os clientes devem considerar o uso da nova versão do Algoritmo XGBoost (p. 2075). Eles podem usá-lo
como um SageMaker algoritmo integrado ou como uma estrutura para executar scripts em seus ambientes
locais, como normalmente fariam, por exemplo, com uma estrutura de aprendizado profundo Tensorflow.
A nova implementação tem um espaço de memória menor, melhor registro em log, melhor validação
de hiperparâmetros e um conjunto expandido de métricas. A implementação anterior do XGBoost
permanece disponível para os clientes se eles precisarem adiar a migração para a nova versão. Mas essa
implementação anterior permanecerá vinculada à versão 0.72 do XGBoost.

Interface de entrada/saída para o XGBoost versão 0.72
O aumento de gradiente trabalha em dados tabulares: as linhas representam as observações, uma coluna
representa a variável de destino ou rótulo, e as demais colunas representam os recursos.
O SageMaker A implementação do XGBoost oferece suporte aos formatos CSV e libsvm para treinamento
e inferência:
• Para treinamento ContentType, as entradas válidas sãotext/libsvm(padrão) outext/csv.
• Para inferência ContentType, as entradas válidas sãotext/libsvmou (o padrão)text/csv.

Note
Para treinamento de CSV, o algoritmo de treinamento pressupõe que a variável de destino está
na primeira coluna e que o CSV não tem um registro de cabeçalho. Para inferência de CSV, o
algoritmo pressupõe que a entrada do CSV não tem a coluna de rótulo.
Para o treinamento libsvm, o algoritmo assume que o rótulo esteja na primeira coluna. Colunas
subsequentes contêm os pares de valores de índice baseados em zero para recursos. Portanto,
cada linha tem o formato: <label> <index0>:<value0> <index1>:<value1> ... As solicitações de
inferência para libsvm podem ou não ter rótulos no formato libsvm.
Isso difere de outros SageMaker algoritmos do, que usam o formato de entrada de treinamento protobuf
para manter maior consistência com os formatos de dados XGBoost padrão.
Para o modo de entrada de treinamento CSV, a memória total disponível para o algoritmo (contagem de
instância * a memória disponível no InstanceType) deve ser capaz de conter o conjunto de dados de
treinamento. Para o modo de entrada de treinamento libsvm, não é necessário, mas recomendado.
SageMaker O XGBoost usa o módulo pickle do Python para serializar e desserializar o modelo, bem como
para salvar e carregá-lo.

Para usar um modelo treinado com SageMaker XGBoost em código aberto XGBoost
•

Use o código do Python a seguir:
import pickle as pkl
import tarfile
import xgboost
t = tarfile.open('model.tar.gz', 'r:gz')
t.extractall()
model = pkl.load(open(model_file_path, 'rb'))
# prediction with test data
pred = model.predict(dtest)

2095

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

Para diferenciar a importância dos pontos de dados rotulados, use Suportes de peso de instância
•

SageMaker O XGBoost do permite que os clientes diferenciem a importância dos pontos de dados
rotulados atribuindo a cada instância um valor de peso. Para a entrada text/libsvm, os clientes
podem atribuir valores de peso a instâncias de dados, anexando-os após os rótulos. Por exemplo,
label:weight idx_0:val_0 idx_1:val_1.... Para entrada text/csv, os clientes precisam
ativar o sinalizador csv_weights nos parâmetros e anexar valores de peso na coluna após os
rótulos. Por exemplo: label,weight,val_0,val_1,...).

Recomendação de instâncias do EC2 para o XGBoost versão 0.72
SageMaker O XGBoost do atualmente treina apenas usando CPUs. É um algoritmo de uso intensivo de
memória (ao contrário dos de uso intensivo de computação). Portanto, uma instância de computação
de uso geral (por exemplo, M4) é uma opção melhor do que uma instância otimizada para computação
(por exemplo, C4). Além disso, recomendamos que você tenha memória total suficiente em instâncias
específicas para armazenar os dados de treinamento. Embora ele sejam compatível com o uso de espaço
em disco para lidar com dados que não caibam na memória principal (o out-of-core disponível no modo de
entrada libsvm), gravar arquivos de cache em disco diminui a velocidade do tempo de processamento do
algoritmo.

Blocos de anotações de amostra do XGBoost versão 0.72
Para ver um exemplo de bloco de anotações que mostre como usar a versão mais recente do
SageMaker XGBoost como um algoritmo integrado para treinar e hospedar um modelo de regressão,
consulteRegressão com Amazon SageMaker Algoritmo XGBoost. Para usar a versão 0.72 do XGBoost,
é necessário alterar a versão no código de exemplo para 0.72. Para obter instruções sobre como criar
e acessar instâncias de bloco de anotações Jupyter que você pode utilizar para executar o exemplo em
SageMaker, consulteUsar a Amazon Amazon SageMaker Instâncias de bloco (p. 299). Depois de criar
uma instância de bloco de anotações e abri-la, selecione aSageMakerExemplospara ver uma lista de todas
as opções SageMaker Exemplos do . Os blocos de anotações de exemplo de modelagem de tópicos que
usam os algoritmos XGBoost estão localizados na seção Introdução a algoritmos da Amazon. Para abrir
um bloco de anotações, clique em sua guia Use (Uso) e selecione Create copy (Criar cópia).

Hiperparâmetros do XGBoost versão 0.72
A tabela a seguir contém os hiperparâmetros para o algoritmo XGBoost. Esses parâmetros são definidos
pelos usuários para facilitar a estimativa dos parâmetros do modelo a partir dos dados. Os hiperparâmetros
necessários que devem ser definidos são listados primeiro, em ordem alfabética. Os hiperparâmetros
opcionais que podem ser configurados são listados em seguida, também em ordem alfabética. O
SageMaker O algoritmo XGBoost do é uma implementação do pacote XGBoost de código aberto. No
momento SageMaker oferece suporte para a versão 0.72. Para obter mais detalhes sobre a configuração
de hiperparâmetros para essa versão do XGBoost, consulte Parâmetros do XGBoost.
Nome do parâmetro

Descrição

num_class

O número de classes.
Obrigatório se objective estiver definido como multi:softmax ou
multi:softprob.
Valores válidos: inteiro

num_round

O número de rodadas para execução do treinamento.
Obrigatório
Valores válidos: inteiro
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Nome do parâmetro

Descrição

alpha

Termo de regularização L1 nos pesos. Aumentar esse valor torna os
modelos mais conservadores.
Opcional
Valores válidos: flutuante
Valor padrão: 0

base_score

A pontuação de previsão inicial de todas as instâncias, a polarização
global.
Opcional
Valores válidos: flutuante
Valor padrão: 0,5

booster

O objeto de aumento a ser usado. Os valores gbtree e dart usam
um modelo baseado em árvore, enquanto gblinear usa uma
função linear.
Opcional
Valores válidos: String. gbtree, gblinear ou dart.
Valor padrão: gbtree

colsample_bylevel

Taxa de subsampling de colunas para cada divisão, em cada nível.
Opcional
Valores válidos: Float Conditions Range (Intervalo): [0,1].
Valor padrão: 1

colsample_bytree

Taxa de subsampling de colunas ao criar cada árvore.
Opcional
Valores válidos: Float Conditions Range (Intervalo): [0,1].
Valor padrão: 1

csv_weights

Quando esse sinalizador está habilitado, o XGBoost diferencia a
importância de instâncias para a entrada csv usando a segunda
coluna (a coluna após os rótulos) nos dados de treinamento como os
pesos da instância.
Opcional
Valores válidos: 0 ou 1
Valor padrão: 0

2097

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

Nome do parâmetro

Descrição

early_stopping_rounds

O modelo será treinado até que a pontuação de validação pare
de melhorar. Os erros de validação precisam diminuir pelo menos
a cada ciclo completoearly_stopping_roundspara continuar
treinando. SageMaker A hospedagem do usa o melhor modelo para
inferência.
Opcional
Valores válidos: inteiro
Valor padrão: -

eta

Diminuição do tamanho das etapas: técnica usada em atualizações
para evitar o sobreajuste. Depois de cada etapa de aumento, você
pode obter os pesos dos novos recursos diretamente. Na verdade, o
parâmetro eta diminui os pesos dos recursos para tornar o processo
de aumento mais conservador.
Opcional
Valores válidos: Float Conditions Range (Intervalo): [0,1].
Valor padrão: 0.3

eval_metric

Métricas de avaliação para os dados de validação. Uma métrica
padrão é atribuída de acordo com o objetivo:
• rmse: para regressão
• error: para classificação
• map: para classificação
Para obter uma lista de entradas válidas, consulte este artigo sobre
parâmetros do XGBoost.
Opcional
Valores válidos: string
Valor padrão: Padrão de acordo com o objetivo.

gamma

A redução de perda mínima necessária para fazer uma partição
adicional em um nó de folha da árvore. Quanto maior for o
parâmetro, mais conservador será o algoritmo.
Opcional
Valores válidos: Float Conditions Range (Intervalo): [0, ∞).
Valor padrão: 0
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Nome do parâmetro

Descrição

grow_policy

Controla a forma como os novos nós são adicionados à árvore.
No momento, ele apenas tem suporte quando tree_method está
definido como hist.
Opcional
Valores válidos: String. depthwise ou lossguide.
Valor padrão: depthwise

lambda

Termo de regularização L2 nos pesos. Aumentar esse valor torna os
modelos mais conservadores.
Opcional
Valores válidos: flutuante
Valor padrão: 1

lambda_bias

Termo de regularização L2 na polarização.
Opcional
Valores válidos: Float Conditions Range (Intervalo): [0.0, 1.0].
Valor padrão: 0

max_bin

O número máximo de compartilhamentos distintos para os recursos
contínuos de bucket. Usado somente quando tree_method está
definido como hist.
Opcional
Valores válidos: inteiro
Valor padrão: 256

max_delta_step

O máximo de etapas delta permitido para a estimativa de peso de
cada árvore. Quando um inteiro positivo é usado, ajuda a tornar
a atualização mais conservadora. A opção preferida é usá-lo em
regressão logística. Defina-o como 1 a 10 para ajudar a controlar a
atualização.
Opcional
Valores válidos: Inteiro. Range (Intervalo): [0, ∞).
Valor padrão: 0
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Nome do parâmetro

Descrição

max_depth

A profundidade máxima de uma árvore. Aumentar esse valor
torna o modelo mais complexo e propenso a sofrer sobreajuste.
0 indica que não há limite. Um limite é necessário quando
grow_policy=depth-wise.
Opcional
Valores válidos: Inteiro. Range (Intervalo): [0, ∞)
Valor padrão: 6

max_leaves

O número máximo de nós a ser adicionado. Relevante apenas
quando grow_policy está definido como lossguide.
Opcional
Valores válidos: inteiro
Valor padrão: 0

min_child_weight

A soma mínima de peso de instância (hessiano) necessária
em um elemento filho. Se a etapa de partição da árvore resulta
em um nó de folha com a soma de peso de instância inferior
a min_child_weight, o processo de criação cede mais
particionamento. Em modelos de regressão linear, isso basicamente
corresponde ao número mínimo de instâncias necessárias em cada
nó. Quanto maior for o algoritmo, mais conservador ele será.
Opcional
Valores válidos: Float Conditions Range (Intervalo): [0, ∞).
Valor padrão: 1

normalize_type

Tipo de algoritmo de normalização.
Opcional
Valores válidos: Há doisárvoreoufloresta.
Valor padrão: tree

nthread

Número de threads paralelos usado para executar xgboost.
Opcional
Valores válidos: inteiro
Valor padrão: Número máximo de threads.
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Nome do parâmetro

Descrição

objective

Especifica a tarefa de aprendizagem e o objetivo
de aprendizagem correspondente. Exemplos:
reg:logistic,reg:softmax,multi:squarederror. Para obter
uma lista completa de entradas válidas, consulteParâmetros do
XGBoost.
Opcional
Valores válidos: string
Valor padrão: reg:squarederror

one_drop

Quando esse sinalizador está habilitado, pelo menos uma árvore é
sempre descartada durante o processo.
Opcional
Valores válidos: 0 ou 1
Valor padrão: 0

process_type

O tipo de processo de aumento a ser executado.
Opcional
Valores válidos: String. default ou update.
Valor padrão: default

rate_drop

A taxa de abandono que especifica a fração de árvores anteriores a
serem descartadas durante o abandono.
Opcional
Valores válidos: Float Conditions Range (Intervalo): [0.0, 1.0].
Valor padrão: 0.0

refresh_leaf

Este é um parâmetro do plug-in do atualizador "refresh". Quando
definido como true (1), as folhas da árvore e as estatísticas de
nó da árvore são atualizadas. Quando definido como false (0),
somente as estatísticas de nós da árvore são atualizadas.
Opcional
Valores válidos: 0/1
Valor padrão: 1

sample_type

Tipo de algoritmo de amostragem.
Opcional
Valores válidos: uniform ou weighted.
Valor padrão: uniform
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Nome do parâmetro

Descrição

scale_pos_weight

Controla o equilíbrio dos pesos positivos e negativos. É útil para
classes desbalanceadas. Um valor típico a ser considerado:
sum(negative cases) / sum(positive cases).
Opcional
Valores válidos: flutuante
Valor padrão: 1

seed

Origem de número aleatório.
Opcional
Valores válidos: inteiro
Valor padrão: 0

silent

0 significa mensagens de execução de impressão, 1 significa modo
silencioso.
Valores válidos: 0 ou 1
Opcional
Valor padrão: 0

sketch_eps

Usado apenas para algoritmo voraz aproximado. Isso se converte
em O(1 / número de compartimentos sketch_eps) Em comparação
com o número de compartimentos diretamente selecionado, esse
parâmetro agrega garantia teórica com precisão de esboço.
Opcional
Valores válidos: Float Conditions Intervalo: [0, 1].
Valor padrão: 0.03

skip_drop

Probabilidade de ignorar o procedimento de dropout durante uma
iteração de aumento.
Opcional
Valores válidos: Float Conditions Range (Intervalo): [0.0, 1.0].
Valor padrão: 0.0

subsample

Taxa de subsampling da instância de treinamento. Se você
configurá-la como 0,5, o XGBoost aleatoriamente coletará metade
das instâncias de dados para expandir as árvores. Isso evita o
sobreajuste.
Opcional
Valores válidos: Float Conditions Range (Intervalo): [0,1].
Valor padrão: 1
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Nome do parâmetro

Descrição

tree_method

O algoritmo de criação de árvores usado no XGBoost.
Opcional
Valores válidos: Um destes: auto, exact, approx ou hist.
Valor padrão: auto

tweedie_variance_power

O parâmetro que controla a variação da distribuição Tweedie.
Opcional
Valores válidos: Float Conditions Range (Intervalo): (1, 2).
Valor padrão: 1.5

updater

Uma string separada por vírgulas que define a sequência de
atualizadores de árvore a ser executada. Isso fornece uma forma
modular de criar e modificar as árvores.
Para obter uma lista completa de entradas válidas, consulte este
artigo sobre parâmetros do XGBoost.
Opcional
Valores válidos: string separada por vírgulas.
Valor padrão: grow_colmaker, prune

Ajustar um modelo XGBoost versão 0.72
Ajuste automático dos modelos, também conhecido como ajuste de hiperparâmetros, localiza a melhor
versão de um modelo executando vários trabalhos que testam uma série de hiperparâmetros nos
conjuntos de dados de treinamento e validação. Você escolhe três tipos de hiperparâmetros:
• um aprendizadoobjectivefunção para otimizar durante o treinamento do modelo
• umaeval_metrica ser usado para avaliar o desempenho do modelo durante a validação
• um conjunto de hiperparâmetros e um intervalo de valores para cada um usar ao ajustar o modelo
automaticamente
Você escolhe a métrica de avaliação do conjunto de métricas de avaliação que o algoritmo calcula. O
ajuste de modelo automático pesquisa os hiperparâmetros escolhidos para encontrar a combinação de
valores que resultam no modelo que otimiza a métrica de avaliação.
Para mais informações sobre o ajuste de modelos, consulte Execute o ajuste automático do modelo com
SageMaker (p. 2474).

Métricas calculadas pelo algoritmo XGBoost versão 0.72
O algoritmo XGBoost com base na versão 0.72 calcula as nove métricas a seguir para usar na validação
do modelo. Ao ajustar o modelo, escolha uma destas métricas para avaliar o modelo. Para obter uma lista
completa deeval_metricvalores, consulteParâmetros da tarefa de aprendizado do XGBoost
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Nome da métrica

Descrição

Direção de otimização

validation:auc

Área sob a curva.

Maximizar

validation:error

Taxa de erro de classificação binária, calculada
como #(casos errados)/#(todos os casos).

Minimizar

validation:logloss

Verossimilhança de log negativa.

Minimizar

validation:mae

Erro absoluto médio.

Minimizar

validation:map

Precisão média da média.

Maximizar

validation:merror

Taxa de erro de classificação multiclasse,
calculada como #(casos errados)/#(todos os
casos).

Minimizar

validation:mlogloss Verossimilhança de log negativa para classificação
multiclasse.

Minimizar

validation:ndcg

Ganho cumulativo descontado normalizado.

Maximizar

validation:rmse

Erro quadrático médio da raiz

Minimizar

Hiperparâmetros ajustáveis do XGBoost versão 0.72
Ajuste o modelo XGBoost com os seguintes hiperparâmetros. Os hiperparâmetros
que têm o maior impacto na otimização das métricas de avaliação do XGBoost
são:alpha,min_child_weight,subsample,eta, enum_round.
Nome do parâmetro

Tipo de parâmetro

Intervalos
recomendados

alpha

ContinuousParameterRanges

MinValue: 0, MaxValue:
1000

colsample_bylevel

ContinuousParameterRanges

MinValue: 0.1 0.1,
MaxValue: 1

colsample_bytree

ContinuousParameterRanges

MinValue: 0,5,
MaxValue: 1

eta

ContinuousParameterRanges

MinValue: 0.1 0.1,
MaxValue: 0,5

gamma

ContinuousParameterRanges

MinValue: 0, MaxValue:
5

lambda

ContinuousParameterRanges

MinValue: 0, MaxValue:
1000

max_delta_step

IntegerParameterRanges

[0, 10]

max_depth

IntegerParameterRanges

[0, 10]

min_child_weight

ContinuousParameterRanges

MinValue: 0, MaxValue:
120

num_round

IntegerParameterRanges

[1, 4000]
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Nome do parâmetro

Tipo de parâmetro

Intervalos
recomendados

subsample

ContinuousParameterRanges

MinValue: 0,5,
MaxValue: 1

Integrado SageMaker Algoritmos para dados de texto
SageMaker fornece algoritmos personalizados para a análise de documentos textuais usados no
processamento de linguagem natural, classificação ou resumo de documentos, modelagem ou
classificação de tópicos e transcrição ou tradução de idiomas.
• BlazingText algoritmo (p. 2106)— uma implementação altamente otimizada do Word2vec e dos
algoritmos de classificação de texto que podem ser facilmente escalados para grandes conjuntos de
dados. É útil para muitas tarefas posteriores de processamento de linguagem natural (PNL).
• Algoritmo Latent Dirichlet Allocation (LDA) (p. 2116)—um algoritmo adequado para determinar tópicos
em um conjunto de documentos. É um algoritmo não supervisionado, o que significa que ele não usa
dados de exemplo com respostas durante o treinamento.
• Algoritmo de Modelo de tópicos neurais (NTM) (p. 2122)—outra técnica não supervisionada para
determinar tópicos em um conjunto de documentos, usando uma abordagem de rede neural.
• Algoritmo Object2Vec (p. 2128)—um algoritmo de incorporação neural de uso geral que pode ser usado
para sistemas de recomendação, classificação de documentos e incorporação de frases.
• Algoritmo Sequence-to-Sequence (p. 2144)—um algoritmo supervisionado comumente usado para
tradução automática neural.

Nome do
algoritmo

Nome do
canal

Modo de
entrada do
treinamento

Tipo de
arquivo

Classe de
instância

Paralelizável

BlazingText

treinamento

Arquivo ou
Pipe

Arquivo
de texto
(uma frase
por linha
com tokens
separados
por espaço)

GPU
(somente
instância
única) ou
CPU

Não

LDA

treinamento
Arquivo ou
e
Pipe
(opcionalmente)
teste

recordIOprotobuf ou
CSV

CPU
(somente
instância
única)

Não

Modelo de
tópico neural

treinamento
Arquivo ou
e
Pipe
(opcionalmente)
validação,
teste ou
ambos

recordIOprotobuf ou
CSV

GPU ou
CPU

Sim

Object2Vec

treinamento
Arquivo
e
(opcionalmente)
validação,

Linhas
JSON

GPU
ou CPU
(somente
instância
única)

Não
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Nome do
algoritmo

Nome do
canal

Modo de
entrada do
treinamento

Tipo de
arquivo

Classe de
instância

Paralelizável

Arquivo

recordIOprotobuf

GPU
(somente
instância
única)

Não

teste ou
ambos
Modelagem
Seq2Seq

treinamento,
validação e
vocabulário

BlazingText algoritmo
A Amazônia SageMaker BlazingText O algoritmo fornece implementações altamente otimizadas do
Word2vec e algoritmos de classificação de texto. O algoritmo Word2vec é útil para várias tarefas
posteriores de processamento de linguagem natural (NLP), como análise de sentimento, reconhecimento
de entidades nomeadas, tradução automática, etc. A classificação de texto é uma tarefa importante para
aplicativos que realizam pesquisas na web, recuperação de informações, classificação e classificação de
documentos.
O algoritmo Word2vec mapeia palavras para vetores distribuídos de alta qualidade. A representação
vetorial resultante de uma palavra é chamada de incorporação da palavra. Palavras semanticamente
semelhantes correspondem a vetores próximos uns dos outros. Dessa forma, incorporações de palavras
capturam as relações semânticas entre as palavras.
Muitos aplicativos de processamento de linguagem natural (NLP) aprendem incorporações de palavras
por meio de treinamentos em grandes coleções de documentos. Essas representações vetoriais prétreinadas fornecem informações sobre semântica e distribuições de palavras que normalmente melhoram
a generalização de outros modelos que são posteriormente treinados em uma quantidade mais limitada
de dados. A maioria das implementações do algoritmo Word2vec é otimizada para arquiteturas de CPU de
vários núcleos. Isso torna difícil dimensionar para grandes conjuntos de dados.
Com a BlazingText algoritmo, você pode escalar para grandes conjuntos de dados facilmente. Semelhante
ao Word2vec, ele fornece o Skip-gram e o contínuo bag-of-words Arquiteturas de treinamento (CBOW).
BlazingTextA implementação do algoritmo supervisionado de classificação de texto multiclasse e vários
rótulos estende o classificador de fastText FastText para usar a aceleração de GPU comCUDAkernels.
Você pode treinar um modelo em mais de um bilhão de palavras em alguns minutos usando uma CPU de
vários núcleos ou uma GPU. E você alcança um desempenho equivalente ao state-of-the-art algoritmos de
classificação de texto de aprendizado profundo.
O BlazingText o algoritmo não é paralelizável. Para obter mais informações sobre parâmetros relacionados
ao treinamento, consulteCaminhos de registro do Docker para SageMaker Algoritmos integrados.
O SageMaker BlazingText Os algoritmos fornecem os seguintes recursos:
• Treinamento acelerado do classificador de texto fastText em CPUs de vários núcleos ou em uma GPU
e Word2Vec em GPUs usando kernels CUDA altamente otimizados. Para obter mais informações,
consulte:BlazingText: Escalando e acelerando o Word2Vec usando várias GPUs.
• Vetores de palavras enriquecidos com informações de subpalavras, aprendendo representações
vetoriais para n-gramas de caracteres. Essa abordagem permite BlazingText para gerar vetores
significativos para out-of-vocabulary (OOV) palavras representando seus vetores como a soma dos
vetores de n-gramas (subpalavra) de caracteres.
• Um batch_skipgram mode para o algoritmo Word2Vec que permite treinamentos mais rápidos e
computação distribuída entre vários nós de CPU. Esse batch_skipgram mode faz minilotes usando
a estratégia de compartilhamento de amostras negativas para converter operações BLAS de nível 1
em operações BLAS de nível 3. Isso aproveita eficientemente as instruções de multiplicação-adição
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de arquiteturas modernas. Para obter mais informações, consulte este artigo sobre paralelização do
Word2Vec em memória compartilhada e distribuída.
Para resumir, os seguintes modos são suportados pelo BlazingText em diferentes tipos de instâncias:
Modos

Instância de CPU única

Word2Vec

Classificação de texto

(Aprendizagem não
supervisionada)

(Aprendizagem supervisionada)

cbow

supervised

Skip-gram
Batch Skip-gram
Instância de GPU única (com 1
ou mais GPUs)

cbow

Várias instâncias de CPU

Batch Skip-gram

supervised com uma GPU

Skip-gram
Nenhum

Para obter mais informações sobre a matemática por trás BlazingText, consulteBlazingText: Escalando e
acelerando o Word2Vec usando várias GPUs.
Tópicos
• Interface de entrada/saída para o BlazingTextAlgorithm (p. 2107)
• Recomendação de instância do EC2 para o BlazingTextAlgorithm (p. 2110)
• BlazingText Cadernos de amostra (p. 2110)
• BlazingText Hiperparâmetros (p. 2111)
• Ajustar uma referência BlazingText Modelo (p. 2115)

Interface de entrada/saída para o BlazingTextAlgorithm
O BlazingText o algoritmo espera um único arquivo de texto pré-processado com tokens separados por
espaço. Cada linha no arquivo deve conter uma única frase. Se você precisar treinar em vários arquivos de
texto, concatene-os em um único arquivo e faça upload desse arquivo no respectivo canal.

Formato de dados de treinamento e validação
Formato de dados de treinamento e validação para o algoritmo Word2Vec
Para o treinamento de Word2Vec, faça upload do arquivo no canal train. Nenhum outro canal é aceito. O
arquivo deve conter uma frase de treinamento por linha.

Formato de dados de treinamento e validação para o algoritmo de classificação de texto
Para o modo supervisionado, você pode treinar com o modo de arquivo ou com o formato de texto
manifesto aumentado.

Treinar com o modo de arquivo
Para o modo supervised, o arquivo de treinamento/validação deve conter uma frase de treinamento
por linha, juntamente com os rótulos. Rótulos são palavras prefixadas pela string __label__. Aqui está um
exemplo de um arquivo de treinamento/validação:
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__label__4 linux ready for prime time , intel says , despite all the linux hype , the
open-source movement has yet to make a huge splash in the desktop market . that may be
about to change , thanks to chipmaking giant intel corp .
__label__2 bowled by the slower one again , kolkata , november 14 the past caught up with
sourav ganguly as the indian skippers return to international cricket was short lived .

Note
A ordem dos rótulos dentro da frase não importa.
Faça upload do arquivo de treinamento no canal de "treinamento" e, opcionalmente, faça upload do
arquivo de validação no canal de "validação".

Treinar com o formato de texto manifesto aumentado
O modo supervisionado também oferece suporte para o formato de manifesto aumentado, que permite
fazer treinamentos no modo de pipe sem a necessidade de criar arquivos RecordIO. Ao usar o formato, é
necessário gerar um arquivo manifesto do S3 contendo a lista de frases e seus rótulos correspondentes.
O formato de arquivo de manifesto deve estar no formato linhas JSON, em que cada linha representa
uma amostra. As frases são especificados usando a tag source, e o rótulo pode ser especificado usando
a tag label. Ambas as tags source e label devem ser provisionadas com o valor do parâmetro
AttributeNames conforme especificado na solicitação.
{"source":"linux ready for prime time , intel says , despite all the linux hype",
"label":1}
{"source":"bowled by the slower one again , kolkata , november 14 the past caught up with
sourav ganguly", "label":2}

O treinamento com vários rótulos também é compatível com a especificação de uma matriz de rótulos
JSON.
{"source":"linux ready for prime time , intel says , despite all the linux hype", "label":
[1, 3]}
{"source":"bowled by the slower one again , kolkata , november 14 the past caught up with
sourav ganguly", "label": [2, 4, 5]}

Para obter mais informações sobre arquivos manifestos aumentados, consulte Fornecer metadados de
conjunto de dados para trabalhos de treinamento com um arquivo de Manifesto aumentado (p. 2756).

Artefatos de modelo e inferência
Artefatos de modelo para o algoritmo Word2Vec
Para o treinamento do Word2Vec, os artefatos do modelo consistem emvectors.txt, que contém wordsto-vectors mapeamento evectors.bin, um binário usado por BlazingText para hospedagem, inferência ou
ambos.vectors.txtarmazena os vetores em um formato compatível com outras ferramentas, como Gensim
e Spacy. Por exemplo, um usuário do Gensim pode executar os seguintes comandos para carregar o
arquivo vectors.txt:
from gensim.models import KeyedVectors
word_vectors = KeyedVectors.load_word2vec_format('vectors.txt', binary=False)
word_vectors.most_similar(positive=['woman', 'king'], negative=['man'])
word_vectors.doesnt_match("breakfast cereal dinner lunch".split())

Se o parâmetro de avaliação estiver definido como True, um arquivo adicional, eval.json, será criado.
Esse arquivo contém os resultados da avaliação de similaridade (utilizando coeficientes de correlação de
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Spearman) no conjunto de dados WS-353. É relatado o número de palavras do conjunto de dados WS-353
que não estão no corpo de treinamento.
Para solicitações de inferência, o modelo aceita um arquivo JSON contendo uma lista de strings e retorna
uma lista de vetores. Se a palavra não for encontrada no vocabulário, a inferência retornará um vetor de
zeros. Se as subpalavras estiverem definidas comoTruedurante o treinamento, o modelo é capaz de gerar
vetores para out-of-vocabulary(OOV) palavras.

Solicitação JSON de amostra
Mime-type: application/json
{
"instances": ["word1", "word2", "word3"]
}

Artefatos de modelo para o algoritmo de classificação de texto
O treinamento com resultados supervisionados cria umamodel.binarquivo que pode ser consumido por
BlazingText hospedagem. Para inferência, o BlazingTextO modelo aceita um arquivo JSON contendo uma
lista de frases e retorna uma lista de rótulos previstos correspondentes e pontuações de probabilidade.
Cada frase deve ser uma string com tokens separados por espaço, palavras ou ambos.

Solicitação JSON de amostra
Mime-type: application/json
{

"instances": ["the movie was excellent", "i did not like the plot ."]

}

Por padrão, o servidor retorna apenas uma previsão, aquela com a maior probabilidade. Para recuperar as
k principais previsões, você pode definir k na configuração, da seguinte maneira:
{

"instances": ["the movie was excellent", "i did not like the plot ."],
"configuration": {"k": 2}

}

Para BlazingText, o content-typeeacceptos parâmetros devem ser iguais. Para a transformação em
lote, ambos precisam ser application/jsonlines. Se eles forem diferentes, o campo Accept será
ignorado. O formato para a entrada é:
content-type: application/jsonlines
{"source": "source_0"}
{"source": "source_1"}
if you need to pass the value of k for top-k, then you can do it in the following way:
{"source": "source_0", "k": 2}
{"source": "source_1", "k": 3}

O formato para a saída é:
accept: application/jsonlines
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{"prob": [prob_1], "label": ["__label__1"]}
{"prob": [prob_1], "label": ["__label__1"]}
If you have passed the value of k to be more than 1, then response will be in this format:
{"prob": [prob_1, prob_2], "label": ["__label__1", "__label__2"]}
{"prob": [prob_1, prob_2], "label": ["__label__1", "__label__2"]}

Para os modos supervisionado (classificação de texto) e não supervisionado (Word2Vec), os binários
(*.bin) produzido por BlazingText pode ser consumido de forma cruzada pelo fastText e vice-versa. Você
pode usar binários produzidos por BlazingText por fastText. Da mesma forma, você pode hospedar os
binários do modelo criados com fastText usando BlazingText.
Aqui está um exemplo de como usar um modelo gerado com BlazingText com fastText:

#Download the model artifact from S3
aws s3 cp s3://<YOUR_S3_BUCKET>/<PREFIX>/model.tar.gz model.tar.gz
#Unzip the model archive
tar -xzf model.tar.gz
#Use the model archive with fastText
fasttext predict ./model.bin test.txt

No entanto, os binários só são compatíveis quando o treinamento em CPU e GPU única; o treinamento em
várias GPUs não produzirá binários.
Para obter mais detalhes sobre formatos de conjuntos de dados e hospedagem de modelos, consulte os
exemplos de notebooksClassificação de texto com o BlazingText Algorithm,FastText Modelos, eGerando
incorporações de subpalavras com o algoritmo Word2Vec.

Recomendação de instância do EC2 para o BlazingTextAlgorithm
Paracboweskipgrammodos, BlazingText oferece suporte a instâncias de CPU única e GPU única.
Ambos os modos oferecem suporte para a aprendizagem de incorporações subwords. Para alcançar
a velocidade mais alta sem comprometer a precisão, recomendamos que você use uma instância
ml.p3.2xlarge.
Parabatch_skipgrammodo, BlazingText oferece suporte a uma ou várias instâncias de CPU. Ao treinar
em várias instâncias, defina o valor doS3DataDistributionTypecampo doS3DataSourceobjeto para
o qual você passaCreateTrainingJobparaFullyReplicated. BlazingTextcuida da distribuição de
dados entre máquinas.
Para o modo de classificação de texto supervisionado, uma instância C5 é recomendada se o conjunto de
dados de treinamento é menor que 2 GB. Para conjuntos de dados maiores, use uma instância com uma
única GPU. BlazingText O suporta instâncias P2, P3, G4dn e G5 para treinamento e inferência.

BlazingText Cadernos de amostra
Para um caderno de amostra que usa o SageMaker BlazingText algoritmo para treinar e implantar modelos
supervisionados de classificação binária e multiclasse, consulteClassificação Blazing Text no conjunto
de dados DBpedia. Para obter instruções sobre como criar e acessar instâncias de blocos de anotações
Jupyter que você pode utilizar para executar o exemplo em SageMaker, consulte Usar a Amazon Amazon
SageMaker Instâncias de bloco (p. 299). Depois de criar e abrir uma instância de notebook, escolha
aSageMaker Exemplospara ver uma lista com todos os SageMaker Exemplos de do . Os blocos de
anotações de exemplo de modelagem de tópicos que usam o Blazing Text estão localizados na seção
Introdução a algoritmos da Amazon. Para abrir um bloco de anotações, escolha sua aba Uso e depois
escolha Criar cópia.
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BlazingText Hiperparâmetros
Ao iniciar um trabalho de treinamento com uma solicitação CreateTrainingJob, você especifica um
algoritmo de treinamento. Também é possível especificar hiperparâmetros específicos do algoritmo como
string-to-string mapeia. Os hiperparâmetros para o BlazingText o algoritmo depende do modo que você
usa: Word2Vec (sem supervisão) e Classificação de Texto (supervisionado).

Hiperparâmetros do Word2Vec
A tabela a seguir lista os hiperparâmetros do BlazingText Algoritmo de treinamento Word2Vec fornecido
pela Amazon SageMaker.
Nome do parâmetro

Descrição

mode

A arquitetura do Word2vec usada para treinamento.
Obrigatório
Valores válidos: batch_skipgram, skipgram ou cbow

batch_size

O tamanho de cada lote quando mode está definido como
batch_skipgram. Defina um número de 10 a 20.
Opcional
Valores válidos: Inteiro positivo
Valor padrão: 11

buckets

O número de buckets de hash a serem usados para subpalavras.
Opcional
Valores válidos: inteiro positivo
Valor padrão: 2000000

epochs

O número de passagens completas pelos dados de treinamento.
Opcional
Valores válidos: Inteiro positivo
Valor padrão: 5

evaluation

Se o modelo treinado é avaliado usando oWordSimilarityTeste -353.
Opcional
Valores válidos: (booleano)TrueouFalse
Valor padrão: True

learning_rate

O tamanho da etapa usado para atualizações de parâmetros.
Opcional
Valores válidos: Flutuante positivo
Valor padrão: 0,05 0,05
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Nome do parâmetro

Descrição

min_char

O número mínimo de caracteres a ser usado para subpalavras/ngramas de caracteres.
Opcional
Valores válidos: inteiro positivo
Valor padrão: 3

min_count

Palavras que aparecem menos de min_count vezes são
descartadas.
Opcional
Valores válidos: Número inteiro não negativo
Valor padrão: 5

max_char

O número máximo de caracteres a serem usados para subpalavras/
n-gramas de caracteres
Opcional
Valores válidos: inteiro positivo
Valor padrão: 6

negative_samples

O número de amostras negativas para a estratégia de
compartilhamento de amostras negativas.
Opcional
Valores válidos: Inteiro positivo
Valor padrão: 5

sampling_threshold

O limite para a ocorrência de palavras. Palavras que aparecem
com maior frequência nos dados de treinamento são amostradas
aleatoriamente.
Opcional
Valores válidos: Fraction positiva. O intervalo recomendado é (0,
1e-3]
Valor padrão: 0,0001

subwords

Se incorporações de subpalavras devem ou não ser aprendidas.
Opcional
Valores válidos: (booleano)TrueouFalse
Valor padrão: False
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Nome do parâmetro

Descrição

vector_dim

A dimensão dos vetores de palavra que o algoritmo aprende.
Opcional
Valores válidos: Inteiro positivo
Valor padrão: 100

window_size

O tamanho da janela de contexto. Janela de contexto é o número de
palavras em torno da palavra de destino usada para treinamento.
Opcional
Valores válidos: Inteiro positivo
Valor padrão: 5

Hiperparâmetros de classificação de texto
A tabela a seguir lista os hiperparâmetros do algoritmo de treinamento de Classificação de Texto fornecido
pela Amazon SageMaker.

Note
Embora alguns dos parâmetros sejam comuns entre os modos de Classificação de texto e
Word2Vec, eles podem ter significados diferentes dependendo do contexto.
Nome do parâmetro

Descrição

mode

O modo de treinamento.
Obrigatório
Valores válidos: supervised

buckets

O número de buckets de hash a serem usados para n-gramas de
palavras.
Opcional
Valores válidos: Inteiro positivo
Valor padrão: 2000000

early_stopping

Se o treinamento deve ou não ser interrompido caso a precisão de
validação não melhore depois de um patience número de epochs.
Opcional
Valores válidos: (booleano)TrueouFalse
Valor padrão: False

epochs

O número máximo de passagens completas pelos dados de
treinamento.
Opcional

2113

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

Nome do parâmetro

Descrição
Valores válidos: Inteiro positivo
Valor padrão: 5

learning_rate

O tamanho da etapa usado para atualizações de parâmetros.
Opcional
Valores válidos: Flutuante positivo
Valor padrão: 0,05 0,05

min_count

Palavras que aparecem menos de min_count vezes são
descartadas.
Opcional
Valores válidos: Número inteiro não negativo
Valor padrão: 5

min_epochs

O número mínimo de epochs a treinar antes que a lógica de
interrupção precoce seja invocada.
Opcional
Valores válidos: Inteiro positivo
Valor padrão: 5

patience

O número de epochs a aguardar antes de aplicar a interrupção
precoce quando nenhum progresso é feito no conjunto de validação.
Usado somente quando early_stopping é True.
Opcional
Valores válidos: Inteiro positivo
Valor padrão: 4

vector_dim

A dimensão da camada de incorporação.
Opcional
Valores válidos: Inteiro positivo
Valor padrão: 100

word_ngrams

O número de recursos de n-gramas de palavras a serem usados.
Opcional
Valores válidos: Inteiro positivo
Valor padrão: 2
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Ajustar uma referência BlazingText Modelo
O ajuste de modelo automático, também conhecido como ajuste de hiperparâmetros, localiza a melhor
versão de um modelo executando vários trabalhos que testam uma série de hiperparâmetros no seu
conjunto de dados. Você escolhe os hiperparâmetros ajustáveis, um intervalo de valores para cada um e
uma métrica objetiva. Você escolhe a métrica objetiva entre as métricas que o algoritmo calcula. O ajuste
de modelo automático pesquisa os hiperparâmetros escolhidos para encontrar a combinação de valores
que resultam no modelo que otimiza a métrica objetiva.
Para mais informações sobre o ajuste de modelos, consulte Execute o ajuste automático do modelo com
SageMaker (p. 2474).

Métricas calculadas pelo BlazingTextAlgorithm
O BlazingText Algoritmo Word2Vec (skipgram,cbow, ebatch_skipgrammodos) relatórios sobre uma
única métrica durante o treinamento: train:mean_rho. Essa métrica é calculada emConjuntos de dados
de similaridade de palavras WS-353. Ao ajustar os valores de hiperparâmetros para o algoritmo Word2Vec,
use essa métrica como o objetivo.
O BlazingText O algoritmo de classificação de texto (supervisedmode), também relata uma única
métrica durante o treinamento: ovalidation:accuracy. Ao ajustar os valores de hiperparâmetros para
o algoritmo de classificação de texto, use estas métricas como o objetivo.
Nome da métrica

Descrição

Direção de otimização

train:mean_rho

O rho (coeficiente de correlação de classificação
de Spearman) médio em conjuntos de dados de
semelhança de palavras WS-353

Maximizar

validation:accuracy A precisão da classificação no conjunto de dados
de validação especificado pelo usuário

Maximizar

Ajustável BlazingTextHiperparâmetros
Hyperparameters ajustáveis para o algoritmo Word2Vec
Ajustar uma Amazon SageMaker BlazingText Modelo Word2Vec com os seguintes hiperparâmetros.
Os hiperparâmetros que têm o maior impacto nas métricas objetivas de Word2Vec são: mode,
learning_rate, window_size, vector_dim e negative_samples.
Nome do parâmetro

Tipo de parâmetro

Intervalos ou valores
recomendados

batch_size

IntegerParameterRange

[8-32]

epochs

IntegerParameterRange

[5-15]

learning_rate

ContinuousParameterRange

MinValue: 0,005,
MaxValue: 0,01

min_count

IntegerParameterRange

[0-100]

mode

CategoricalParameterRange

['batch_skipgram',
'skipgram', 'cbow']

negative_samples

IntegerParameterRange

[5-25]
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Nome do parâmetro

Tipo de parâmetro

Intervalos ou valores
recomendados

sampling_threshold

ContinuousParameterRange

MinValue: 0,0001,
MaxValue: 0.001

vector_dim

IntegerParameterRange

[32-300]

window_size

IntegerParameterRange

[1-10]

Hiperparâmetros ajustáveis para o algoritmo de classificação de texto
Ajustar uma Amazon SageMaker BlazingText modelo de classificação de texto com os seguintes
hiperparâmetros.
Nome do parâmetro

Tipo de parâmetro

Intervalos ou valores
recomendados

buckets

IntegerParameterRange

[1000000-10000000]

epochs

IntegerParameterRange

[5-15]

learning_rate

ContinuousParameterRange

MinValue: 0,005,
MaxValue: 0,01

min_count

IntegerParameterRange

[0-100]

vector_dim

IntegerParameterRange

[32-300]

word_ngrams

IntegerParameterRange

[1-3]

Algoritmo Latent Dirichlet Allocation (LDA)
O algoritmo Latent Dirichlet Allocation do (LDA) do Amazon SageMaker é um algoritmo de aprendizagem
não supervisionada que tenta descrever um conjunto de observações como uma combinação de
categorias distintas. É mais comumente usado para descobrir um número de tópicos especificado pelo
usuário, compartilhado por documentos dentro de um corpus de textos. Aqui, cada observação é um
documento, os recursos são a presença (ou contagem de ocorrências) de cada palavra, e as categorias
são os tópicos. Como é um método não supervisionado, os tópicos não são especificados de antemão e
não há garantias de que sua categorização de documentos seja similar a como um humano normalmente
faria. Os tópicos são aprendidos como uma distribuição de probabilidade sobre as palavras que ocorrem
em cada documento. Cada documento, por sua vez, é descrito como uma combinação de tópicos.
O conteúdo exato de dois documentos com combinações de tópicos semelhantes não será o mesmo. Mas,
em geral, espera-se que esses documentos usem com mais frequência um subconjunto compartilhado
de palavras, em vez de compará-las com um documento de uma combinação diferente de tópicos. Isso
permite que o LDA descubra esses grupos de palavras e os utilize para formar tópicos. Como um exemplo
extremamente simples, tendo em conta um conjunto de documentos em que as únicas palavras que
ocorrem são: comer, dormir, brincar, miar e latir, o LDA pode produzir tópicos como estes:
Tópico

comer

dormir

brincar

miar

latir

Tópico 1

0.1

0.3

0.2

0.4

0.0

Tópico 2

0.2

0.1

0.4

0.0

0.3
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É possível inferir que os documentos com mais probabilidade de se encaixar no Tópico 1 são sobre gatos
(que tendem a miar e dormir mais), e que os documentos que se encaixam no Tópico 2 são sobre cães
(que preferem brincar e latir). Esses tópicos podem ser encontrados mesmo que as palavras cão e gato
nunca aparecem em nenhum dos textos.
Tópicos
• Escolhendo entre Latent Dirichlet Allocation (LDA) e Modelo de tópicos neurais (NTM) (p. 2117)
• Interface de entrada/saída para o algoritmo LDA (p. 2117)
• Recomendação de instâncias do EC2 para o algoritmo LDA (p. 2118)
• Blocos de anotações de (p. 2118)
• Como o LDA funciona (p. 2118)
• Hiperparâmetros do LDA (p. 2120)
• Ajustar um modelo LDA (p. 2121)

Escolhendo entre Latent Dirichlet Allocation (LDA) e Modelo de tópicos neurais (NTM)
Modelos de tópicos são comumente usados para produzir tópicos a partir de cadáveres que (1)
encapsulam coerentemente o significado semântico e (2) descrevem bem os documentos. Como tal, os
modelos de tópicos visam minimizar a perplexidade e maximizar a coerência do tópico.
A perplexidade é uma métrica de avaliação de modelagem de linguagem intrínseca que mede o inverso da
média geométrica por palavra probabilidade em seus dados de teste. Um menor escore de perplexidade
indica melhor desempenho de generalização. Pesquisas mostraram que a probabilidade computada por
palavra muitas vezes não se alinha ao julgamento humano e pode ser totalmente não correlacionada,
portanto, a coerência do tópico foi introduzida. Cada tópico inferido do seu modelo consiste em palavras,
e a coerência do tópico é calculada para as principais N palavras desse tópico específico do seu modelo.
Muitas vezes, é definido como a média ou mediana dos escores de similaridade de palavras pareadas das
palavras nesse tópico, por exemplo, Informação Mútua Pontual (PMI). Um modelo promissor gera tópicos
ou tópicos coerentes com altas pontuações de coerência de tópicos.
Embora o objetivo seja treinar um modelo de tópico que minimize a perplexidade e maximize a coerência
do tópico, muitas vezes há um tradeoff com LDA e NTM. Pesquisas recentes da Amazon, Dinget et al.,
2018 mostraram que a NTM é promissora para alcançar alta coerência de tópicos, mas LDA treinada
com amostragem colapsada de Gibbs atinge melhor perplexidade. Há um tradeoff entre perplexidade e
coerência de tópicos. Do ponto de vista da praticidade em relação ao poder de hardware e computação,
o hardware SageMaker NTM é mais flexível que o LDA e pode ser melhor dimensionado porque o NTM
pode ser executado em CPU e GPU e pode ser paralelizado em várias instâncias de GPU, enquanto o
LDA suporta apenas treinamento de CPU de instância única.
Tópicos
• Interface de entrada/saída para o algoritmo LDA (p. 2117)
• Recomendação de instâncias do EC2 para o algoritmo LDA (p. 2118)
• Blocos de anotações de (p. 2118)
• Como o LDA funciona (p. 2118)
• Hiperparâmetros do LDA (p. 2120)
• Ajustar um modelo LDA (p. 2121)

Interface de entrada/saída para o algoritmo LDA
No LDA, espera-se que os dados sejam fornecidos no canal de treinamento. Opcionalmente, o algoritmo
é compatível com um canal de teste, que é pontuado pelo modelo final. O LDA é compatível com os
formatos de arquivo recordIO-wrapped-protobuf (denso e esparso) e CSV. Para CSV, os dados
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devem ser densos e ter uma dimensão igual ao número de registros * tamanho do vocabulário. O LDA
pode ser treinado no modo de Arquivo ou Pipe ao usar protobufs encapsulada em recordIO, mas somente
no modo de Arquivo para o formato CSV.
Para inferência, não há compatibilidade com os tipos de conteúdo text/csv, application/json
e application/x-recordio-protobuf. Dados esparsos também podem ser passados para
application/json e application/x-recordio-protobuf. A inferência do LDA retorna
application/jsonprevisõesapplication/x-recordio-protobuf ou , que incluem o vetor
topic_mixture para cada observação.
Para obter mais detalhes sobre os formatos de inferência e treinamento, consulte os Blocos de anotações
de (p. 2118).

Recomendação de instâncias do EC2 para o algoritmo LDA
O LDA atualmente só é compatível com o treinamento de CPU de única instância. As instâncias de CPU
são recomendadas para hospedagem/inferência.

Blocos de anotações de
Para um bloco de anotações de amostra que mostra como treinar o algoritmo Latent Dirichlet Allocation
do do SageMaker em um conjunto de dados e como implantar o modelo treinado para realizar inferências
sobre as misturas de tópicos em documentos de entrada, consulte asUma introdução ao LDA do
SageMaker. Para obter instruções sobre como criar e acessar instâncias de bloco de anotações Jupyter
que podem ser usadas para executar o exemplo no SageMaker, consulteUsar a Amazon Amazon
SageMaker Instâncias de bloco (p. 299). Depois de criar uma instância de bloco de anotações e abrila, selecione a opçãoExemplos do SageMakerPara ver uma lista de todas as amostras do SageMaker.
Os blocos de anotações de exemplo de modelagem de tópicos que usam os algoritmos NTM estão
localizados na seção Introdução a algoritmos da Amazon. Para abrir um bloco de anotações, clique em sua
guia Use (Uso) e selecione Create copy (Criar cópia).

Como o LDA funciona
O LDA do Amazon SageMaker é um algoritmo de aprendizagem não supervisionada que tenta descrever
um conjunto de observações como uma combinação de categorias diferentes. Essas categorias são a
própria distribuição de probabilidade sobre os recursos. O LDA é um modelo de probabilidade generativo,
o que significa que ele tenta fornecer um modelo para a distribuição de saídas e entradas com base em
variáveis latentes. Isso é o contrário dos modelos discriminativos, que tentam aprender como as entradas
são mapeadas para as saídas.
Use o LDA para uma variedade de tarefas, do clustering de clientes com base nas compras de produtos
à análise harmônica automática de músicas. No entanto, é mais comumente associado à modelagem
de tópicos em corpora de texto. As observações são chamadas de documentos. O conjunto de recursos
é chamado de vocabulário. Um recurso é chamado de uma palavra. E as categorias resultantes são
chamadas de tópicos.

Note
A lematização aumenta significativamente o desempenho e a precisão do algoritmo. Pense no
pré-processamento de quaisquer dados de texto de entrada.
Um modelo LDA é definido por dois parâmetros:
• α: uma estimativa a priori sobre a probabilidade dos tópicos (em outras palavras, a frequência média da
ocorrência de cada tópico em um determinado documento).
• β: um conjunto de tópicos k, em que cada tópico recebe uma distribuição de probabilidade sobre o
vocabulário usado em um corpus de documentos, também chamada de "distribuição de palavras por
tópico".
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O LDA é um modelo "bag-of-words", o que significa que a ordem das palavras não importa. É um modelo
generativo em que cada documento é gerado palavra por palavra, pela escolha de uma combinação de
tópicos θ ∼ Dirichlet (α).
Para cada palavra no documento:
• Escolha um tópico z ∼ Multinomial(θ).
• Escolha a distribuição de palavras por tópico correspondente, β_z.
• Desenhe uma palavra w ∼ Multinomial(β_z).
No treinamento do modelo, o objetivo é encontrar parâmetros α e β, que maximizam a probabilidade de o
corpus de textos ser gerado pelo modelo.
Os métodos mais conhecidos para estimativa do modelo LDA usam técnicas de maximização de
expectativas (EM) ou amostragem de Gibbs. O LDA do Amazon SageMaker usa decomposição espectral
de tensor. Isso traz várias vantagens:
• Garantias teóricas sobre os resultados. No método EM padrão, a convergência certamente só é feita
para os pontos de máximos ou mínimos locais, que geralmente são de baixa qualidade.
• Paralelização inconveniente. O trabalho pode ser dividido trivialmente pelos documentos de entrada
no treinamento e na inferência. As abordagens do método EM e da amostragem de Gibbs podem ser
paralelizadas, mas não facilmente.
• Rápido. Embora o método EM tenha um custo de iteração baixo, é suscetível a taxas lentas de
convergência. A amostragem de Gibbs também está sujeita a taxas lentas, além de exigir um grande
número de amostras.
Basicamente, o algoritmo de decomposição de tensor segue este processo:
1. O objetivo é calcular a decomposição espectral de um tensor V x V x V, que resume os momentos dos
documentos no nosso corpus. V é o tamanho do vocabulário (em outras palavras, o número de palavras
distintas em todos os documentos). Os componentes espectrais desse tensor são os parâmetros LDA
α e β, que maximizam a probabilidade geral do corpus de documentos. No entanto, como o tamanho
do vocabulário tende a ser grande, esse tensor V x V x V é grande demais para ser armazenado na
memória.
2. Em vez disso, ele usa uma matriz de momento V x V, que representa uma analogia bidimensional do
tensor da etapa 1, para encontrar uma matriz de ruído branco de dimensão V x k. Essa matriz pode ser
usada para converter a matriz de momento V x V em uma matriz de identidade k x k. k é o número de
tópicos no modelo.
3. Essa mesma matriz de ruído branco pode ser usada para encontrar um tensor k x k x k menor. Quando
submetido a decomposição espectral, esse tensor conta com componentes que têm uma relação
simples com os componentes do tensor V x V x V.
4. O método de mínimos quadrados alternantes é usado para decompor o tensor k x k x k menor. Isso
fornece uma melhoria significativa em velocidade e consumo de memória. Para encontrar os parâmetros
α e β, basta aplicar "ruído branco" nesses resultados, na decomposição espectral.
Depois que os parâmetros do modelo LDA são encontrados, é possível encontrar as combinações de
tópicos de cada documento. Use o algoritmo Stochastic Gradient Descent para maximizar a função de
probabilidade da observância de uma determinada combinação de tópicos correspondentes a esses
dados.
Para aprimorar a qualidade dos tópicos, aumente o número de tópicos a ser procurados no treinamento e,
em seguida, filtre os de baixa qualidade. Na verdade, isso é feito automaticamente no LDA do SageMaker:
mais de 25% dos tópicos são computados, e somente aqueles com as maiores estimativas a priori Dirichlet
associadas são retornadas. Para filtrar e analisar ainda mais os tópicos, é possível aumentar a contagem
de tópicos e modificar o modelo LDA resultante da seguinte forma:
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>
>
>
>
>

import mxnet as mx
alpha, beta = mx.ndarray.load(‘model.tar.gz’)
# modify alpha and beta
mx.nd.save(‘new_model.tar.gz’, [new_alpha, new_beta])
# upload to S3 and create new SageMaker model using the console

Para obter mais informações sobre os algoritmos do LDA e a implementação do SageMaker, consulte as
seguintes referências (em inglês):
• Animashree Anandkumar, Rong Ge, Daniel Hsu, Sham M Kakade e Matus Telgarsky. Tensor
Decompositions for Learning Latent Variable Models, Journal of Machine Learning Research, 15:2773–
2832, 2014.
• David M Blei, Andrew Y Ng e Michael I Jordan. Latent Dirichlet Allocation. Journal of Machine Learning
Research, 3(Jan):993–1022, 2003.
• Thomas L Griffiths e Mark Steyvers. Finding Scientific Topics. Proceedings of the National Academy of
Sciences, 101(suppl 1):5228–5235, 2004.
• Tamara G Kolda e Brett W Bader. Tensor Decompositions and Applications. SIAM Review, 51(3):455–
500, 2009.

Hiperparâmetros do LDA
Na solicitação CreateTrainingJob, é especificado o algoritmo de treinamento. Também é possível
especificar hiperparâmetros específicos de algoritmo como mapas de string a string. A tabela a seguir lista
os hiperparâmetros do algoritmo de treinamento do LDA fornecido pelo Amazon SageMaker. Para obter
mais informações, consulte Como o LDA funciona (p. 2118).
Nome do parâmetro

Descrição

num_topics

O número de tópicos que o LDA deve encontrar dentro dos dados.
Obrigatório
Valores válidos: inteiro positivo

feature_dim

O tamanho do vocabulário do corpus de documentos de entrada.
Obrigatório
Valores válidos: inteiro positivo

mini_batch_size

O número total de documentos no corpus de entrada.
Obrigatório
Valores válidos: inteiro positivo

alpha0

Suposição inicial para o parâmetro de concentração: a soma dos
elementos da estimativa a priori Dirichlet. Valores menores têm
mais probabilidade de gerar combinações esparsas de tópicos, e os
valores maiores que 1,0 produzem mais combinações uniformes.
Opcional
Valores válidos: Flutuante positivo
Valor padrão: 1,0
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Nome do parâmetro

Descrição

max_restarts

O número de reinicializações a ser executadas durante a fase de
decomposição espectral de mínimos quadrados alternantes (ALS) do
algoritmo. Pode ser usado para encontrar pontos de mínimos locais
de melhor qualidade, mas normalmente não deve ser ajustado.
Opcional
Valores válidos: Inteiro positivo
Valor padrão: 10

max_iterations

O número máximo de iterações a ser executadas durante a fase ALS
do algoritmo. Pode ser usado para encontrar pontos de mínimos de
melhor qualidade, mas normalmente não deve ser ajustado.
Opcional
Valores válidos: Inteiro positivo
Valor padrão: 1000

tol

Tolerância fixada de erro para a fase ALS do algoritmo. Pode ser
usado para encontrar pontos de mínimos de melhor qualidade, mas
normalmente não deve ser ajustado.
Opcional
Valores válidos: Flutuante positivo
Valor padrão: 1e-8

Ajustar um modelo LDA
O ajuste de modelo automático, também conhecido como ajuste de hiperparâmetros, localiza a melhor
versão de um modelo executando vários trabalhos que testam uma série de hiperparâmetros no seu
conjunto de dados. Você escolhe os hiperparâmetros ajustáveis, um intervalo de valores para cada um e
uma métrica objetiva. Você escolhe a métrica objetiva entre as métricas que o algoritmo calcula. O ajuste
de modelo automático pesquisa os hiperparâmetros escolhidos para encontrar a combinação de valores
que resultam no modelo que otimiza a métrica objetiva.
O LDA é um algoritmo de modelagem de tópico não supervisionado que tenta descrever um conjunto
de observações (documentos) como uma mistura de diferentes categorias (tópicos). A métrica
"verossimilhança de log por palavra" (PWLL) mede a probabilidade de que um conjunto de tópicos
aprendidos (um modelo LDA) descreva com precisão um conjunto de dados do documento de teste.
Valores maiores de PWLL indicam que é mais provável que os dados de teste sejam descritos pelo modelo
LDA.
Para mais informações sobre o ajuste de modelos, consulte Execute o ajuste automático do modelo com
SageMaker (p. 2474).

Métricas calculadas pelo algoritmo LDA
O algoritmo LDA informa sobre uma única métrica durante o treinamento: test:pwll. Ao ajustar um
modelo, escolha essa métrica como a métrica objetiva.
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Nome da métrica

Descrição

Direção de otimização

test:pwll

Verossimilhança de log por palavra no conjunto
de dados de teste. A probabilidade de o conjunto
de dados de teste ser descrito com precisão pelo
modelo LDA aprendido.

Maximizar

Hiperparâmetros ajustáveis do algoritmo LDA
Você pode ajustar os seguintes hiperparâmetros para o algoritmo LDA. Ambos os hiperparâmetros,
alpha0 e num_topics , podem afetar a métrica objetiva do algoritmo LDA (test:pwll). Se você ainda
não conhece os valores ideais para esses hiperparâmetros, que maximizam a verossimilhança de log por
palavra e produzem um modelo LDA preciso, o ajuste automático do modelo pode ajudar a encontrá-los.
Nome do parâmetro

Tipo de parâmetro

Intervalos
recomendados

alpha0

ContinuousParameterRanges

MinValue: 0.1,
MaxValue: 10

num_topics

IntegerParameterRanges

MinValue: 1, MaxValue:
150

Algoritmo de Modelo de tópicos neurais (NTM)
Amazônia SageMaker O NTM é um algoritmo de aprendizado não supervisionado usado para organizar
um corpus de documentos emassuntosque contêm agrupamentos de palavras com base em sua
distribuição estatística. Por exemplo, os documentos que contêm ocorrências frequentes de palavras
como "bicicleta", "carro", "trem", "quilometragem" e "velocidade" provavelmente compartilham um tópico
"transporte". A modelagem de tópicos pode ser usada para classificar ou resumir documentos com
base nos tópicos detectados ou para recuperar informações ou recomendar conteúdo com base em
semelhanças de tópicos. Os tópicos de documentos que o NTM aprende são caracterizados como uma
representação latente, pois são inferidos das distribuições de palavras observadas no corpus. A semântica
dos tópicos é geralmente inferida por meio do exame das palavras melhor classificadas que eles contêm.
Por se tratar de um método não supervisionado, somente o número de tópicos é predeterminado, não os
tópicos em si. Além disso, não há garantias de que os tópicos estejam alinhados com o modo humano de
naturalmente categorizar documentos.
Com a modelagem de tópicos, é possível visualizar o conteúdo de um grande corpus de documentos
quanto aos tópicos aprendidos. Os documentos relevantes para cada tópico podem ser indexados ou
pesquisados com base nos seus rótulos de tópicos flexíveis. As representações latentes dos documentos
também podem ser usadas para encontrar documentos semelhantes no espaço do tópico. Além disso,
é possível usar as representações latentes dos documentos aprendidos pelo modelo de tópico como
dados de entrada em outro algoritmo supervisionado, como um classificador de documentos. Como
essas representações devem capturar a semântica dos documentos subjacentes, o esperado é que o
desempenho dos algoritmos parcialmente baseados nelas seja melhor do que o dos algoritmos baseados
somente em recursos lexicais.
Embora você possa usar tanto o Amazon SageMaker Algoritmos NTM e LDA para modelagem de tópicos,
eles são algoritmos distintos e pode-se esperar que produzam resultados diferentes nos mesmos dados de
entrada.
Para obter mais informações sobre a matemática subjacente do NTM, consulte este artigo sobre inferência
de variação neural para processamento de texto.
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Tópicos
• Interface de entrada/saída para o algoritmo NTM (p. 2123)
• Recomendação de instâncias do EC2 para o algoritmo NTM (p. 2123)
• Blocos de anotações de amostra do NTM (p. 2124)
• Hiperparâmetros do NTM (p. 2124)
• Ajustar um modelo NTM (p. 2126)
• Formatos de resposta do NTM (p. 2128)

Interface de entrada/saída para o algoritmo NTM
Amazônia SageMaker O Neural Topic Model suporta quatro canais de dados: treinamento, validação, teste
e auxiliar. Os canais de dados de validação, teste e auxiliar são opcionais. Se você especificar qualquer
um desses canais opcionais, defina o valor do parâmetro S3DataDistributionType para eles como
FullyReplicated. Se você fornecer dados de validação, a perda sobre esses dados será registrada
a cada epoch, e o modelo interromperá o treinamento assim que detectar que a perda de validação não
está melhorando. Se você não fornecê-los, o algoritmo será interrompido antecipadamente com base nos
dados de treinamento, mas isso pode ser menos eficiente. Se dados de teste forem fornecidos, o algoritmo
relatará a perda de teste do modelo final.
Os canais de dados de treinamento, validação e teste para o NTM oferecem suporte aos formatos de
arquivo recordIO-wrapped-protobuf (denso e esparso) e CSV. Para o formato CSV, cada linha
deve ser representada densamente com contagens de zero para palavras não presentes no documento
correspondente e ter uma dimensão igual a: (número de registros) * (tamanho do vocabulário). É possível
usar o modo de Arquivo ou de Pipe para treinar modelos em dados formatados como recordIOwrapped-protobuf ou CSV. O canal auxiliar é usado para fornecer um arquivo de texto que contém
vocabulário. Ao fornecer o arquivo de vocabulário, os usuários podem ver as palavras principais de cada
um dos tópicos impressos no log, em vez de seus IDs em número inteiro. Ter o arquivo de vocabulário
também permite que o NTM calcule as pontuações WETC (Coerência de tópicos de incorporação de
palavras), uma nova métrica exibida no log que captura a semelhança entre as principais palavras
em cada tópico de forma eficaz. O ContentType para o canal auxiliar é text/plain, com cada
linha contendo uma única palavra, na ordem correspondente aos IDs em números inteiros fornecidos
nos dados. O arquivo de vocabulário deve ser nomeado como vocab.txt e, atualmente, apenas a
codificação UTF-8 tem suporte.
Para inferência, há compatibilidade com os tipos de conteúdo text/csv, application/json,
application/jsonlines e application/x-recordio-protobuf. Dados esparsos também podem
ser passados para application/json e application/x-recordio-protobuf. A inferência do NTM
retorna application/jsonprevisõesapplication/x-recordio-protobuf ou , que incluem o vetor
topic_weights para cada observação.
Consulte a postagem de blog e o bloco de anotações que a acompanha para obter mais detalhes sobre
o uso do canal auxiliar e das pontuações de WETC. Para obter mais informações sobre como calcular a
pontuação de WETC, consulte Modelagem de tópicos neurais com reconhecimento de coerência. Usamos
o WETC pareado descrito neste paper para a Amazon SageMakerModelo de tópico neural.
Para obter mais informações sobre formatos de arquivo de entrada e saída, consulte Formatos de resposta
do NTM (p. 2128) para inferência e os Blocos de anotações de amostra do NTM (p. 2124).

Recomendação de instâncias do EC2 para o algoritmo NTM
O treinamento do NTM é compatível com os tipos de instância de GPU e CPU. Recomendamos as
instâncias de GPU, mas os custos de treinamento podem ser menores em instâncias de CPU para
determinadas cargas de trabalho. Para inferência, as instâncias de CPU já são o bastante. O treinamento
NTM oferece suporte às famílias de instâncias de GPU P2, P3, G4dn e G5 para treinamento e inferência.
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Blocos de anotações de amostra do NTM
Para um caderno de amostra que usa o SageMaker Algoritmo NTM para descobrir tópicos em documentos
de uma fonte de dados sintética onde as distribuições de tópicos são conhecidas, consulte oIntrodução à
funcionalidade básica do NTM. Para obter instruções sobre como criar e acessar instâncias do notebook
Jupyter que você pode usar para executar o exemplo no SageMaker, consulteUsar a Amazon Amazon
SageMaker Instâncias de bloco (p. 299). Depois de criar uma instância de notebook e abri-la, selecione
aSageMaker Exemplosguia para ver uma lista de todos os SageMaker amostras. Os blocos de anotações
de exemplo de modelagem de tópicos que usam os algoritmos NTM estão localizados na seção Introdução
a algoritmos da Amazon. Para abrir um bloco de anotações, clique em sua guia Use (Uso) e selecione
Create copy (Criar cópia).

Hiperparâmetros do NTM
Nome do parâmetro

Descrição

feature_dim

O tamanho do vocabulário do conjunto de dados.
Obrigatório
Valores válidos: Número inteiro positivo (mínimo: 1, máximo:
1.000.000)

num_topics

O número de tópicos obrigatórios.
Obrigatório
Valores válidos: Número inteiro positivo (min: 2, max: 1000)

batch_norm

Se a normalização de lote deve ser usada durante o treinamento.
Opcional
Valores válidos: true ou false
Valor padrão: false

clip_gradient

A magnitude máxima de cada componente de gradiente.
Opcional
Valores válidos: Flutuação (min: 1e-3)
Valor padrão: Infinito

encoder_layers

O número de camadas no codificador e o tamanho da saída de cada
camada. Quando definido como auto, o algoritmo usa duas camadas
com 3 vezes o tamanho de num_topics e 2 vezes o tamanho de
num_topics respectivamente.
Opcional
Valores válidos: Lista separada por vírgulas de números inteiros
positivos ouauto
Valor padrão: auto

encoder_layers_activation A função de ativação a ser usada nos codificadores de camadas.
Opcional
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Nome do parâmetro

Descrição
Valores válidos:
• sigmoid: Função sigmoide
• tanh: Tangente hiperbólica
• relu: Unidade linear retificada
Valor padrão: sigmoid

epochs

O número máximo de passagens nos dados de treinamento.
Opcional
Valores válidos: Número inteiro positivo (min: 1)
Valor padrão: 50

learning_rate

A taxa de aprendizagem do otimizador.
Opcional
Valores válidos: Flutuação (min: 1e-6, máx: 1,0)
Valor padrão: 0.001

mini_batch_size

O número de exemplos em cada minilote.
Opcional
Valores válidos: Número inteiro positivo (min: 1, max: 10000)
Valor padrão: 256

num_patience_epochs

O número de epochs sucessivos sobre o qual cada critério
de interrupção precoce é avaliado. A interrupção precoce é
acionada quando a mudança na função de perda cai abaixo do
tolerance especificado no último num_patience_epochs
número de epochs. Para desativar a interrupção precoce, defina
num_patience_epochs como um valor maior que epochs.
Opcional
Valores válidos: Número inteiro positivo (min: 1)
Valor padrão: 3
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Nome do parâmetro

Descrição

optimizer

O otimizador a ser usado para o treinamento.
Opcional
Valores válidos:
• sgd: Descida de gradiente estocástica
• adam: Estimativa de dinâmica adaptativa
• adagrad: Algoritmo de gradiente adaptativo
• adadelta: Um algoritmo de taxa de aprendizagem adaptativo
• rmsprop: Propagação da raiz média quadrática
Valor padrão: adadelta

rescale_gradient

O fator de redimensionamento do gradiente.
Opcional
Valores válidos: flutuante (mínimo: 1e-3; máximo: 1,0)
Valor padrão: 1,0

sub_sample

A fração dos dados de treinamento da qual obter uma amostra para
treinamento por epoch.
Opcional
Valores válidos: Flutuação (mín: 0,0, máx: 1,0)
Valor padrão: 1,0

tolerance

A mudança relativa máxima na função de perda. A interrupção
precoce é acionada quando a mudança na função de perda cai
abaixo desse valor no último num_patience_epochs número de
epochs.
Opcional
Valores válidos: Flutuação (min: 1e-6, máx: 0,1)
Valor padrão: 0.001

weight_decay

O coeficiente de degradação do peso. Adiciona regularização L2.
Opcional
Valores válidos: Flutuação (mín: 0,0, máx: 1,0)
Valor padrão: 0.0

Ajustar um modelo NTM
O ajuste de modelo automático, também conhecido como ajuste de hiperparâmetros, localiza a melhor
versão de um modelo executando vários trabalhos que testam uma série de hiperparâmetros no seu
conjunto de dados. Você escolhe os hiperparâmetros ajustáveis, um intervalo de valores para cada um e
uma métrica objetiva. Você escolhe a métrica objetiva entre as métricas que o algoritmo calcula. O ajuste
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de modelo automático pesquisa os hiperparâmetros escolhidos para encontrar a combinação de valores
que resultam no modelo que otimiza a métrica objetiva.
Amazônia SageMaker O NTM é um algoritmo de aprendizado não supervisionado que aprende
representações latentes de grandes coleções de dados discretos, como um corpus de documentos.
Representações latentes usam variáveis inferidas que não são medidas diretamente para modelar as
observações em um conjunto de dados. O ajuste automático de modelo no NTM ajuda a encontrar o
modelo que minimiza a perda sobre os dados de treinamento ou validação. A perda de treinamento mede
o quão bem o modelo se encaixa nos dados de treinamento. A perda de validação mede o quão bem o
modelo pode generalizar para os dados nos quais ele não é treinado. Uma baixa perda de treinamento
indica que um modelo é uma boa opção para os dados de treinamento. A baixa perda de validação indica
que um modelo não superou os dados de treinamento e, portanto, deve ser capaz de modelar com êxito
documentos nos quais não tenha sido treinado. Normalmente, é preferível que ambas as perdas sejam
pequenas. No entanto, minimizar a perda de treinamento em excesso pode resultar em um superajuste e
aumentar a perda de validação, o que reduziria a generalidade do modelo.
Para mais informações sobre o ajuste de modelos, consulte Execute o ajuste automático do modelo com
SageMaker (p. 2474).

Métricas calculadas pelo algoritmo NTM
O algoritmo NTM relata uma única métrica que é calculada durante o treinamento:
validation:total_loss. A perda total é a soma da perda de reconstrução e da divergência de
Kullback-Leibler. Ao ajustar os valores de hiperparâmetros, escolha essa métrica como o objetivo.
Nome da métrica

Descrição

Direção de otimização

Perda total no conjunto de validação
validation:total_loss

Minimizar

Hyperparameters ajustáveis do NTM
Você pode ajustar os seguintes hiperparâmetros para o algoritmo NTM. Normalmente, configurar valores
mini_batch_size baixos e learning_rate pequenos resulta em perdas de validação mais baixas,
embora possa exigir maior tempo de treinamento. Baixas perdas de validação não necessariamente
produzem mais tópicos coerentes conforme interpretados pelos seres humanos. O efeito de outros
hiperparâmetros na perda de treinamento e validação pode variar dependendo do conjunto de dados. Para
ver quais valores são compatíveis, consulte Hiperparâmetros do NTM (p. 2124).
Nome do parâmetro

Tipo de parâmetro

CategoricalParameterRanges
encoder_layers_activation

Intervalos
recomendados
['sigmoid', 'tanh', 'relu']

learning_rate

ContinuousParameterRange

MinValue: 1e-4,
MaxValue: 0.1

mini_batch_size

IntegerParameterRanges

MinValue: 16,
MaxValue:2048

optimizer

CategoricalParameterRanges

['sgd', 'adam', 'adadelta']

rescale_gradient

ContinuousParameterRange

MinValue: 0.1,
MaxValue: 1,0

weight_decay

ContinuousParameterRange

MinValue: 0.0
MaxValue: 1,0
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Formatos de resposta do NTM
Toda Amazon SageMaker os algoritmos incorporados aderem ao formato comum de inferência de entrada
descrito emFormatos de dados comuns - Inferência. Este tópico contém uma lista dos formatos de saída
disponíveis para o SageMaker Algoritmo NTM.

Formato de resposta JSON
{

}

"predictions":
[
{"topic_weights": [0.02, 0.1, 0,...]},
{"topic_weights": [0.25, 0.067, 0,...]}
]

Formato de resposta JSONLINES
{"topic_weights": [0.02, 0.1, 0,...]}
{"topic_weights": [0.25, 0.067, 0,...]}

Formato de resposta RECORDIO
[

]

Record = {
features = {},
label = {
'topic_weights': {
keys: [],
values: [0.25, 0.067, 0, ...]
}
}
},
Record = {
features = {},
label = {
'topic_weights': {
keys: [],
values: [0.25, 0.067, 0, ...]
}
}
}

# float32

# float32

Algoritmo Object2Vec
A Amazônia SageMaker O algoritmo Object2Vec é um algoritmo de incorporação neural de uso geral que
é altamente personalizável. Ele pode aprender incorporações densas de baixa dimensão de objetos de alta
dimensão. As incorporações são aprendidas de uma maneira que preserva a semântica do relacionamento
entre pares de objetos no espaço original no espaço de incorporação. É possível usar as integrações
aprendidas para calcular com eficiência os vizinhos mais próximos de objetos e para visualizar clusters
naturais de objetos relacionados em espaços de baixa dimensão, por exemplo. Você também pode usar
as integrações como recursos dos objetos correspondentes em tarefas posteriores supervisionadas, como
classificação ou regressão.
Object2Vec generaliza a conhecida técnica de incorporação do Word2Vec para palavras que é otimizada
no SageMaker BlazingText algoritmo (p. 2106). Para uma postagem no blog que discute como aplicar o
Object2Vec a alguns casos de uso práticos, consulteIntrodução à Amazon SageMakerObjeto 2Vec.
Tópicos
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• Interface de E/S para o algoritmo Object2Vec (p. 2129)
• Recomendação de instâncias do EC2 para o algoritmo Object2Vec (p. 2130)
• Blocos de anotações de amostra para Object2Vec (p. 2130)
• Como funciona o algoritmo Object2Vec (p. 2130)
• Hiperparâmetros de Object2Vec (p. 2132)
• Ajustar um modelo Object2Vec (p. 2140)
• Formatos de dados para treinamento em Object2Vec (p. 2142)
• Formatos de dados para inferência em Object2Vec (p. 2142)
• Incorporações de codificadores para Object2Vec (p. 2143)

Interface de E/S para o algoritmo Object2Vec
Você pode usar o algoritmo Object2Vec em diversos tipos de dados de entrada, incluindo os seguintes
exemplos:
Tipos de dados de entrada

Exemplo

Pares de frase-frase

“Um jogo de futebol com vários homens jogando.” e “Alguns homens
estão praticando um esporte”.

Pares de rótulo-sequência

As tags de gênero do filme “Titanic”, como “Romance” e “Drama”,
e sua breve descrição: “Titanic, de James Cameron, é um romance
épico e cheio de ação ambientado contra a malfadada viagem
inaugural do R.M.S. Titanic. Ele foi o transatlântico mais luxuoso
de sua era, um navio dos sonhos que, finalmente, levou mais de
1.500 pessoas à morte nas águas geladas do Atlântico Norte na
madrugada de 15 de abril de 1912."

Pares de cliente-cliente

O ID do cliente de Jane e o ID de cliente Jackie.

Pares de produto-produto

O ID do produto do futebol e o ID do produto de basquete.

Pares de item-usuário de revisão
de item

Um ID do usuário e os itens que ela comprou, como apple, pereira e
laranja.

Para transformar os dados de entrada em formatos compatíveis, você deve pré-processá-los. Atualmente,
o algoritmo Object2Vec oferece suporte de forma nativa a dois tipos de entrada:
• Um token discreto, que é representado como lista de um único integer-id. Por exemplo, [10].
• Uma sequências de tokens discretos, que é representado como lista de integer-ids. Por exemplo,
[0,12,10,13].
O objeto em cada par pode ser assimétrico. Por exemplo, os pares podem ser (token, sequência)
ou (token, token) ou (sequência, sequência). Para entradas de token, o algoritmo oferece suporte a
integrações simples como codificadores compatíveis. Para sequências de vetores de token, o algoritmo
oferece suporte para os seguintes codificadores:
• Incorporações em pool médio
• CNNs (Redes neurais convolucionais) hierárquicas,
• BiLSTMs (Multi-layered bidirectional long short-term memory)
O rótulo de entrada para cada par pode ser um dos seguintes:
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• Um rótulo categórico que expressa a relação entre os objetos no par
• Uma pontuação que expressa a intensidade da semelhança entre os dois objetos
Para rótulos categóricos usados na classificação, o algoritmo oferece suporte para a função de perda de
entropia cruzada. Para classificações/rótulos baseados em pontuação usados na regressão, o algoritmo
oferece suporte para a função de perda de MSE (erro quadrático médio). Especifique essas funções de
perda com o hiperparâmetro output_layer ao criar o trabalho de treinamento de modelo.

Recomendação de instâncias do EC2 para o algoritmo Object2Vec
O tipo de instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) que você usa depende de você estar
treinando ou executando inferência.
Ao treinar um modelo usando o algoritmo Object2Vec em uma CPU, comece com uma instância
ml.m5.2xlarge. Para treinar em uma GPU, comece com uma instância ml.p2.xlarge. Se o treinamento
demorar muito nessa instância, você poderá usar uma instância maior. Atualmente, o algoritmo
Object2Vec pode treinar somente em uma única máquina. No entanto, ele oferece suporte para várias
GPUs. O Object2Vec oferece suporte às famílias de instâncias de GPU P2, P3, G4dn e G5 para
treinamento e inferência.
Para inferência com um modelo Object2Vec treinado com uma rede neural profunda, recomendamos
o uso de instância de GPU ml.p3.2xlarge. Devido à falta de memória de GPU, a variável de ambiente
INFERENCE_PREFERRED_MODE pode ser especificada para otimização se a rede de inferência the
section called “Otimizar GPU: Classificação ou regressão” (p. 2142) ou the section called “Otimizar GPU:
Incorporações de codificador” (p. 2143) for carregada na GPU.

Blocos de anotações de amostra para Object2Vec
• Usando Object2Vec para codificar frases em incorporações de comprimento fixo
• Usando Object2Vec para aprender a incorporação de documentos

Note
Para executar os notebooks em uma instância de notebook, consulteBlocos de anotações de
exemplo (p. 315). Para executar os notebooks no Studio, consulteCrie ou abra uma Amazon
SageMaker Caderno Studio (p. 139).

Como funciona o algoritmo Object2Vec
Ao usar a Amazon SageMaker Algoritmo Object2Vec, você segue o fluxo de trabalho padrão: processa os
dados, treina o modelo e produz inferências.
Tópicos
• Etapa 1: Dados do processo (p. 2130)
• Etapa 2: Treinar um modelo (p. 2131)
• Etapa 3: Produzir inferências (p. 2132)

Etapa 1: Dados do processo
Durante o pré-processamento, converta os dados no formato de arquivo de texto JSON Lines especificado
em Formatos de dados para treinamento em Object2Vec (p. 2142). Além disso, para obter a maior
precisão durante o treinamento, embaralhe aleatoriamente os dados antes de inseri-los no modelo. Como
você gera permutações aleatórias depende do idioma. Para Python, use np.random.shuffle. Para
Unix, use shuf.
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Etapa 2: Treinar um modelo
O SageMaker O algoritmo Object2Vec tem os seguintes componentes principais:
• Dois canais de entrada— Os canais de entrada pegam um par de objetos do mesmo tipo ou de tipos
diferentes como entradas e os passam para codificadores independentes e personalizáveis.
• Dois codificadores— Os dois codificadores, enc0 e enc1, convertem cada objeto em um vetor de
incorporação de tamanho fixo. As incorporações codificadas dos objetos no par, que são então
transmitidas para um comparador.
• Um comparador— O comparador compara as incorporações de maneiras diferentes e gera pontuações
que indicam a força da relação entre os objetos emparelhados. Na pontuação de saída para um par de
frases. Por exemplo, 1 indica uma forte relação entre um par de frase e 0 representa um relacionamento
fraco.
Durante o treinamento, o algoritmo aceita pares de objetos e seus rótulos de relacionamento ou
pontuações como entradas. Os objetos em cada par pode ser de tipos diferentes, como descrito
anteriormente. Se as entradas para os dois codificadores forem compostas pelas mesmas unidades
de nível de token, você poderá usar uma camada de incorporação de token compartilhada definindo o
hiperparâmetro tied_token_embedding_weight para quando True criar a tarefa de treinamento.
Isso é possível, por exemplo, ao comparar sentenças que possuem unidades de nível de token
de palavra. Para gerar amostras negativas em uma taxa especificada, defina o hiperparâmetro
negative_sampling_rate para a proporção desejada de amostras negativas para positivas. Esse
hiperparâmetro agiliza o aprendizado de como diferenciar as amostras positivas observadas nos dados de
treinamento e as amostras negativas que provavelmente não serão observadas.
Os pares de objetos são transmitidos por meio de codificadores personalizáveis e independentes que
são compatíveis com os tipos de entrada dos objetos correspondentes. Os codificadores convertem
cada objeto em um par em um vetor de incorporação de tamanho fixo e comprimento igual. O par de
vetores é passado para um operador comparador, que monta os vetores em um único vetor usando o
valor especificado no hiperparâmetro comparator_list. O vetor montado, em seguida, passa por uma
camada multilayer perceptron (MLP), que produz uma saída que compara a função de perda com os
rótulos que você forneceu. Essa comparação avalia a intensidade do relacionamento entre os objetos no
par conforme previsto pelo modelo. A figura a seguir mostra esse fluxo de trabalho.
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Arquitetura do algoritmo Object2Vec de entradas de dados a pontuações

Etapa 3: Produzir inferências
Depois que o modelo for treinado, você poderá usar o codificador treinado para pré-processar objetos de
entrada ou para executar dois tipos de inferência:
• Para converter objetos de entrada singulares em incorporações de tamanho fixo usando o codificador
correspondente
• Para prever o rótulo de relacionamento ou a pontuação entre um par de objetos de entrada
O servidor de inferência calcula automaticamente qual dos tipos é solicitado com base nos dados de
entrada. Para ter as incorporações como saída, forneça apenas uma entrada. Para prever o rótulo ou a
pontuação do relacionamento, forneça as duas entradas no par.

Hiperparâmetros de Object2Vec
Na solicitação CreateTrainingJob, é especificado o algoritmo de treinamento. Você também pode
especificar hiperparâmetros específicos do algoritmo como string-to-string mapas. A tabela a seguir lista os
hiperparâmetros do algoritmo de treinamento do Object2Vec.
Nome do parâmetro

Descrição

enc0_max_seq_len

O tamanho máximo da sequência do codificador enc0.
Obrigatório
Valores válidos: 1 ≤ inteiro ≤ 5000

enc0_vocab_size

O tamanho do vocabulário de tokens enc0.
Obrigatório
Valores válidos: 2 ≤ inteiro ≤ 3000000

bucket_width

A diferença permitida entre o tamanho da sequência de dados
quando a geração de buckets é habilitada. Para habilitar buckets,
especifique um valor diferente de zero para esse parâmetro.
Opcional
Valores válidos: 0 ≤ número inteiro ≤ 100
Valor padrão: 0 (sem geração de buckets)

comparator_list

Uma lista usada para personalizar a maneira como dois envios são
comparados. A camada de operador do comparador Object2Vec
usa as codificações de ambos os codificadores como entradas
e saídas de um único vetor. Este vetor é uma concatenação de
subvetores. Os valores da cadeia de caracteres transmitidas para
a comparator_list e a ordem na qual elas são transmitidas
determina como esses subvetores são montados. Por exemplo,
se comparator_list="hadamard, concat", o operador
comparador, cria o vetor concatenando o produto de Hadamard
de duas codificações e a concatenação de duas codificações. Se,
por outro lado, e comparator_list="hadamard", o operador
comparador, cria o vetor como produto do hadamard de apenas duas
codificações.
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Nome do parâmetro

Descrição
Opcional
Valores válidos: Uma string que contém qualquer combinação
dos nomes dos três operadores binários:hadamard,concat,
ouabs_diff. O algoritmo Object2Vec atualmente exige que as duas
codificações vetoriais tenham a mesma dimensão. Esses operadores
produzem os subvetores da seguinte maneira:
• hadamard: Cria um vetor como produto Hadamard (element-wise)
de duas codificações.
• concat: Cria um vetor como a concatenação de duas
codificações.
• abs_diff: Cria um vetor como a diferença absoluta entre duas
codificações.
Valor padrão: "hadamard, concat, abs_diff"

dropout

A probabilidade de abandono para camadas de rede. O abandono
é uma forma de regularização usada em redes neurais que reduz o
sobreajuste ao remover neurônios codependentes.
Opcional
Valores válidos: 0,0 ≤ float ≤ 1,0
Valor padrão: 0.0

early_stopping_patience

O número de epochs consecutivos sem melhoria permitida antes
que a interrupção precoce seja aplicada. A melhoria é definida pelo
hiperparâmetro early_stopping_tolerance.
Opcional
Valores válidos: 1 ≤ inteiro ≤ 5
Valor padrão: 3

early_stopping_tolerance

A redução na função de perda que um algoritmo deve alcançar
entre epochs consecutivos para evitar a interrupção precoce após
o número de epochs consecutivos especificado no hiperparâmetro
early_stopping_patience ser concluído.
Opcional
Valores válidos: 0,000001 ≤ float ≤ 0,1
Valor padrão: 0,01

enc_dim

A dimensão da saída da camada de incorporação.
Opcional
Valores válidos: 4 ≤ inteiro ≤ 10000
Valor padrão: 4096
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Nome do parâmetro

Descrição

enc0_network

O modelo de rede para o codificador enc0.
Opcional
Valores válidos: hcnn, bilstm ou pooled_embedding
• hcnn: uma rede neural convolucional hierárquica.
• bilstm: Uma rede biLSTM (memória de curto prazo longa
bidirecional), na qual o sinal se propaga para trás e para frente no
tempo. Esta é uma arquitetura de rede neural recorrente (RNN)
apropriada para tarefas de aprendizagem sequenciais.
• pooled_embedding: Calcula a média da incorporações de todos
os tokens na entrada.
Valor padrão: hcnn

enc0_cnn_filter_width

A largura do filtro do codificador enc0 rede neural convolucional
(CNN).
Condicional
Valores válidos: 1 ≤ inteiro ≤ 9
Valor padrão: 3

Se os pesos de incorporações pré-treinadas de enc0 devem ou não
enc0_freeze_pretrained_embedding
ser congelados.
Condicional
Valores válidos: True ou False
Valor padrão: True
enc0_layers

O número de camadas no codificador enc0.
Condicional
Valores válidos:autoou 1 ≤ inteiro ≤ 4
• Para hcnn, auto significa 4.
• Para bilstm, auto 1.
• Para pooled_embedding, auto ignora o número de camadas.
Valor padrão: auto

O nome do arquivo de incorporação de token enc0 pré-treinado no
enc0_pretrained_embedding_file
canal de dados auxiliar.
Condicional
Valores válidos: Sequência com caracteres alfanuméricos,
sublinhado ou ponto final. [A-Za-a-9\.\ _]
Valor padrão: "" (string vazia)
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Nome do parâmetro

Descrição

enc0_token_embedding_dim

A dimensão de saída da camada de incorporação de token enc0.
Condicional
Valores válidos: 2 ≤ inteiro ≤ 1000
Valor padrão: 300

enc0_vocab_file

O arquivo de vocabulário para mapear vetores de incorporação de
token encRO pré-roteados para IDs de vocabulário numérico.
Condicional
Valores válidos: Sequência com caracteres alfanuméricos,
sublinhado ou ponto final. [A-Za-a-9\.\ _]
Valor padrão: "" (string vazia)

enc1_network

O modelo de rede do codificador enc1. Se você quiser que o
codificador enc1 use o mesmo modelo de rede que o enc0, incluindo
os valores do hiperparâmetro, defina o valor como enc0.

Note
Mesmo quando as redes dos codificadores enc0 e
enc1 tiverem arquiteturas simétricas, você não poderá
compartilhar valores de parâmetros para essas redes.
Opcional
Valores válidos: enc0, hcnn, bilstm ou pooled_embedding
• enc0: O modelo de rede para o codificador enc0.
• hcnn: uma rede neural convolucional hierárquica.
• bilstm: Um LSTM bidirecional, em que o sinal se propaga para
trás e para frente no tempo. Esta é uma arquitetura de rede
neural recorrente (RNN) apropriada para tarefas de aprendizagem
sequenciais.
• pooled_embedding: A média dos encaixes de todos os tokens
na entrada.
Valor padrão: enc0
enc1_cnn_filter_width

A largura do filtro do codificador enc1 da CNN.
Condicional
Valores válidos: 1 ≤ inteiro ≤ 9
Valor padrão: 3
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Nome do parâmetro

Descrição

Se os pesos de incorporações pré-treinadas de enc1 devem ou não
enc1_freeze_pretrained_embedding
ser congelados.
Condicional
Valores válidos: True ou False
Valor padrão: True
enc1_layers

O número de camadas no codificador enc1.
Condicional
Valores válidos:autoou 1 ≤ inteiro ≤ 4
• Para hcnn, auto significa 4.
• Para bilstm, auto 1.
• Para pooled_embedding, auto ignora o número de camadas.
Valor padrão: auto

enc1_max_seq_len

O tamanho máximo da sequência do codificador enc1.
Condicional
Valores válidos: 1 ≤ inteiro ≤ 5000

O nome de incorporação de token enc1 pré-treinado no canal de
enc1_pretrained_embedding_file
dados auxiliar.
Condicional
Valores válidos: Sequência com caracteres alfanuméricos,
sublinhado ou ponto final. [A-Za-a-9\.\ _]
Valor padrão: "" (string vazia)
enc1_token_embedding_dim

A dimensão de saída da camada de incorporação de token enc1.
Condicional
Valores válidos: 2 ≤ inteiro ≤ 1000
Valor padrão: 300

enc1_vocab_file

O arquivo de vocabulário para o mapeamento de incorporações de
tokens enc1 pré-treinados para IDs de vocabulário.
Condicional
Valores válidos: Sequência com caracteres alfanuméricos,
sublinhado ou ponto final. [A-Za-a-9\.\ _]
Valor padrão: "" (string vazia)
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Nome do parâmetro

Descrição

enc1_vocab_size

O tamanho do vocabulário de tokens enc0.
Condicional
Valores válidos: 2 ≤ inteiro ≤ 3000000

epochs

O número de epochs a serem executados para treinamento.
Opcional
Valores válidos: 1 ≤ inteiro ≤ 100
Valor padrão: 30

learning_rate

A taxa de aprendizagem para treinamento.
Opcional
Valores válidos: 1.0E-6 ≤ flutuador ≤ 1,0
Valor padrão: 0,0004

mini_batch_size

O tamanho do lote em que o conjunto de dados é dividido em um
optimizer durante o treinamento.
Opcional
Valores válidos: 1 ≤ inteiro ≤ 10000
Valor padrão: 32

mlp_activation

O tipo de função de ativação para a camada MLP (multilayer
perceptron).
Opcional
Valores válidos: tanh, relu ou linear
• tanh: Tangente hiperbólica
• relu: Unidade linear retificada (ReLU)
• linear: Função linear
Valor padrão: linear

mlp_dim

A dimensão da saída das camadas MLP.
Opcional
Valores válidos: 2 ≤ inteiro ≤ 10000
Valor padrão: 512
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Nome do parâmetro

Descrição

mlp_layers

O número de camadas MLP na rede.
Opcional
Valores válidos: 0 ≤ número inteiro ≤ 10
Valor padrão: 2

negative_sampling_rate

O coeficiente de amostras negativas, gerada para auxiliar no
treinamento do algoritmo, para amostras positivas fornecidas
pelos usuários. Amostras negativas representam dados que são
improváveis de ocorrer na realidade e são rotulados negativamente
para treinamento. Eles facilitam o treinamento de um modelo
para diferenciar as amostras positivas observadas das amostras
negativas que não são. Para especificar a proporção de amostras
negativas para amostras positivas usadas para treinamento, defina
o valor como um inteiro positivo. Por exemplo, se você treinar o
algoritmo em dados de entrada nos quais todas as amostras são
positivas e configuradas negative_sampling_rate como 2, o
algoritmo Object2Vec gera internamente duas amostras negativas
por amostra positiva. Se você não quiser gerar ou usar amostras
negativas durante o treinamento, defina o valor como 0.
Opcional
Valores válidos: 0 ≤ número inteiro
Valor padrão: 0 (desativado)

num_classes

O número de classes para treinamento de classificação. Amazônia
SageMakerignora esse hiperparâmetro para problemas de
regressão.
Opcional
Valores válidos: 2 ≤ inteiro ≤ 30
Valor padrão: 2

optimizer

O tipo de otimizador.
Opcional
Valores válidos: adadelta, adagrad, adam, sgd ou rmsprop.
• adadelta: Um método de taxa de aprendizagem por dimensão
para descida de gradiente
• adagrad: O algoritmo de gradiente adaptativo
• adam: O algoritmo de estimativa de momento adaptativo
• sgd: Descida de gradiente estocástica
• rmsprop: Propagação da raiz média quadrática
Valor padrão: adam
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Nome do parâmetro

Descrição

output_layer

O tipo de camada de saída em que você especifica que a tarefa é
regressão ou classificação.
Opcional
Valores válidos: softmax ou mean_squared_error
• softmax: A função Softmax usada para a classificação.
• mean_squared_error: O MSE usado para regressão.
Valor padrão: softmax

tied_token_embedding_weightSe deve usar uma camada de incorporação compartilhada para
os dois codificadores. Se as entradas dos dois codificadores
usarem as mesmas unidades de nível de token, use uma camada
de incorporação de token compartilhado. Por exemplo, para um
conjunto de documentos, se um codificador codifica frases e
outro codifica documentos inteiros, você pode usar uma camada
de incorporação de token compartilhado. Isso porque ambas as
sentenças e documentos são compostos de tokens de palavras do
mesmo vocabulário.
Opcional
Valores válidos: True ou False
Valor padrão: False
O modo de atualização de gradiente usado durante o treinamento:
token_embedding_storage_type
quando o modo dense é usado, o otimizador calcula a matriz de
gradiente completa para a camada de incorporação de token,
mesmo que a maioria das linhas do gradiente seja de valor zero.
Quando o modo sparse é usado, o otimizador só armazena linhas
do gradiente que estão sendo usadas no mini-lote. Se você quiser
que o algoritmo realize atualizações de gradiente lento, que calculam
os gradientes apenas nas linhas diferentes de zero e que aceleram
o treinamento, especifique row_sparse. Definindo o valor como
row_sparse para restringir os valores disponíveis para outros
hiperparâmetros, da seguinte maneira:
• O hiperparâmetro optimizer deve ser definido como adam,
adagrad, ou sgd. Caso contrário, o algoritmo lançará um
CustomerValueError.
• O algoritmo desativará automaticamente buckets de
bucket_width, configurando o hiperparâmetro como 0.
Opcional
Valores válidos: dense ou row_sparse
Valor padrão: dense
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Nome do parâmetro

Descrição

weight_decay

O parâmetro de degradação de peso usado para otimização.
Opcional
Valores válidos: 0 ≤ float ≤ 10000
Valor padrão: 0 (sem degradação)

Ajustar um modelo Object2Vec
O ajuste de modelo automático, também conhecido como ajuste de hiperparâmetros, localiza a melhor
versão de um modelo executando vários trabalhos que testam uma série de hiperparâmetros no seu
conjunto de dados. Você escolhe os hiperparâmetros ajustáveis, um intervalo de valores para cada um e
uma métrica objetiva. Para a métrica objetiva, você usa uma das métricas que o algoritmo calcula. O ajuste
de modelo automático pesquisa os hiperparâmetros escolhidos para encontrar a combinação de valores
que resultam no modelo que otimiza a métrica objetiva.
Para mais informações sobre o ajuste de modelos, consulte Execute o ajuste automático do modelo com
SageMaker (p. 2474).

Métricas calculadas pelo algoritmo Object2Vec
O algoritmo Object2Vec possui métricas de classificação e regressão. O tipo de output_layer determina
qual métrica você pode usar para ajuste modelo automático.

Métricas de regressor calculadas pelo algoritmo Object2Vec
O algoritmo relata uma métrica de regressor de erro quadrático médio, que é calculada durante o teste e a
validação. Ao ajustar o modelo para tarefas de regressão, escolha essa métrica como a métrica objetiva.
Nome da métrica

Descrição

Direção de otimização

O erro quadrático médio
test:mean_squared_error

Minimizar

O erro quadrático médio
validation:mean_squared_error

Minimizar

Métricas de classificação calculadas pelo algoritmo Object2Vec
O algoritmo Object2Vec relata métricas de classificação de precisão e entropia cruzada, que são
calculadas durante o teste e a validação. Ao ajustar o modelo para tarefas de classificação, escolha uma
delas como o objetivo.
Nome da métrica

Descrição

Direção de otimização

test:accuracy

Precisão

Maximizar

test:cross_entropy

Entropia cruzada

Minimizar

validation:accuracy Precisão

Maximizar

Entropia cruzada
validation:cross_entropy

Minimizar

Hiperparâmetros ajustáveis de Object2Vec
Você pode ajustar os seguintes hiperparâmetros para o algoritmo Object2Vec.
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Nome do
hiperparâmetro

Tipo de hiperparâmetro

Intervalos e valores
recomendados

dropout

ContinuousParameterRange

MinValue: 0.0,
MaxValue: 1,0

IntegerParameterRange
early_stopping_patience

MinValue: 1,
MaxValue: 5

ContinuousParameterRange
early_stopping_tolerance

MinValue: 0,001,
MaxValue: 0.1

enc_dim

IntegerParameterRange

MinValue: 4,
MaxValue: 4096

IntegerParameterRange
enc0_cnn_filter_width

MinValue: 1,
MaxValue: 5

IntegerParameterRange

MinValue: 1,
MaxValue: 4

enc0_layers

IntegerParameterRange
enc0_token_embedding_dim

MinValue: 5,
MaxValue: 300

IntegerParameterRange
enc1_cnn_filter_width

MinValue: 1,
MaxValue: 5

IntegerParameterRange

MinValue: 1,
MaxValue: 4

enc1_layers

IntegerParameterRange
enc1_token_embedding_dim

MinValue: 5,
MaxValue: 300

epochs

IntegerParameterRange

MinValue: 4,
MaxValue: 20

learning_rate

ContinuousParameterRange

MinValue: 1e-6,
MaxValue: 1,0

mini_batch_size

IntegerParameterRange

MinValue: 1,
MaxValue: 8192

mlp_activation

CategoricalParameterRanges

[tanh, relu,
linear]

mlp_dim

IntegerParameterRange

MinValue: 16,
MaxValue: 1024

mlp_layers

IntegerParameterRange

MinValue: 1,
MaxValue: 4

optimizer

CategoricalParameterRanges

[adagrad, adam,
rmsprop, sgd,
adadelta]

weight_decay

ContinuousParameterRange

MinValue: 0.0,
MaxValue: 1,0
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Formatos de dados para treinamento em Object2Vec
Entrada: Formato de solicitação de linhas JSON
Content-type: application/jsonlines
{"label":
69, 821,
{"label":
107, 4],
{"label":

0, "in0": [6, 17, 606, 19, 53, 67, 52, 12, 5, 10, 15, 10178, 7, 33, 652, 80, 15,
4], "in1": [16, 21, 13, 45, 14, 9, 80, 59, 164, 4]}
1, "in0": [22, 1016, 32, 13, 25, 11, 5, 64, 573, 45, 5, 80, 15, 67, 21, 7, 9,
"in1": [22, 32, 13, 25, 1016, 573, 3252, 4]}
1, "in0": [774, 14, 21, 206], "in1": [21, 366, 125]}

"in0" e "in1" são as entradas para encoder0 e encoder1, respectivamente. O mesmo formato é válido para
problemas de classificação e regressão. Para regressão, o campo "label" pode aceitar entradas com
valor real.

Formatos de dados para inferência em Object2Vec
Otimizar GPU: Classificação ou regressão
Devido à falta de memória de GPU, a variável de ambiente INFERENCE_PREFERRED_MODE pode ser
especificada para otimização se a classificação/regressão ou a rede de inferência the section called
“Resultado: Incorporações de codificador” (p. 2144) for carregada na GPU. Se a maior parte da inferência
for para classificação ou regressão, especifique INFERENCE_PREFERRED_MODE=classification.
Veja a seguir um exemplo de transformação em lotes usando 4 instâncias de p3.2xlarge que otimiza para
inferência de classificação/regressão:
transformer = o2v.transformer(instance_count=4,
instance_type="ml.p2.xlarge",
max_concurrent_transforms=2,
max_payload=1, # 1MB
strategy='MultiRecord',
env={'INFERENCE_PREFERRED_MODE': 'classification'},
useful with GPU
output_path=output_s3_path)

# only

Entrada: Formato de solicitação de classificação ou regressão
Content-type: application/json
{

"instances" : [
{"in0": [6, 17, 606, 19, 53, 67, 52, 12, 5, 10, 15, 10178, 7, 33, 652, 80, 15, 69, 821,
4], "in1": [16, 21, 13, 45, 14, 9, 80, 59, 164, 4]},
{"in0": [22, 1016, 32, 13, 25, 11, 5, 64, 573, 45, 5, 80, 15, 67, 21, 7, 9, 107, 4],
"in1": [22, 32, 13, 25, 1016, 573, 3252, 4]},
{"in0": [774, 14, 21, 206], "in1": [21, 366, 125]}
]

}

Content-type: application/jsonlines
{"in0": [6, 17, 606, 19, 53, 67, 52, 12, 5, 10, 15, 10178, 7, 33, 652, 80, 15, 69, 821, 4],
"in1": [16, 21, 13, 45, 14, 9, 80, 59, 164, 4]}
{"in0": [22, 1016, 32, 13, 25, 11, 5, 64, 573, 45, 5, 80, 15, 67, 21, 7, 9, 107, 4], "in1":
[22, 32, 13, 25, 1016, 573, 3252, 4]}
{"in0": [774, 14, 21, 206], "in1": [21, 366, 125]}

Para problemas de classificação, o comprimento do vetor de pontuações corresponde a num_classes.
Para problemas de regressão, o comprimento é 1.
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Resultado: Formato de resposta de classificação ou regressão
ACCEPT: application/json.
{

}

"predictions": [
{
"scores": [
0.6533935070037842,
0.07582679390907288,
0.2707797586917877
]
},
{
"scores": [
0.026291321963071823,
0.6577019095420837,
0.31600672006607056
]
}
]

ACCEPT: application/jsonlines.
{"scores":[0.195667684078216,0.395351558923721,0.408980727195739]}
{"scores":[0.251988261938095,0.258233487606048,0.489778339862823]}
{"scores":[0.280087798833847,0.368331134319305,0.351581096649169]}

Nos formatos de classificação e regressão, as pontuações se aplicam a rótulos individuais.

Incorporações de codificadores para Object2Vec
Otimizar GPU: Incorporações de codificador
Uma incorporação é um mapeamento de objetos discretos, como palavras, para vetores de números reais.
Devido à falta de memória de GPU, a variável de ambiente INFERENCE_PREFERRED_MODE pode ser
especificada para otimização se the section called “Formatos de inferência: Pontuação” (p. 2142) ou a
rede de inferência de incorporação de codificador for carregada na GPU. Se a maior parte da inferência
for para incorporações de codificador, especifique INFERENCE_PREFERRED_MODE=embedding. Veja
a seguir um exemplo de transformação em lotes usando 4 instâncias de p3.2xlarge que otimiza para
inferência de incorporação de codificador:
transformer = o2v.transformer(instance_count=4,
instance_type="ml.p2.xlarge",
max_concurrent_transforms=2,
max_payload=1, # 1MB
strategy='MultiRecord',
env={'INFERENCE_PREFERRED_MODE': 'embedding'},
with GPU
output_path=output_s3_path)

# only useful

Entrada: Incorporações de codificador
Content-type: application/json; infer_max_seqlens=<FWD-LENGTH>,<BCK-LENGTH>
Em que <FWD-LENGTH> e <BCK-LENGTH> são inteiros no intervalo [1,5000] e definem os comprimentos
máximos de sequência para o codificador para a frente e para trás.
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{

"instances" : [
{"in0": [6, 17, 606, 19, 53, 67, 52, 12, 5, 10, 15, 10178, 7, 33, 652, 80, 15, 69, 821,
4]},
{"in0": [22, 1016, 32, 13, 25, 11, 5, 64, 573, 45, 5, 80, 15, 67, 21, 7, 9, 107, 4]},
{"in0": [774, 14, 21, 206]}
]

}

Content-type: application/jsonlines; infer_max_seqlens=<FWD-LENGTH>,<BCK-LENGTH>
Em que <FWD-LENGTH> e <BCK-LENGTH> são inteiros no intervalo [1,5000] e definem os comprimentos
máximos de sequência para o codificador para a frente e para trás.
{"in0": [6, 17, 606, 19, 53, 67, 52, 12, 5, 10, 15, 10178, 7, 33, 652, 80, 15, 69, 821, 4]}
{"in0": [22, 1016, 32, 13, 25, 11, 5, 64, 573, 45, 5, 80, 15, 67, 21, 7, 9, 107, 4]}
{"in0": [774, 14, 21, 206]}

Em ambos os formatos, você especifica apenas um tipo de entrada, ou “in0” ou “in1.”. O serviço de
inferência chama o codificador correspondente e gera as incorporações para cada uma das instâncias.

Resultado: Incorporações de codificador
Content-type: application/json
{

"predictions": [
{"embeddings":
[0.057368703186511,0.030703511089086,0.099890425801277,0.063688032329082,0.026327300816774,0.0036375711
{"embeddings":
[0.150190666317939,0.05145975202322,0.098204270005226,0.064249359071254,0.056249320507049,0.01513972133
]
}

Content-type: application/jsonlines

{"embeddings":
[0.057368703186511,0.030703511089086,0.099890425801277,0.063688032329082,0.026327300816774,0.0036375711
{"embeddings":
[0.150190666317939,0.05145975202322,0.098204270005226,0.064249359071254,0.056249320507049,0.01513972133

O comprimento de vetor das incorporações geradas pelo serviço de inferência é igual ao
valor de um dos hiperparâmetros a seguir, que você especifica na ocasião do treinamento:
enc0_token_embedding_dim, enc1_token_embedding_dim ou enc_dim.

Algoritmo Sequence-to-Sequence
Amazônia SageMaker Sequence to Sequence é um algoritmo de aprendizado supervisionado em que a
entrada é uma sequência de tokens (por exemplo, texto, áudio) e a saída gerada é outra sequência de
tokens. Exemplos de aplicativos incluem: tradução automática (insira uma frase de um idioma e preveja
qual seria essa frase em outro idioma), resumo de texto (insira uma sequência de palavras mais longa
e preveja uma sequência mais curta de palavras que seja um resumo), speech-to-text (clipes de áudio
convertidos em frases de saída em tokens). Recentemente, os problemas nesse domínio foram modelados
com sucesso com redes neurais profundas que mostram um aumento significativo no desempenho em
relação às metodologias anteriores. Amazônia SageMaker O seq2seq usa modelos de Redes Neurais
Recorrentes (RNNs) e Rede Neural Convolucional (CNN) com atenção como arquiteturas de codificadordecodificador.
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Tópicos
• Interface de entrada/saída para o algoritmo seq2seq (p. 2145)
• Recomendação de instâncias do EC2 para o algoritmo seq2seq (p. 2146)
• Bloco de anotações de amostra para o seq2seq (p. 2146)
• Como funciona o seq2seq (p. 2146)
• Hiperparâmetros Seq2Seq (p. 2147)
• Ajustar um modelo seq2seq (p. 2155)

Interface de entrada/saída para o algoritmo seq2seq
Treinamento
SageMaker seq2seq espera dados no formato Recordio-protoBuf. No entanto, os tokens são esperados
como números inteiros, e não como pontos flutuantes, como é geralmente o caso.
Um script para converter dados de arquivos de texto indexados para o formato protobuf acompanha o
bloco de anotações de exemplo do seq2seq. Em geral, ele empacota os dados em tensores de inteiros de
32 bits e gera os arquivos de vocabulário necessários para cálculo de métrica e inferência.
Após o pré-processamento, o algoritmo pode ser chamado para treinamento. O algoritmo espera três
canais:
• train: deve conter os dados de treinamento (por exemplo, o arquivo train.rec gerado pelo script de
pré-processamento).
• validation: deve conter os dados de validação (por exemplo, o arquivo val.rec gerado pelo script
de pré-processamento).
• vocab: deve conter os dois arquivos de vocabulário (vocab.src.json e vocab.trg.json)
Se o algoritmo não encontrar dados em nenhum desses três canais, o treinamento resultará em um erro.
Inferência
Para endpoints hospedados, a inferência oferece suporte para dois formatos de dados. Para executar
inferência usando tokens de texto separados por espaço, use o formato application/json. Caso
contrário, use o formato recordio-protobuf para trabalhar com os dados codificados por inteiros.
Ambos os modos suportam o agrupamento em lote dos dados de entrada.application/jsonO formato
também permite que você visualize a matriz de atenção.
• application/json: espera a entrada no formato JSON e retorna a saída no mesmo formato. Os
dois cabeçalhos Accept e Content-Type devem ser application/json. Cada sequência deve ser
uma string com tokens separados por espaço em branco. Esse formato é recomendado quando o
número de sequências de origem no lote é pequeno. Também é compatível com as seguintes opções de
configuração adicionais:
configuration: {attention_matrix: true}: retorna a matriz de atenção para a sequência de
entrada específica.
• application/x-recordio-protobuf: espera a entrada no formato recordio-protobuf e
retorna a saída no formato recordio-protobuf format. Os dois cabeçalhos Accept e Content-Type
devem ser applications/x-recordio-protobuf. Para esse formato, as sequências de origem
devem ser convertidas em uma lista de inteiros para codificação protobuf subsequente. Esse formato é
recomendado para inferência em massa.
Para transformação em lote, a inferência oferece suporte para o formato de linhas JSON. A transformação
em lote espera a entrada no formato JSON Lines e retorna a saída no formato de linhas JSON. Os dois
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cabeçalhos Accept e Content-Type devem ser application/jsonlines. O formato da entrada é o
seguinte:
content-type: application/jsonlines
{"source": "source_sequence_0"}
{"source": "source_sequence_1"}

O formato da resposta é o seguinte:
accept: application/jsonlines
{"target": "predicted_sequence_0"}
{"target": "predicted_sequence_1"}

Para obter detalhes adicionais sobre como serializar e desserializar as entradas e as saídas para formatos
específicos de inferência, consulte os Bloco de anotações de amostra para o seq2seq (p. 2146).

Recomendação de instâncias do EC2 para o algoritmo seq2seq
A Amazônia SageMaker O algoritmo seq2seq é compatível apenas com tipos de instância de GPU e
só pode treinar em uma única máquina. No entanto, você pode utilizar instâncias com várias GPUs. O
algoritmo seq2seq oferece suporte às famílias de instâncias de GPU P2, P3, G4dn e G5.

Bloco de anotações de amostra para o seq2seq
Para um exemplo de caderno que mostra como usar o SageMaker Algoritmo de sequência a sequência
para treinar um modelo de tradução inglês-alemão, consulteExemplo de tradução automática em inglêsalemão usando SageMaker Seq 2 Seq. Para obter instruções sobre como criar e acessar instâncias do
notebook Jupyter que você pode usar para executar o exemplo no SageMaker, consulteUsar a Amazon
Amazon SageMaker Instâncias de bloco (p. 299). Depois de criar uma instância de notebook e abri-la,
selecione aSageMakerExemplosguia para ver uma lista de todos os SageMaker amostras. Os blocos de
anotações de exemplo de modelagem de tópicos que usam os algoritmos NTM estão localizados na seção
Introdução a algoritmos da Amazon. Para abrir um bloco de anotações, clique em sua guia Use (Uso) e
selecione Create copy (Criar cópia).

Como funciona o seq2seq
Normalmente, uma rede neural para sequence-to-sequence a modelagem consiste em algumas camadas,
incluindo:
• Uma camada de incorporação. Nessa camada, a matriz de entrada, que é codificada por tokens de
entrada em uma forma esparsa (por exemplo, codificação one-hot), é mapeada para uma camada de
recurso densa. Isso é necessário porque um vetor de características de alta dimensão é mais capaz de
codificar informações sobre um determinado token (palavra para corpora de texto) do que um simples
one-hot-encoded vetor. Também é uma prática padrão inicializar essa camada de incorporação com um
vetor de palavras pré-treinado, comoFastTextouLuvaou para inicializá-lo aleatoriamente e aprender os
parâmetros durante o treinamento.
• Uma camada de codificador. Depois que os tokens de entrada são mapeados em um espaço de recurso
altamente dimensional, a sequência é passada por uma camada de codificador para compactar todas
as informações da camada de incorporação de entrada (de toda a sequência) em um vetor de recurso
de comprimento fixo. Normalmente, um codificador é feito de redes do tipo RNN, como a memória de
longo a curto prazo (LSTM) ou a unidade recorrente fechada (GRU). (O blog de Christopher Olah explica
a LSTM em detalhes.)
• Uma camada de decodificador. A camada de decodificador pega esse vetor de recurso codificado e
produz a sequência de tokens de saída. Essa camada também é geralmente criada com arquiteturas
(LSTM e GRU).
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O modelo inteiro é treinado em conjunto para maximizar a probabilidade da sequência de destino tendo em
conta a sequência de origem. Este modelo foi introduzido pela primeira vez por Sutskever et al. em 2014.
Mecanismo de atenção. A desvantagem de uma estrutura de codificador e decodificador é que o
desempenho do modelo diminui à medida que o comprimento da sequência de origem aumenta, devido ao
limite de quantidade de informações que o vetor de recurso codificado de comprimento fixo pode conter.
Para enfrentar esse problema, em 2015, Bahdanau et al. propuseram o mecanismo de atenção. Em um
mecanismo de atenção, o decodificador tenta encontrar o local na sequência do codificador onde poderiam
estar as informações mais importantes e usa essas informações e as palavras decodificadas anteriormente
para prever o próximo token na sequência.
Para obter mais detalhes, consulte o whitepaper Effective Approaches to Attention-based Neural Machine
Translation, de Luong, et al., que explica e simplifica cálculos para vários mecanismos de atenção. Além
disso, o whitepaperSistema de tradução automática neural do Google: Preenchendo a lacuna entre
tradução humana e automáticapor Wu, et al. descrevem a arquitetura do Google para tradução automática,
que usa conexões de salto entre as camadas do codificador e do decodificador.

Hiperparâmetros Seq2Seq
Nome do parâmetro

Descrição

batch_size

Tamanho de minilote para a descida do gradiente.
Opcional
Valores válidos: inteiro positivo
Valor padrão: 64

beam_size

Comprimento do feixe de pesquisa de feixe. Usado durante
o treinamento para calcular bleu e usado durante a
inferência.
Opcional
Valores válidos: inteiro positivo
Valor padrão: 5

bleu_sample_size

Número de instâncias a escolher do conjunto de dados
de validação para decodificar e calcular a pontuação
bleu durante o treinamento. Defina como -1 para usar o
conjunto de validação completo (se bleu for escolhido como
optimized_metric).
Opcional
Valores válidos: inteiro
Valor padrão: 0

bucket_width

Retorna os buckets (de origem e destino) até o
(max_seq_len_source, max_seq_len_target). O lado
mais longo dos dados utiliza passos de bucket_width,
enquanto o mais curto utiliza passos reduzidos pela média
da proporção de comprimento da origem e do destino. Se
um dos lados atingir seu comprimento máximo antes do
outro, a largura dos buckets adicionais do lado em questão
será fixada em max_len.
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Nome do parâmetro

Descrição
Opcional
Valores válidos: inteiro positivo
Valor padrão: 10

bucketing_enabled

Defina como false para desabilitar o armazenamento em
buckets e desenrolar até o comprimento máximo.
Opcional
Valores válidos: true ou false
Valor padrão: true

checkpoint_frequency_num_batches Ponto de verificação e avaliação a cada x lotes. Esse
hiperparâmetro de ponto de verificação é passado
para o SageMakeralgoritmo seq2seq do para parar e
recuperar antecipadamente o melhor modelo. O ponto
de verificação do algoritmo é executado localmente no
contêiner de treinamento do algoritmo e não é compatível
com SageMaker Ponto de verificação. O algoritmo salva
temporariamente os pontos de verificação em um caminho
local e armazena o melhor artefato do modelo no caminho
de saída do modelo no S3 após a interrupção do trabalho de
treinamento.
Opcional
Valores válidos: inteiro positivo
Valor padrão: 1000
checkpoint_threshold

O número máximo de pontos de verificação permitido no
modelo para que não haja aumento de optimized_metric
no conjunto de validação antes de o treinamento ser
interrompido. Esse hiperparâmetro de ponto de verificação
é passado para o SageMakeralgoritmo seq2seq do para
parar e recuperar antecipadamente o melhor modelo. O
ponto de verificação do algoritmo é executado localmente
no contêiner de treinamento do algoritmo e não é compatível
com SageMaker Ponto de verificação. O algoritmo salva
temporariamente os pontos de verificação em um caminho
local e armazena o melhor artefato do modelo no caminho
de saída do modelo no S3 após a interrupção do trabalho de
treinamento.
Opcional
Valores válidos: inteiro positivo
Valor padrão: 3
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Nome do parâmetro

Descrição

clip_gradient

Corta os valores de gradiente absoluto maiores que
o especificado aqui. Defina como valor negativo para
desativar.
Opcional
Valores válidos: flutuante
Valor padrão: 1

cnn_activation_type

O tipo de ativação cnn a ser usado.
Opcional
Valores válidos: String. Um destes glu, relu, softrelu,
sigmoid ou tanh.
Valor padrão: glu

cnn_hidden_dropout

Probabilidade de dropout entre as camadas convolucionais.
Opcional
Valores válidos: Floante Intervalo em [0,1].
Valor padrão: 0

cnn_kernel_width_decoder

Largura do kernel para o decodificador cnn.
Opcional
Valores válidos: inteiro positivo
Valor padrão: 5

cnn_kernel_width_encoder

Largura do kernel para o codificador cnn.
Opcional
Valores válidos: inteiro positivo
Valor padrão: 3

cnn_num_hidden

O número de unidades cnn ocultas para o codificador e o
decodificador.
Opcional
Valores válidos: inteiro positivo
Valor padrão: 512

decoder_type

Tipo de decodificador.
Opcional
Valores válidos: String. rnn ou cnn.
Valor padrão: rnn
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Nome do parâmetro

Descrição

embed_dropout_source

Probabilidade de dropout para as incorporações na origem.
Opcional
Valores válidos: Floante Intervalo em [0,1].
Valor padrão: 0

embed_dropout_target

Probabilidade de dropout para as incorporações no destino.
Opcional
Valores válidos: Floante Intervalo em [0,1].
Valor padrão: 0

encoder_type

Tipo de codificador. A arquitetura rnn baseia-se no
mecanismo de atenção de Bahdanau e outros cientistas de
dados, enquanto a arquitetura cnn, no de Gehring e outros
cientistas.
Opcional
Valores válidos: String. rnn ou cnn.
Valor padrão: rnn

fixed_rate_lr_half_life

Meia-vida da taxa de aprendizagem em termos de
número de pontos de verificação para programadores
fixed_rate_*.
Opcional
Valores válidos: inteiro positivo
Valor padrão: 10

learning_rate

A taxa de aprendizagem inicial.
Opcional
Valores válidos: flutuante
Valor padrão: 0,0003

loss_type

Função de perda para treinamento.
Opcional
Valores válidos: String.cross-entropy
Valor padrão: cross-entropy
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Nome do parâmetro

Descrição

lr_scheduler_type

Tipo de agendador de taxa de aprendizagem.
plateau_reduce significa reduzir a taxa de
aprendizagem sempre que optimized_metric em
validation_accuracy atingir um platô. inv_t é
a degradação de tempo inversa. learning_rate/
(1+decay_rate*t)
Opcional
Valores válidos: String. plateau_reduce,
fixed_rate_inv_t ou fixed_rate_inv_sqrt_t.
Valor padrão: plateau_reduce

max_num_batches

Número máximo de atualizações/lotes a serem processados.
-1 para infinito.
Opcional
Valores válidos: inteiro
Valor padrão: -1

max_num_epochs

O número máximo de epochs a passar pelos dados de
treinamento antes que o ajuste seja interrompido. O
treinamento continua até atingir esse número de epochs,
mesmo se a precisão da validação não estiver melhorando
com esse parâmetro passado. Ignorado se não for passado.
Opcional
Valores válidos: Número inteiro positivo e menor que ou
igual a max_num_epochs.
Valor padrão: nenhum

max_seq_len_source

Comprimento máximo da sequência de origem. Sequências
maiores do que o estabelecido são truncadas para atender a
esse comprimento.
Opcional
Valores válidos: inteiro positivo
Valor padrão: 100

max_seq_len_target

Comprimento máximo da sequência de destino. Sequências
maiores do que o estabelecido são truncadas para atender a
esse comprimento.
Opcional
Valores válidos: inteiro positivo
Valor padrão: 100
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Nome do parâmetro

Descrição

min_num_epochs

Número mínimo de epochs que o treinamento deve executar
antes de ser interrompido por condições early_stopping.
Opcional
Valores válidos: inteiro positivo
Valor padrão: 0

momentum

Constante de dinâmica usada para sgd. Não passe esse
parâmetro se estiver usando adam ou rmsprop.
Opcional
Valores válidos: flutuante
Valor padrão: nenhum

num_embed_source

Tamanho da incorporação para tokens de origem.
Opcional
Valores válidos: inteiro positivo
Valor padrão: 512

num_embed_target

Tamanho da incorporação para tokens de destino.
Opcional
Valores válidos: inteiro positivo
Valor padrão: 512

num_layers_decoder

Número de camadas do decodificador rnn ou cnn.
Opcional
Valores válidos: inteiro positivo
Valor padrão: 1

num_layers_encoder

Número de camadas para o codificador rnn ou cnn.
Opcional
Valores válidos: inteiro positivo
Valor padrão: 1

optimized_metric

Métricas a otimizar com a interrupção precoce.
Opcional
Valores válidos: String. perplexity, accuracy ou bleu.
Valor padrão: perplexity
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Nome do parâmetro

Descrição

optimizer_type

Otimizador a ser escolhido.
Opcional
Valores válidos: String. adam, sgd ou rmsprop.
Valor padrão: adam

plateau_reduce_lr_factor

Fator de multiplicação da taxa de aprendizagem (para
plateau_reduce).
Opcional
Valores válidos: flutuante
Valor padrão: 0,5

plateau_reduce_lr_threshold

Para o programador plateau_reduce, multiplique
a taxa de aprendizagem com fator de redução se
optimized_metric não melhorar para essa quantidade de
pontos de verificação.
Opcional
Valores válidos: inteiro positivo
Valor padrão: 3

rnn_attention_in_upper_layers

Passe a atenção para as camadas superiores dornn,
comopaper do Google NMT. Aplicável somente no uso de
mais de uma camada.
Opcional
Valores válidos: booliano (true ou false)
Valor padrão: true

rnn_attention_num_hidden

Número de unidades ocultas para camadas de atenção. O
padrão é rnn_num_hidden.
Opcional
Valores válidos: inteiro positivo
Valor padrão: rnn_num_hidden

rnn_attention_type

Modelo de atenção para codificadores. mlp refere-se a
concat e bilinear refere-se ao geral de Luong et al. paper.
Opcional
Valores válidos: String. Um destes: dot, fixed, mlp ou
bilinear.
Valor padrão: mlp
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Nome do parâmetro

Descrição

rnn_cell_type

Tipo específico de arquitetura rnn.
Opcional
Valores válidos: String. lstm ou gru.
Valor padrão: lstm

rnn_decoder_state_init

Como os estados do decodificador rnn devem ser
inicializados nos codificadores.
Opcional
Valores válidos: String. last, avg ou zero.
Valor padrão: last

rnn_first_residual_layer

A primeira camada rnn a ter uma conexão residual; aplicável
apenas se o número de camadas no codificador ou
decodificador for maior que 1.
Opcional
Valores válidos: inteiro positivo
Valor padrão: 2

rnn_num_hidden

O número de unidades rnn ocultas para o codificador e o
decodificador. O valor deve ser um múltiplo de 2 porque o
algoritmo usa LSTM (Bi-directional Long Term Short Term
Memory) por padrão.
Opcional
Valores válidos: número inteiro positivo par
Valor padrão: 1024

rnn_residual_connections

Conexão residual a ser adicionada à rnn empilhada. O
número de camadas deve ser maior que 1.
Opcional
Valores válidos: booliano (true ou false)
Valor padrão: false

rnn_decoder_hidden_dropout

Probabilidade de abandono para estado oculto que combina
o contexto com o estado oculto da rnn no decodificador.
Opcional
Valores válidos: Floante Intervalo em [0,1].
Valor padrão: 0
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Nome do parâmetro

Descrição

training_metric

Métricas a acompanhar no treinamento de dados de
validação.
Opcional
Valores válidos: String. perplexity ou accuracy.
Valor padrão: perplexity

weight_decay

Constante da degradação de peso
Opcional
Valores válidos: flutuante
Valor padrão: 0

weight_init_scale

Escala da inicialização de peso (para as inicializações
uniform e xavier).
Opcional
Valores válidos: flutuante
Valor padrão: 2,34

weight_init_type

Tipo de inicialização de peso.
Opcional
Valores válidos: String. uniform ou xavier.
Valor padrão: xavier

xavier_factor_type

Tipo de fator Xavier.
Opcional
Valores válidos: String. in, out ou avg.
Valor padrão: in

Ajustar um modelo seq2seq
O ajuste de modelo automático, também conhecido como ajuste de hiperparâmetros, localiza a melhor
versão de um modelo executando vários trabalhos que testam uma série de hiperparâmetros no seu
conjunto de dados. Você escolhe os hiperparâmetros ajustáveis, um intervalo de valores para cada um e
uma métrica objetiva. Você escolhe a métrica objetiva entre as métricas que o algoritmo calcula. O ajuste
de modelo automático pesquisa os hiperparâmetros escolhidos para encontrar a combinação de valores
que resultam no modelo que otimiza a métrica objetiva.
Para mais informações sobre o ajuste de modelos, consulte Execute o ajuste automático do modelo com
SageMaker (p. 2474).

Métricas calculadas pelo algoritmo seq2seq
O algoritmo Seq2Seq relata três métricas que são calculadas durante o treinamento. Escolha um deles
como um objetivo para otimizar ao ajustar os valores dos hiperparâmetros.
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Nome da métrica

Descrição

Direção de otimização

validation:accuracy Precisão calculada no conjunto de dados de
validação.
validation:bleu

Pontuação Bleu calculada no conjunto de
dados de validação. Como o cálculo de BLEU
é caro, você pode optar por calcular o BLEU
em uma subamostra aleatória do conjunto de
dados de validação para acelerar o processo
geral de treinamento. Use o parâmetro
bleu_sample_size para especificar a
subamostra.

Perplexidade, é uma função de perda calculada no
validation:perplexity
conjunto de dados de validação. A perplexidade
mede a entropia cruzada entre uma amostra
empírica e a distribuição prevista por um modelo
e, assim, fornece uma medida de quão bem um
modelo prediz os valores da amostra. Modelos
que são bons em predizer uma amostra têm baixa
perplexidade.

Maximizar
Maximizar

Minimizar

Hiperparâmetros Seq2Seq ajustáveis
Você pode ajustar os seguintes hiperparâmetros para o SageMaker Algoritmo de sequência a sequência.
Os hiperparâmetros que têm o maior impacto nas métricas objetivas de Seq2Seq são: batch_size,
optimizer_type, learning_rate, num_layers_encoder e num_layers_decoder.
Nome do parâmetro

Tipo de parâmetro

Intervalos
recomendados

num_layers_encoder

IntegerParameterRange

[1-10]

num_layers_decoder

IntegerParameterRange

[1-10]

batch_size

CategoricalParameterRange

[16,32,64,128,256,512,1024,2048]

optimizer_type

CategoricalParameterRange

['adam', 'sgd', 'rmsprop']

weight_init_type

CategoricalParameterRange

['xavier', 'uniform']

weight_init_scale

ContinuousParameterRange

Para o tipo xavier:
MinValue: 2.0,
MaxValue: 3.0 Para o
tipo uniforme: MinValue:
-1,0 MaxValue: 1,0

learning_rate

ContinuousParameterRange

MinValue: 0,00005,
MaxValue: 0.2

weight_decay

ContinuousParameterRange

MinValue: 0.0
MaxValue: 0.1

momentum

ContinuousParameterRange

MinValue: 0,5
MaxValue: 0.9
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Nome do parâmetro

Tipo de parâmetro

Intervalos
recomendados

clip_gradient

ContinuousParameterRange

MinValue: 1,0,
MaxValue: 5,0

rnn_num_hidden

CategoricalParameterRange

Aplicável somente
a redes neurais
recorrentes (RNNs).
[128.256.512,1024,2048]

cnn_num_hidden

CategoricalParameterRange

Aplicável somente
a redes neurais
convolucionais (CNNs).
[128.256.512,1024,2048]

num_embed_source

IntegerParameterRange

[256-512]

num_embed_target

IntegerParameterRange

[256-512]

embed_dropout_sourceContinuousParameterRange

MinValue: 0.0
MaxValue: 0,5

embed_dropout_targetContinuousParameterRange

MinValue: 0.0
MaxValue: 0,5

ContinuousParameterRange
rnn_decoder_hidden_dropout

MinValue: 0.0
MaxValue: 0,5

cnn_hidden_dropout

ContinuousParameterRange

MinValue: 0.0
MaxValue: 0,5

lr_scheduler_type

CategoricalParameterRange

['plateau_reduce',
'fixed_rate_inv_t',
'fixed_rate_inv_sqrt_t']

ContinuousParameterRange
plateau_reduce_lr_factor

MinValue: 0.1,
MaxValue: 0,5

IntegerParameterRange
plateau_reduce_lr_threshold

[1-5]

IntegerParameterRange
fixed_rate_lr_half_life

[10-30]

Embutido SageMaker Algoritmos para dados de séries temporais
SageMaker fornece algoritmos personalizados para a análise de dados de séries temporais para prever a
demanda de produtos, cargas de servidores, solicitações de páginas da web e muito mais.
• Algoritmo de previsão DeepAR (p. 2158)—um algoritmo de aprendizado supervisionado para prever
séries temporais escalares (unidimensionais) usando redes neurais recorrentes (RNN).

Nome do
algoritmo

Nome do
canal

Modo de
entrada do
treinamento

Tipo de
arquivo

Classe de
instância

Paralelizável

Previsão
DeepAR

treinamento
e

Arquivo

linhas JSON
ou Parquet

GPU ou
CPU

Sim
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Nome do
algoritmo

Nome do
canal

Modo de
entrada do
treinamento

Tipo de
arquivo

Classe de
instância

Paralelizável

(opcionalmente)
teste

Algoritmo de previsão DeepAR
A Amazon SageMaker O algoritmo de previsão DeepAR do é um algoritmo de aprendizagem
supervisionada para previsão de séries temporais escalares (uma dimensão) usando redes neurais
recorrente (RNN). Os métodos clássicos de previsão, como média móvel integrada autorregressiva
(ARIMA) ou suavização exponencial (ETS), definem um único modelo para cada série temporal individual.
Em seguida, eles usam esse modelo para extrapolar séries temporais no futuro.
Em muitos aplicativos, no entanto, você pode ter muitas séries temporais semelhantes em um conjunto de
unidades transversais. Por exemplo, você pode ter agrupamentos de séries temporais para a demanda por
diferentes produtos, cargas de servidores e solicitações de páginas da Web. Para esse tipo de aplicativo,
é possível se beneficiar com o treinamento de um único modelo de forma conjunta em todas as séries
temporais. O DeepAR adota essa abordagem. Quando seu conjunto de dados contém centenas de séries
temporais relacionadas, o DeepAR supera os métodos padrão ARIMA e ETS. Você também pode usar o
modelo treinado para gerar previsões para novas séries temporais semelhantes às que foram treinadas.
A entrada de treinamento para o algoritmo DeepAR é de uma ou, preferencialmente, mais séries temporais
target que foram geradas pelo mesmo processo ou processos semelhantes. Com base nesse conjunto
de dados de entrada, o algoritmo treina um modelo que aprende uma aproximação desse processo/
processos e o usa para prever a evolução das séries temporais de destino. Cada série temporal de destino
pode, opcionalmente, ser associada a um vetor de recursos categóricos estáticos (independentes de
tempo) fornecidos pelocate um vetor de séries temporais dinâmicas (dependentes do tempo) fornecido
pelodynamic_featcampo. SageMaker treina o modelo de DeepAR obtendo amostras aleatórias de
exemplos de treinamento de cada série temporal de destino no conjunto de dados de treinamento.
Cada exemplo de treinamento consiste em um par de janelas de previsão e contexto adjacentes com
comprimentos predefinidos fixos. Para controlar até que ponto no passado a rede pode se estender, use
o hiperparâmetro context_length. Para controlar até que ponto no futuro é possível fazer previsões,
use o hiperparâmetro prediction_length. Para obter mais informações, consulte Como o algoritmo
DeepAR funciona (p. 2162).
Tópicos
• Interface de entrada/saída para o algoritmo DeepAR (p. 2158)
• Melhores práticas para usar o algoritmo DeepAR (p. 2161)
• Recomendações de instâncias do EC2 para o algoritmo DeepAR (p. 2162)
• Blocos de anotações de amostra do DeepAR (p. 2162)
• Como o algoritmo DeepAR funciona (p. 2162)
• Hiperparâmetros do DeepAR (p. 2165)
• Ajustar um modelo DeepAR (p. 2169)
• Formatos de inferência do DeepAR (p. 2170)

Interface de entrada/saída para o algoritmo DeepAR
O DeepAR é compatível com dois canais de dados. O canal necessário train descreve o conjunto de
dados de treinamento. O canal opcional test descreve um conjunto de dados que o algoritmo usa para
avaliar a precisão do modelo após o treinamento. Você pode fornecer conjuntos de dados de treinamento
e teste no formato de linhas JSON. Os arquivos podem estar no formato de arquivo gzip ou Parquet.
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Ao especificar os caminhos para os dados de treinamento e teste, você pode especificar um único arquivo
ou um diretório que contenha vários arquivos, que podem ser armazenados em subdiretórios. Se você
especificar um diretório, o DeepAR usará todos os arquivos nesse diretório como entradas para o canal
correspondente, exceto aqueles que começam com um ponto (.) e aqueles denominados _SUCCESS. Isso
garante que você possa usar diretamente as pastas de saída produzidas por trabalhos do Spark como
canais de entrada para seus trabalhos de treinamento do DeepAR.
Por padrão, o modelo DeepAR determina o formato de entrada da extensão do arquivo (.json, .json.gz
ou .parquet) no caminho de entrada especificado. Se o caminho não terminar em uma dessas
extensões, você deverá especificar explicitamente o formato no SDK para Python. Use o parâmetro
content_type da classe s3_input classe.
Os registros nos seus arquivos de entrada devem conter os seguintes campos:
• start—Uma string com o formatoYYYY-MM-DD HH:MM:SS. O timestamp inicial não pode conter
informações de fuso horário.
• target—Uma matriz de valores de ponto flutuante ou números inteiros que representam a série
temporal. Você pode codificar valores ausentes como literais null ou como strings "NaN" em JSON ou
como valores de ponto flutuante nan em Parquet.
• dynamic_feat(opcional) — uma matriz de matrizes de valores de ponto flutuante ou números inteiros
que representam o vetor de séries temporais de recursos personalizados (recursos dinâmicos). Se
você definir esse campo, todos os registros deverão ter o mesmo número de matrizes internas (o
mesmo número de séries temporais de recursos). Além disso, cada matriz interna deve ter o mesmo
comprimento que a matriz associadatargetvalor plusprediction_length. Valores ausentes não
têm suporte nos recursos. Por exemplo, se as séries temporais de destino representam a demanda de
diferentes produtos, um dynamic_feat associado pode ser uma série temporal booleana que indica se
uma promoção foi aplicada (1) a determinado produto ou não (0):
{"start": ..., "target": [1, 5, 10, 2], "dynamic_feat": [[0, 1, 1, 0]]}

• cat(opcional) — uma matriz de recursos categóricos que podem ser usados para codificar os grupos
aos quais o registro pertence. Recursos categóricos devem ser codificados como uma sequência
baseada em 0 de números inteiros positivos. Por exemplo, o domínio categórico {R, G, B} pode ser
codificado como {0, 1, 2}. Todos os valores de cada domínio categórico devem ser representados no
conjunto de dados de treinamento. Isso porque o algoritmo DeepAR pode prever apenas as categorias
que foram observadas durante o treinamento. E cada recurso categórico é incorporado em um espaço
de baixa dimensão cuja dimensionalidade é controlada pelo hiperparâmetro embedding_dimension.
Para obter mais informações, consulte Hiperparâmetros do DeepAR (p. 2165).
Se você usar um arquivo JSON, ele deverá estar no formato JSON Lines. Por exemplo:
{"start": "2009-11-01 00:00:00", "target": [4.3, "NaN", 5.1, ...], "cat": [0, 1],
"dynamic_feat": [[1.1, 1.2, 0.5, ...]]}
{"start": "2012-01-30 00:00:00", "target": [1.0, -5.0, ...], "cat": [2, 3], "dynamic_feat":
[[1.1, 2.05, ...]]}
{"start": "1999-01-30 00:00:00", "target": [2.0, 1.0], "cat": [1, 4], "dynamic_feat":
[[1.3, 0.4]]}

Neste exemplo, cada série temporal tem dois recursos categóricos associados e um recurso de série
temporal.
Para o Parquet, você usa os mesmos três campos como colunas. Além disso, "start" pode ser do tipo
datetime. Você pode compactar arquivos Parquet usando a biblioteca de compactação gzip (gzip) ou
Snappy (snappy).
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Se o algoritmo for treinado sem os campos cat e dynamic_feat, ele aprenderá um modelo "global",
que é um modelo independente da identidade específica das séries temporais de destino em tempo de
inferência, e condicionado somente na forma.
Se o modelo estiver condicionado aos dados de recursos cat e dynamic_feat fornecidos para cada
série temporal, a previsão provavelmente será influenciada pelo caractere das séries temporais com os
recursos cat correspondentes. Por exemplo, se a série temporal target representar a demanda de itens
de vestuário, você poderá associar um vetor bidimensional cat que codifica o tipo de item (por exemplo,
0 = sapatos, 1 = vestimenta) no primeiro componente e a cor de um item ( por exemplo, 0 = vermelho, 1 =
azul) no segundo componente. Uma exemplo de entrada seria exibida da seguinte forma:
{ "start": ..., "target": ..., "cat": [0, 0], ... } # red shoes
{ "start": ..., "target": ..., "cat": [1, 1], ... } # blue dress

No momento da inferência, você pode solicitar previsões para destinos com valores cat, que são
combinações dos valores cat observados nos dados de treinamento, por exemplo:
{ "start": ..., "target": ..., "cat": [0, 1], ... } # blue shoes
{ "start": ..., "target": ..., "cat": [1, 0], ... } # red dress

As diretrizes a seguir se aplicam a dados de treinamento:
• O horário de início e a duração da série temporal podem ser diferentes. Por exemplo, na
comercialização, os produtos geralmente entram no catálogo de varejo em datas diferentes, portanto,
as datas de início diferem naturalmente. No entanto, todas as séries devem ter a mesma frequência,
número de recursos categóricos e número de recursos dinâmicos.
• Embaralhe o arquivo de treinamento em relação à posição da série temporal no arquivo. Em outras
palavras, a série temporal deve ocorrer em ordem aleatória no arquivo.
• Certifique-se de definir o campo start corretamente. O algoritmo usa o timestamp start para derivar
os recursos internos.
• Se você usar recursos categóricos (cat), todas as séries temporais deverão ter o mesmo número de
recursos categóricos. Se o conjunto de dados contiver o campo cat, o algoritmo o usará e extrairá a
cardinalidade dos grupos do conjunto de dados. Por padrão, cardinality é "auto". Se o conjunto de
dados contiver o campo cat, mas você não quiser usá-lo, poderá desabilitá-lo definindo cardinality
como "". Se um modelo tiver sido treinado usando um recurso cat, você deverá incluí-lo para
inferência.
• Se o seu conjunto de dados contiver o campo dynamic_feat, o algoritmo o usará automaticamente.
Todas as séries temporais precisam ter o mesmo número de séries temporais de recursos. Os pontos
de tempo em cada uma das séries temporais de recursos correspondem one-to-one para os pontos
de tempo no alvo. Além disso, a entrada no campo dynamic_feat deve ter o mesmo comprimento
que target. Se o conjunto de dados contiver o campo dynamic_feat, mas você não quiser usá-lo,
desabilite-o definindo (num_dynamic_feat como ""). Se o modelo tiver sido treinado com o campo
dynamic_feat, você deverá fornecer esse campo para inferência. Além disso, cada um dos recursos
deve ter o comprimento do destino fornecido mais o prediction_length. Em outras palavras, você
deverá fornecer o valor do recurso no futuro.
Se você especificar os dados do canal teste opcional, o algoritmo DeepAR avaliará o modelo treinado com
diferentes métricas de precisão. O algoritmo calculará a raiz do erro quadrático médio (RMSE) nos dados
de teste da seguinte forma:
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yi,té o verdadeiro valor da série temporalino momentot.ŷi,té a previsão média. A soma refere-se a todas
as séries temporais n no conjunto de teste e aos últimos momentos Τ de cada série temporal, em que
Τ corresponde ao horizonte de previsão. Para especificar a extensão do horizonte de previsão, defina
o hiperparâmetro prediction_length. Para obter mais informações, consulte Hiperparâmetros do
DeepAR (p. 2165).
Além disso, o algoritmo avalia a precisão da distribuição da previsão usando a perda de quantil ponderada.
Para um quantil no intervalo [0, 1], a perda de quantil ponderada é definida da seguinte forma:

(τ)

qi,t é o quantil τ-quantil da distribuição que o modelo prevê. Para especificar para quais quantis calcular a
perda, defina o hiperparâmetro test_quantiles. Além destes, a média das perdas de quantil prescritas
é relatada como parte dos logs de treinamento. Para obter mais informações, consulte Hiperparâmetros do
DeepAR (p. 2165).
Para inferência, o DeepAR aceita o formato JSON e os seguintes campos:
• "instances", que inclui uma ou mais séries temporais no formato JSON Lines
• Um nome de "configuration", que inclui parâmetros para gerar a previsão
Para obter mais informações, consulte Formatos de inferência do DeepAR (p. 2170).

Melhores práticas para usar o algoritmo DeepAR
Ao preparar seus dados de série temporal, siga estas práticas recomendadas para obter os melhores
resultados:
• Exceto ao dividir seu conjunto de dados para treinamento e teste, sempre forneça toda a série temporal
para treinamento, teste e ao chamar o modelo para inferência. Independentemente de como você definir
context_length, não divida a série temporal ou forneça apenas uma parte dela. O modelo usa pontos
de dados mais atrás do que o valor definido em context_length para o recurso de valores com
atraso.
• Ao ajustar um modelo DeepAR, você pode dividir o conjunto de dados para criar um conjunto de dados
de treinamento e um conjunto de dados de teste. Em uma avaliação típica, você testaria o modelo na
mesma série temporal usada para treinamento, mas nos pontos de tempo prediction_length futuros
que seguem imediatamente depois do último ponto de tempo visível durante o treinamento. É possível
criar conjuntos de dados de treinamento e teste que atendem a esse critério usando o conjunto de
dados inteiro (a duração total de todas as séries temporais disponíveis) como um conjunto de testes e
removendo os últimos pontos prediction_length de cada série temporal para treinamento. Durante
o treinamento, o modelo não vê os valores de destino para os pontos de tempo em que ele é avaliado
durante o teste. Durante o teste, o algoritmo retém os últimos pontos prediction_length de cada
série temporal do conjunto de testes e gera uma previsão. Em seguida, ele compara a previsão com os
valores retidos. Você pode criar avaliações mais complexas repetindo as séries temporais várias vezes
no conjunto de testes, mas cortando-as em diferentes endpoints. Com essa abordagem, a média de
métricas de precisão é calculada sobre várias previsões de diferentes pontos de tempo. Para obter mais
informações, consulte Ajustar um modelo DeepAR (p. 2169).
• Evite usar valores muito grandes (>400) para prediction_length, pois isso torna o modelo lento e
menos preciso. Para prever mais adiante no future, considere agregar seus dados em uma frequência
mais baixa. Por exemplo, use 5min em vez de 1min.
• Como atrasos são usados, um modelo pode retornar ainda mais na série temporal do que o valor
especificado para context_length. Portanto, você não precisa definir esse parâmetro como um valor
grande. Recomendamos começar com o valor que você usou para prediction_length.
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• Recomendamos treinar um modelo DeepAR em todas as séries temporais que estiverem disponíveis.
Embora um modelo DeepAR treinado em uma única série temporal possa funcionar bem, os algoritmos
de previsão padrão, como o ARIMA ou o ETS, podem fornecer resultados mais precisos. O algoritmo
DeepAR começa a superar os métodos padrão quando seu conjunto de dados contém centenas de
séries temporais relacionadas. Atualmente, o DeepAR requer que o número total de observações
disponíveis em todas as séries temporais de treinamento seja pelo menos 300.

Recomendações de instâncias do EC2 para o algoritmo DeepAR
Você pode treinar o DeepAR em instâncias de GPU e CPU e em configurações de uma ou várias
máquinas. Recomendamos começar com uma única instância de CPU (por exemplo, ml.c4.2xlarge ou
ml.c4.4xlarge) e alternar para instâncias de GPU e várias máquinas somente quando necessário. O uso
de GPUs e várias máquinas melhora o throughput apenas para modelos maiores (com muitas células por
camada e várias camadas) e para tamanhos grandes de minilotes (por exemplo, maiores que 512).
Para inferência, o DeepAR oferece suporte apenas para instâncias de CPU.
A especificação de valores grandes para context_length, prediction_length, num_cells,
num_layers ou mini_batch_size pode criar modelos muito grandes para instâncias pequenas. Nesse
caso, use um tipo de instância maior ou reduza os valores para esses parâmetros. Esse problema também
ocorre com frequência ao executar trabalhos de ajuste de hiperparâmetros. Nesse caso, use um tipo de
instância grande o suficiente para o trabalho de ajuste de modelo e considere limitar os valores superiores
dos parâmetros críticos para evitar falhas de trabalho.

Blocos de anotações de amostra do DeepAR
Para um bloco de anotações de amostra que mostra como preparar um conjunto de dados de série
temporal para treinar o algoritmo DeepAR do SageMaker e como implantar o modelo treinado para
realizar inferências, consulte Previsão de séries temporais com DeepAR - Dados sintéticos, bem como a
Demonstração do DeepAR em um conjunto de dados de eletricidade, que ilustra os recursos avançados
do DeepAR em um conjunto de dados do mundo real. Para obter instruções sobre como criar e acessar
instâncias de bloco de anotações Jupyter que você pode utilizar para executar o exemplo no SageMaker,
consulteUsar a Amazon Amazon SageMaker Instâncias de bloco (p. 299). Depois de criar e abrir
uma instância de bloco de anotações, escolha aSageMaker Exemplospara ver uma lista de todas as
SageMakerExemplos de do . Para abrir um bloco de anotações, escolha sua guia Use (Uso) e depois
escolha Create copy (Criar cópia).

Como o algoritmo DeepAR funciona
Durante o treinamento, o DeepAR aceita um conjunto de dados de treinamento e um conjunto de dados
de teste opcional. Ele usa o conjunto de dados de teste para avaliar o modelo treinado. Em geral, os
conjuntos de dados não precisam conter o mesmo conjunto de séries temporais. Você pode usar um
modelo treinado em um determinado conjunto de treinamento para gerar previsões para o futuro da série
temporal nesse conjunto de treinamento e para outras séries temporais. Ambos os conjuntos de dados
de treinamento e teste consistem em uma ou, preferencialmente, mais séries temporais de destino. Cada
série temporal de destino pode, opcionalmente, ser associada a um vetor de séries temporais de recursos
e a um vetor de recursos categóricos. Para obter mais informações, consulte Interface de entrada/saída
para o algoritmo DeepAR (p. 2158).
Por exemplo, o seguinte é um elemento de um conjunto de treinamento indexado porique consiste em uma
série temporal alvo,Zi,te duas séries temporais de recursos associados,Xi,1,teXi,2,t:
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A série temporal de destino pode conter valores ausentes, que são representados por quebras de linha na
série temporal. O DeepAR oferece suporte apenas para séries temporais de recursos que são conhecidos
no futuro. Isso permite que você execute “e se?” cenários. O que acontece, por exemplo, se eu alterar o
preço de um produto de alguma forma?
Cada série temporal de destino também pode ser associada a vários recursos categóricos. Você pode
usar esses recursos para codificar os agrupamentos aos quais uma série temporal pertence. Recursos
categóricos permitem que o modelo aprenda o comportamento típico de grupos, que ele pode usar para
aumentar a precisão do modelo. O DeepAR implementa isso aprendendo um vetor de incorporação para
cada grupo que captura as propriedades comuns de todas as séries temporais do grupo.

Como funcionam as séries temporais de recursos no algoritmo DeepAR
Para facilitar a aprendizagem de padrões dependentes do tempo, como picos durante os finais de semana,
o DeepAR cria automaticamente séries temporais de recursos com base na frequência da série temporal
de destino. Ele usa essas séries temporais de recursos derivadas com as séries temporais de recursos
personalizadas que você fornece durante o treinamento e a inferência. A figura a seguir mostra dois
desses recursos derivados de séries temporais:ui,1,trepresenta a hora do dia eui,2,to dia da semana.

O algoritmo DeepAR gera automaticamente essas séries temporais de recursos. A tabela a seguir lista os
recursos derivados para as frequências básicas de série temporal com suporte.
Frequência da série temporal

Recursos derivados

Minute

minute-of-hour, hour-of-day, day-of-week, day-of-month,
day-of-year

2163

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

Frequência da série temporal

Recursos derivados

Hour

hour-of-day, day-of-week, day-of-month, day-of-year

Day

day-of-week, day-of-month, day-of-year

Week

day-of-month, week-of-year

Month

month-of-year

O DeepAR treina um modelo obtendo amostras aleatórias de vários exemplos de treinamento de cada
uma das séries temporais no conjunto de dados de treinamento. Cada exemplo de treinamento consiste
em um par de janelas de previsão e contexto adjacentes com comprimentos predefinidos fixos. O
hiperparâmetro context_length controla até que ponto no passado a rede pode se estender, enquanto
o hiperparâmetro prediction_length controla até que ponto no futuro é possível fazer previsões.
Durante o treinamento, o algoritmo ignora os elementos do conjunto de treinamento que contêm séries
temporais menores que um comprimento de previsão especificado. A figura a seguir representa cinco
amostras com comprimentos de contexto de 12 horas e comprimentos de previsão de 6 horas extraídas do
elemento i. Por uma questão de brevidade, omitimos a série temporal de recursosxi,1,teui,2,t.

Para capturar padrões de sazonalidade, o DeepAR também alimenta valores com atraso automaticamente
da série temporal de destino. No exemplo com frequência horária, para cada índice de tempo,t = T, o
modelo expõe ozi,tvalores, que ocorreram há aproximadamente um, dois e três dias no passado.

Para inferência, o modelo treinado usa como entrada séries temporais de destino, que podem ou não ter
sido usadas durante o treinamento, e prevê uma distribuição de probabilidade para os próximos valores
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prediction_length. Como o DeepAR é treinado em todo o conjunto de dados, a previsão leva em
conta os padrões aprendidos de séries temporais semelhantes.
Para obter informações sobre a matemática subjacente do DeepAR, consulteDeepAR: Previsão
probabilística com redes recorrentes autorregressivas.

Hiperparâmetros do DeepAR
Nome do parâmetro

Descrição

context_length

O número de momentos que o modelo recebe para observar
antes de fazer a previsão. O valor desse parâmetro deve ser o
mesmo que o prediction_length. O modelo também recebe
entradas atrasadas do destino. Portanto, context_length pode
ser bem menor que as sazonalidades típicas. Por exemplo, uma
série temporal diária pode ter sazonalidade anual. O modelo inclui
automaticamente um atraso de um ano, para que a extensão de
contexto possa ser menor que um ano. Os valores de atraso que o
modelo seleciona dependem da frequência das séries temporais.
Por exemplo, os valores de atraso de uma frequência diária são a
semana anterior, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas e ano.
Obrigatório
Valores válidos: Inteiro positivo

epochs

O número máximo de passagens nos dados de treinamento. O valor
ideal depende do tamanho dos dados e da taxa de aprendizagem.
Consulte também early_stopping_patience. Os valores típicos
variam de 10 a 1000.
Obrigatório
Valores válidos: Inteiro positivo

prediction_length

O número de etapas de tempo que o modelo é treinado para prever,
também chamado de horizonte de previsão. O modelo treinado
sempre gera previsões com essa extensão. Ele não pode gerar
previsões mais extensas. O prediction_length é fixo quando um
modelo é treinado e não pode ser alterado posteriormente.
Obrigatório
Valores válidos: Inteiro positivo

time_freq

A granularidade da série temporal no conjunto de dados. Use
time_freq para selecionar recursos e atrasos apropriados de data.
O modelo oferece suporte para as seguintes frequências básicas.
Ele também oferece suporte para múltiplos dessas frequências
básicas. Por exemplo, 5min especifica uma frequência de 5 minutos.
• M: mensal
• W: semanal
• D: diário
• H: por hora
• min: a cada minuto
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Nome do parâmetro

Descrição
Obrigatório
Valores válidos: Um valor inteiro seguido porM,W,D,H, oumin. Por
exemplo,5min.

cardinality

Ao usar os recursos categóricos (cat), cardinality é uma
matriz que especifica o número de categorias (grupos) por recurso
categórico. Defina isso como auto para inferir a cardinalidade dos
dados. O modo auto também funciona quando nenhum recurso
categórico é usado no conjunto de dados. Esta é a configuração
recomendada para o parâmetro.
Defina a cardinalidade como ignore para forçar o DeepAR a não
usar recursos categóricos, mesmo que eles estejam presentes nos
dados.
Para realizar uma validação de dados adicional, é possível definir
explicitamente esse parâmetro como o valor real. Por exemplo, se
dois recursos categóricos forem fornecidos, em que o primeiro tem 2
e o outro tem 3 valores possíveis, defina isso como [2, 3].
Para obter mais informações sobre como usar o recurso categórico,
consulte a seção de dados na página de documentação principal do
DeepAR.
Opcional
Valores válidos: auto, ignore, matriz de números inteiros positivos,
string vazia ou
Valor padrão: auto

dropout_rate

A taxa de dropout a ser usada durante o treinamento. O modelo usa
a regularização de zoneout. Para cada iteração, um subconjunto
aleatório de neurônios ocultos não é atualizado. Os valores típicos
são inferiores a 0,2.
Opcional
Valores válidos: flutuante
Valor padrão: 0.1

early_stopping_patience

Se esse parâmetro for definido, o treinamento será interrompido
quando não houver progresso dentro do número especificado de
epochs. O modelo que tiver a menor perda será retornado como o
modelo final.
Opcional
Valores válidos: inteiro
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Nome do parâmetro

Descrição

embedding_dimension

Tamanho do vetor de incorporação aprendido por recurso categórico
(o mesmo valor é usado para todos os recursos categóricos).
O modelo DeepAR pode aprender padrões de séries temporais
em nível de grupo quando um recurso de agrupamento categórico
é fornecido. Para fazer isso, o modelo aprende um vetor de
incorporação de tamanho embedding_dimension para cada
grupo, capturando as propriedades em comum de todas as séries
temporais do grupo. Se o valor de embedding_dimension for
elevado, o modelo capturará padrões mais complexos. No entanto,
elevar o embedding_dimension também aumenta o número
de parâmetros no modelo, o que torna necessário mais dados
de treinamento para que tais parâmetros sejam aprendidos com
precisão. Os valores típicos para esse parâmetro estão entre 10 e
100.
Opcional
Valores válidos: inteiro positivo
Valor padrão: 10

learning_rate

A taxa de aprendizagem usada no treinamento. Os valores típicos
variam de 1e-4 a 1e-1.
Opcional
Valores válidos: flutuante
Valor padrão: 1e-3

likelihood

O modelo gera uma previsão probabilística e pode fornecer quantis
da distribuição e retornar amostras. Dependendo de seus dados,
selecione uma probabilidade (modelo de ruído) apropriada que é
usada para estimativas de incerteza. As seguintes probabilidades
podem ser selecionadas:
• gaussiano: use para dados de valor real.
• beta: use para destinos de valor real entre 0 e 1, inclusive.
• negativo-binomial: use para dados de contagem (inteiros não
negativos).
• Student-t: Uma alternativa para dados de valor real que funciona
bem para dados intermitentes.
• Determinística-L1: Uma função de perda que não estima incerteza
e apenas aprende uma previsão de ponto.
Opcional
Valores válidos: Uma dasgaussiano,beta,negativo-binomial,Studentt, ouDeterminística-L1.
Valor padrão: student-T
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Nome do parâmetro

Descrição

mini_batch_size

O tamanho de minilotes usado durante o treinamento. Os valores
típicos variam de 32 a 512.
Opcional
Valores válidos: inteiro positivo
Valor padrão: 128

num_cells

O número de células a ser usado em cada camada oculta da RNN.
Os valores típicos variam de 30 a 100.
Opcional
Valores válidos: inteiro positivo
Valor padrão: 40

num_dynamic_feat

O número de dynamic_feat fornecido nos dados. Defina isso como
auto para inferir o número de recursos dinâmicos dos dados. O
modo auto também funciona quando nenhum recurso dinâmico é
usado no conjunto de dados. Esta é a configuração recomendada
para o parâmetro.
Para forçar o DeepAR a não usar recursos dinâmicos, mesmo que
eles estejam presentes nos dados, defina num_dynamic_feat
como ignore.
Para realizar uma validação de dados adicional, é possível definir
explicitamente esse parâmetro como o valor inteiro real. Por
exemplo, se dois recursos dinâmicos forem fornecidos, defina isso
como 2.
Opcional
Valores válidos: auto, ignore, inteiro positivo ou string vazia
Valor padrão: auto

num_eval_samples

O número de amostras que são usadas por série temporal ao
calcular métricas de precisão de teste. Esse parâmetro não tem
influência no treinamento ou no modelo final. Em particular, o modelo
pode ser consultado com um número diferente de amostras. Esse
parâmetro afeta apenas as pontuações de precisão relatadas no
canal de teste após o treinamento. Valores menores resultam
em uma avaliação mais rápida, mas as pontuações de avaliação
são tipicamente piores e mais incertas. Ao avaliar com quantis
superiores, por exemplo, 0,95, pode ser importante aumentar o
número de amostras de avaliação.
Opcional
Valores válidos: inteiro
Valor padrão: 100
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Nome do parâmetro

Descrição

num_layers

O número de camadas ocultas na RNN. Os valores típicos variam de
1 a 4.
Opcional
Valores válidos: inteiro positivo
Valor padrão: 2
Quantis para os quais calcular a perda de quantil no canal de teste.

test_quantiles

Opcional
Valores válidos: matriz de flutuantes
Valor padrão: [0.1, 0.5, 0.4, 0.4, 0.5, 0.5, 0.5, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4,
0.4, 0.5,

Ajustar um modelo DeepAR
O ajuste de modelo automático, também conhecido como ajuste de hiperparâmetros, localiza a melhor
versão de um modelo executando vários trabalhos que testam uma série de hiperparâmetros no seu
conjunto de dados. Você escolhe os hiperparâmetros ajustáveis, um intervalo de valores para cada um e
uma métrica objetiva. Você escolhe a métrica objetiva entre as métricas que o algoritmo calcula. O ajuste
de modelo automático pesquisa os hiperparâmetros escolhidos para encontrar a combinação de valores
que resultam no modelo que otimiza a métrica objetiva.
Para mais informações sobre o ajuste de modelos, consulte Execute o ajuste automático do modelo com
SageMaker (p. 2474).

Métricas calculadas pelo algoritmo DeepAR
O algoritmo DeepAR relata três métricas, que são calculadas durante o treinamento. Ao ajustar um
modelo, escolha uma delas como o objetivo. Para o objetivo, use a precisão da previsão em um canal
de teste fornecido (recomendado) ou a perda de treinamento. Para recomendações sobre a divisão
de treinamento/teste para o algoritmo DeepAR, consulte Melhores práticas para usar o algoritmo
DeepAR (p. 2161).
Nome da métrica

Descrição

Direção de otimização

test:RMSE

O erro quadrático médio entre a previsão e o
destino real computado no conjunto de testes.

Minimizar

As perdas médias globais de quantil calculadas
test:mean_wQuantileLoss
no conjunto de testes. Para controlar quais
quantis são usados, defina o hiperparâmetro
test_quantiles.

Minimizar

A perda de verossimilhança de log negativa de
treinamento cuja média foi calculada no último
epoch de treinamento para o modelo.

Minimizar

train:final_loss
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Hyperparameters ajustáveis para o algoritmo DeepAR
Ajuste um modelo DeepAR com os seguintes hiperparâmetros. Os hiperparâmetros que têm o maior
impacto, listados na ordem do maior até o menor impacto, em métricas objetivas do DeepAR são: epochs,
context_length, mini_batch_size, learning_rate e num_cells.
Nome do parâmetro

Tipo de parâmetro

Intervalos
recomendados

epochs

IntegerParameterRanges

MinValue: 1, MaxValue:
1000

context_length

IntegerParameterRanges

MinValue: 1, MaxValue:
200

mini_batch_size

IntegerParameterRanges

MinValue: 32,
MaxValue: 1028

learning_rate

ContinuousParameterRange

MinValue: 1e-5,
MaxValue: 1e-1

num_cells

IntegerParameterRanges

MinValue: 30,
MaxValue: 200

num_layers

IntegerParameterRanges

MinValue: 1, MaxValue:
8

dropout_rate

ContinuousParameterRange

MinValue: 0,00,
MaxValue: 0.2

embedding_dimension IntegerParameterRanges

MinValue: 1, MaxValue:
50

Formatos de inferência do DeepAR
Formatos de solicitação JSON do DeepAR
Para fazer a consulta de um modelo treinado, use o endpoint do modelo. O endpoint usa o seguinte
formato de solicitação JSON.
Na solicitação, o campo instances corresponde à série temporal que deve ser prevista pelo modelo.
Se o modelo tiver sido treinado com categorias, você deverá fornecer um cat para cada instância. Se o
modelo tiver sido treinado sem o campo cat, este deverá ser omitido.
Se o modelo tiver sido treinado com uma série temporal de recursos personalizados (dynamic_feat),
você terá que fornecer o mesmo número de valores dynamic_featpara cada instância. Cada um deles
deve ter um comprimento dado por length(target) + prediction_length, em que os últimos
valores prediction_length correspondem aos pontos de tempo no futuro que serão previstos. Se o
modelo tiver sido treinado sem séries temporais de recursos personalizados, o campo não deverá ser
incluído na solicitação.
{

"instances": [
{
"start": "2009-11-01 00:00:00",
"target": [4.0, 10.0, "NaN", 100.0, 113.0],
"cat": [0, 1],
"dynamic_feat": [[1.0, 1.1, 2.1, 0.5, 3.1, 4.1, 1.2, 5.0, ...]]
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{

},
{

}

"start": "2012-01-30",
"target": [1.0],
"cat": [2, 1],
"dynamic_feat": [[2.0, 3.1, 4.5, 1.5, 1.8, 3.2, 0.1, 3.0, ...]]
"start": "1999-01-30",
"target": [2.0, 1.0],
"cat": [1, 3],
"dynamic_feat": [[1.0, 0.1, -2.5, 0.3, 2.0, -1.2, -0.1, -3.0, ...]]

}
],
"configuration": {
"num_samples": 50,
"output_types": ["mean", "quantiles", "samples"],
"quantiles": ["0.5", "0.9"]
}

O campo configuration é opcional. configuration.num_samples define o número de caminhos
de amostra gerados pelo modelo para estimar a média e os quantis. configuration.output_types
descreve as informações que serão retornadas na solicitação. Os valores válidos são "mean",
"quantiles" e "samples". Se você especificar "quantiles", cada um dos valores de quantil em
configuration.quantiles será retornado como uma série temporal. Se você especificar "samples",
o modelo também retornará as amostras brutas usadas para calcular os outros resultados.

Formatos de resposta JSON do DeepAR
A seguir, exibimos o formato de uma resposta, em que [...] são matrizes de números:
{

}

"predictions": [
{
"quantiles": {
"0.9": [...],
"0.5": [...]
},
"samples": [...],
"mean": [...]
},
{
"quantiles": {
"0.9": [...],
"0.5": [...]
},
"samples": [...],
"mean": [...]
},
{
"quantiles": {
"0.9": [...],
"0.5": [...]
},
"samples": [...],
"mean": [...]
}
]

O DeepAR tem um tempo limite de resposta de 60 segundos. Ao transmitir várias séries temporais em uma
única solicitação, as previsões são geradas sequencialmente. Como a previsão para cada série temporal
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normalmente leva cerca de 300 a 1000 milissegundos ou mais, dependendo do tamanho do modelo,
transmitir muitas séries temporais em uma única solicitação pode causar tempos limite. É melhor enviar
menos séries temporais por solicitação e enviar mais solicitações. Como o algoritmo DeepAR usa vários
trabalhadores por instância, você pode obter um throughput muito maior enviando várias solicitações em
paralelo.
Por padrão, o DeepAR usa um trabalhador por CPU para inferência, caso haja memória suficiente
por CPU. Se o modelo for grande e não houver memória suficiente para executar um modelo
em cada CPU, o número de trabalhadores será reduzido. O número de operadores usados para
inferência pode ser substituído usando a variável de ambienteMODEL_SERVER_WORKERSPor exemplo,
definindoMODEL_SERVER_WORKERS=1) ao ligar para o SageMaker CreateModelAPI.

Transformação em lote com o algoritmo DeepAR
As previsões do DeepAR oferecem suporte para a obtenção de inferências usando a transformação em
lote dos dados usando o formato JSON Lines. Nesse formato, cada registro é representado em uma única
linha como um objeto JSON, e as linhas são separadas por caracteres de nova linha. O formato é idêntico
ao formato JSON Lines usado para treinamentos de modelos. Para obter mais informações, consulte
Interface de entrada/saída para o algoritmo DeepAR (p. 2158). Por exemplo:
{"start": "2009-11-01 00:00:00", "target": [4.3, "NaN", 5.1, ...], "cat": [0, 1],
"dynamic_feat": [[1.1, 1.2, 0.5, ..]]}
{"start": "2012-01-30 00:00:00", "target": [1.0, -5.0, ...], "cat": [2, 3], "dynamic_feat":
[[1.1, 2.05, ...]]}
{"start": "1999-01-30 00:00:00", "target": [2.0, 1.0], "cat": [1, 4], "dynamic_feat":
[[1.3, 0.4]]}

Note
Ao criar o trabalho de transformação com CreateTransformJob, defina o valor de
BatchStrategy como SingleRecord e defina o valor de SplitType na configuração
TransformInput como Line, pois, no momento, os valores padrão provocam falhas em tempo
de execução.
De forma semelhante ao formato de solicitação de inferência de endpoint hospedado, os campos cat e
dynamic_feat para cada instância serão necessários se os dois fatores a seguir forem verdadeiros:
• O modelo é treinado em um conjunto de dados que continha os campos cat e dynamic_feat.
• Os valores cardinality e num_dynamic_feat correspondente usados no trabalho de treinamento
não estão definidos como "".
Ao contrário da inferência de endpoints hospedados, o campo de configuração é definido uma
vez para todo o trabalho de inferência em lote usando uma variável de ambiente denominada
DEEPAR_INFERENCE_CONFIG. O valor de DEEPAR_INFERENCE_CONFIG pode ser transmitido quando
o modelo é criado chamando a API CreateTransformJob. Se DEEPAR_INFERENCE_CONFIG estiver
ausente no ambiente de contêiner, o contêiner de inferência usará o seguinte padrão:
{

}

"num_samples": 100,
"output_types": ["mean", "quantiles"],
"quantiles": ["0.1", "0.2", "0.3", "0.4", "0.5", "0.6", "0.7", "0.8", "0.9"]

A saída também está no formato JSON Lines, com uma linha por previsão, em uma ordem idêntica à
ordem de instâncias no arquivo de entrada correspondente. As previsões são codificadas como objetos
idênticos àqueles retornados por respostas no modo de inferência online. Por exemplo:
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{ "quantiles": { "0.1": [...], "0.2": [...] }, "samples": [...], "mean": [...] }

Observe que noTransformInputconfiguração do SageMaker CreateTransformJobos clientes de
solicitação devem definir explicitamente oAssembleWithvalor aLine, como valor padrãoNoneconcatena
todos os objetos JSON na mesma linha.
Por exemplo, aqui está uma SageMaker CreateTransformJobsolicitação do para um trabalho do
DeepAR com uma personalizadaDEEPAR_INFERENCE_CONFIG:
{

}

"BatchStrategy": "SingleRecord",
"Environment": {
"DEEPAR_INFERENCE_CONFIG" : "{ \"num_samples\": 200, \"output_types\": [\"mean\"] }",
...
},
"TransformInput": {
"SplitType": "Line",
...
},
"TransformOutput": {
"AssembleWith": "Line",
...
},
...

Integrado sem supervisão SageMaker Algoritmos
Amazônia SageMaker fornece vários algoritmos integrados que podem ser usados para uma variedade
de tarefas de aprendizagem não supervisionadas, como agrupamento, redução de dimensões,
reconhecimento de padrões e detecção de anomalias.
• IP Insights (p. 2174)—aprende os padrões de uso de endereços IPv4. Ele é projetado para capturar
associações entre endereços IPv4 e várias entidades, como IDs de usuários ou números de contas.
• Algoritmo k-means (p. 2184)—encontra agrupamentos discretos em dados, em que membros de um
grupo são o mais semelhantes possível a outros e o mais diferentes possível de membros de outros
grupos.
• Algoritmo de Análise de componente principal (PCA) (p. 2192)—reduz a dimensionalidade (número de
recursos) em um conjunto de dados projetando pontos de dados nos primeiros componentes principais.
O objetivo é reter o máximo possível de informações ou variações. Para matemáticos, os componentes
principais são vetores próprios da matriz de covariância dos dados.
• Algoritmo RCF (Random Cut Forest) (p. 2196)—detecta pontos de dados anômalos em um conjunto de
dados que divergem de dados bem estruturados ou padronizados.

Nome do
algoritmo

Nome do
canal

IP Insights

K-Means

Modo de
entrada do
treinamento

Tipo de
arquivo

Classe de
instância

Paralelizável

treinamento
Arquivo
e
(opcionalmente)
validação

CSV

CPU ou
GPU

Sim

treinamento
e

recordIOprotobuf ou
CSV

CPU ou
Não
GPUCommon
(dispositivo

Arquivo ou
Pipe
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Nome do
algoritmo

Nome do
canal

Modo de
entrada do
treinamento

Tipo de
arquivo

(opcionalmente)
teste

Classe de
instância

Paralelizável

de GPU
única em
uma ou mais
instâncias)

PCA

treinamento
Arquivo ou
e
Pipe
(opcionalmente)
teste

recordIOprotobuf ou
CSV

GPU ou
CPU

Sim

Random Cut
Forest

treinamento
Arquivo ou
e
Pipe
(opcionalmente)
teste

recordIOprotobuf ou
CSV

CPU

Sim

IP Insights
Amazônia SageMaker O IP Insights é um algoritmo de aprendizado não supervisionado que aprende
os padrões de uso de endereços IPv4. Ele é projetado para capturar associações entre endereços IPv4
e várias entidades, como IDs de usuários ou números de contas. Você pode usá-lo para identificar
um usuário que tenta fazer login em um serviço da web a partir de um endereço IP anormal, por
exemplo. Outro exemplo de aplicação é usá-lo para identificar uma conta que está tentando criar
recursos de computação a partir de um endereço IP incomum. Os modelos treinados do Insight IP
podem ser hospedados em um endpoint para fazer previsões em tempo real ou usados para processar
transformações em lote
SageMaker O IP Insights ingere dados históricos como pares (entidade, endereço IPv4) e aprende os
padrões de uso de IP de cada entidade. Quando consultado com um evento (entidade, endereço IPv4),
um SageMaker O modelo IP Insights retorna uma pontuação que deduz o quão anômalo é o padrão
do evento. Por exemplo, quando um usuário tenta fazer login de um endereço IP, se a pontuação do
IP Insights for alta o suficiente, um servidor de login da web poderá optar por disparar um sistema de
autenticação multifator. Em soluções mais avançadas, você pode inserir a pontuação do IP Insights em
outro modelo de machine learning. Por exemplo, você pode combinar a pontuação do IP Insight com
outros recursos para classificar as descobertas de outro sistema de segurança, como as doAmazônia
GuardDuty.
O SageMaker O algoritmo IP Insights também pode aprender representações vetoriais de endereços IP,
conhecidas comoincorporações. Você pode usar incorporações codificadas por vetor como recursos em
tarefas de descendentes de machine learning que usam as informações observadas nos endereços IP.
Por exemplo, você pode usá-las em tarefas como medir semelhanças entre endereços IP em tarefas de
agrupamento e visualização.
Tópicos
• Interface de entrada/saída para o algoritmo IP Insights (p. 2175)
• Recomendação de instâncias do EC2 para o algoritmo IP Insights (p. 2175)
• Blocos de anotações de amostra de IP Insights (p. 2176)
• Como funciona o IP Insights (p. 2176)
• Hiperparâmetros do IP Insights (p. 2177)
• Ajustar um modelo IP Insights (p. 2180)
• Formatos de dados para IP Insights (p. 2181)
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Interface de entrada/saída para o algoritmo IP Insights
Treinamento e validação
O SageMaker O algoritmo IP Insights suporta canais de dados de treinamento e validação. Ele usa o
canal de validação opcional para calcular um area-under-curve Pontuação (AUC) em uma estratégia de
amostragem negativa predefinida. A métrica AUC valida o quão bem o modelo discrimina entre amostras
positivas e negativas. Os tipos de conteúdo de dados de treinamento e validação precisam estar no
formato text/csv. A primeira coluna dos dados CSV é uma string opaca que fornece um identificador
exclusivo para a entidade. A segunda coluna é um endereço IPv4 em notação de pontos decimais. No
momento, o IP Insights oferece suporte apenas para o modo de Arquivo. Para obter mais informações e
alguns exemplos, consulte Formatos de dados de treinamento para IP Insights (p. 2182).
Inferência
Para inferência, o IP Insights é compatível com os tipos de conteúdo de dados text/csv, application/
json e application/jsonlines. Para obter mais informações sobre os formatos de dados
comuns para inferência fornecidos pelo SageMaker, consulte Formatos de dados comuns para
inferência (p. 1998). A inferência do IP Insights retorna a saída formatada como application/json ou
application/jsonlines. Cada registro nos dados de saída contém o dot_product correspondente
(ou pontuação de compatibilidade) para cada ponto de dados de entrada. Para obter mais informações e
alguns exemplos, consulte Formatos de dados de inferência para IP Insights (p. 2182).

Recomendação de instâncias do EC2 para o algoritmo IP Insights
O SageMaker O algoritmo IP Insights pode ser executado em instâncias de GPU e CPU. Para trabalhos
de treinamento, recomendamos o uso de instâncias de GPU. No entanto, para determinadas cargas de
trabalho com grandes conjuntos de dados de treinamento, instâncias de CPU distribuídas podem reduzir
os custos de treinamento. Para inferência, recomendamos o uso de instâncias de CPU. O IP Insights é
compatível com as famílias de GPU P2, P3, G4dn e G5.

Instâncias de GPU para o algoritmo IP Insights
O IP Insights oferece suporte para todas as GPUs disponíveis. Se você precisar acelerar o treinamento,
recomendamos começar com uma única instância de GPU, como ml.p3.2xlarge, e depois mudar para um
ambiente de várias GPUs, como ml.p3.8xlarge e ml.p3.16xlarge. GPUs múltiplas dividem automaticamente
os minilotes de dados de treinamento entre si. Se você alternar de uma GPU única para GPUs múltiplas,
mini_batch_size será dividido igualmente entre o número de GPUs usadas. Convém aumentar o valor
de mini_batch_size para compensar isso.

Instâncias de CPU para o algoritmo IP Insights
O tipo de instância de CPU recomendado depende em grande parte da memória disponível da instância
e do tamanho do modelo. O tamanho do modelo é determinado por dois hiperparâmetros: vector_dim
e num_entity_vectors. O tamanho máximo do modelo com suporte é de 8 GB. A tabela a seguir lista
os tipos de instância do EC2 típicos que você pode implantar com base nesses parâmetros de entrada
para vários tamanhos de modelo. Na Tabela 1, o valor para vector_dim na primeira coluna varia de 32 a
2048, e os valores para num_entity_vectors na primeira linha variam de 10.000 a 50.000.000.
10.000
50.000
vector_dim
\
num_entity_vectors.

100.000

500,000

1.000.000 5,000,000 10,000,000 50,000,000

32

ml.m5.largeml.m5.large
ml.m5.large
ml.m5.large
ml.m5.large
ml.m5.xlarge
ml.m5.2xlarge
ml.m5.4xlarge

64

ml.m5.largeml.m5.large
ml.m5.large
ml.m5.large
ml.m5.large
ml.m5.2xlarge
ml.m5.2xlarge

128

ml.m5.largeml.m5.large
ml.m5.large
ml.m5.large
ml.m5.large
ml.m5.2xlarge
ml.m5.4xlarge
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10.000
50.000
vector_dim
\
num_entity_vectors.

100.000

500,000

1.000.000 5,000,000 10,000,000 50,000,000

256

ml.m5.largeml.m5.large
ml.m5.large
ml.m5.large
ml.m5.xlarge
ml.m5.4xlarge

512

ml.m5.largeml.m5.large
ml.m5.large
ml.m5.large
ml.m5.2xlarge

1024

ml.m5.largeml.m5.large
ml.m5.large
ml.m5.xlarge
ml.m5.4xlarge

2048

ml.m5.largeml.m5.large
ml.m5.xlarge
ml.m5.xlarge

Os valores para os hiperparâmetros mini_batch_size, num_ip_encoder_layers,
random_negative_sampling_rate e shuffled_negative_sampling_rate também afetam a
quantidade de memória necessária. Se esses valores forem grandes, talvez seja necessário usar um tipo
de instância maior que o normal.

Blocos de anotações de amostra de IP Insights
Para um caderno de amostra que mostra como treinar o SageMaker Algoritmo IP Insights e faça
inferências com ele, consulteUma introdução ao SageMakerAlgoritmo de IP. Para obter instruções sobre
como criar e acessar instâncias de bloco de anotações Jupyter que você pode utilizar para executar o
exemplo em SageMaker, consulte Usar a Amazon Amazon SageMaker Instâncias de bloco (p. 299).
Depois de criar uma instância de notebook, escolha oSageMaker Exemplospara ver uma lista de todos
os SageMaker Exemplos de do . Para abrir um bloco de anotações, escolha sua guia Use (Uso) e depois
escolha Create copy (Criar cópia).

Como funciona o IP Insights
Amazônia SageMaker O IP Insights é um algoritmo não supervisionado que consome dados
observados na forma de pares (entidade, endereço IPv4) que associa entidades a endereços IP. O IP
Insights determina a probabilidade de uma entidade usar um determinado endereço IP, aprendendo
representações vetoriais latentes para entidades e endereços IP. A distância entre essas duas
representações pode servir como substituto para a probabilidade dessa associação.
O algoritmo IP Insights usa uma rede neural para aprender as representações de vetores latentes para
entidades e endereços IP. Primeiramente, as entidades são codificadas em hash para um espaço de
hash grande, mas fixo, e depois codificadas por uma camada de incorporação simples. As strings de
caracteres, como nomes de usuário ou IDs de conta, podem ser alimentadas diretamente no IP Insights à
medida que aparecem nos arquivos de log. Você não precisa pré-processar os dados para identificadores
de entidade. É possível fornecer entidades como um valor de string arbitrário durante o treinamento e a
inferência. O tamanho do hash deve ser configurado com um valor alto o suficiente para garantir que o
número decolisões, que ocorrem quando entidades distintas são mapeadas para o mesmo vetor latente,
permanecem insignificantes. Para obter mais informações sobre como selecionar tamanhos de hash
apropriados, consulte Hash de recursos para aprendizagem multitarefas em grande escala. Por outro lado,
para representar endereços IP, o IP Insights usa uma rede de codificadores especialmente projetada para
representar de maneira exclusiva cada possível endereço IPv4, explorando a estrutura de prefixo dos
endereços IP.
Durante o treinamento, o IP Insights gera automaticamente amostras negativas, emparelhando entidades
e endereços IP aleatoriamente. Essas amostras negativas representam dados com a menor probabilidade
de ocorrer em uma situação real. O modelo é treinado para discriminar entre amostras positivas que são
observadas nos dados de treinamento e essas amostras negativas geradas. Mais especificamente, o
modelo é treinado para minimizar a entropia cruzada, também conhecida como perda de log, definida da
seguinte maneira:
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yné o rótulo que indica se a amostra é da distribuição real que rege os dados observados (yn=1) ou da
distribuição gerando amostras negativas (yn= 0). pné a probabilidade de que a amostra seja da distribuição
real, conforme previsto pelo modelo.
A geração de amostras negativas é um processo importante usado para obter um modelo preciso dos
dados observados. Se amostras negativas forem extremamente improváveis, por exemplo, se todos
os endereços IP em amostras negativas forem 10.0.0.0, o modelo aprenderá trivialmente a distinguir
amostras negativas e não conseguirá caracterizar com precisão o conjunto de dados real observado. Para
manter as amostras negativas mais realistas, o IP Insights gera amostras negativas gerando endereços
IP aleatoriamente e escolhendo endereços IP aleatoriamente dos dados de treinamento. Você pode
configurar o tipo de amostragem negativa e as taxas nas quais as amostras negativas são geradas com os
hiperparâmetros random_negative_sampling_rate e shuffled_negative_sampling_rate.
Dado um enésimo (entidade, par de endereços IP), o modelo IP Insights gera umpontuação, Sn, que indica
a compatibilidade da entidade com o endereço IP. Essa pontuação corresponde à proporção de chances
de log para uma determinada (entidade, endereço IP) do par proveniente de uma distribuição real em
comparação com aquela proveniente de uma distribuição negativa. Ela é definida da seguinte maneira:

A pontuação é essencialmente uma medida da semelhança entre as representações vetoriais da enésima
entidade e endereço IP. Isso pode ser interpretado como uma probabilidade muito maior de observar esse
evento na realidade do que em um conjunto de dados gerado aleatoriamente. Durante o treinamento,
o algoritmo usa essa pontuação para calcular uma estimativa da probabilidade de uma amostra vir da
distribuição real, pn, para usar na minimização da entropia cruzada, onde:

Hiperparâmetros do IP Insights
Na solicitação CreateTransformJob, é especificado o algoritmo de treinamento. Você também pode
especificar hiperparâmetros específicos do algoritmo como string-to-string mapas. A tabela a seguir lista os
hiperparâmetros da Amazon SageMaker Algoritmo IP Insights
Nome do parâmetro

Descrição

num_entity_vectors

O número de representações vetoriais de entidades (vetores
de incorporação de entidades) a serem treinadas. Cada
entidade no conjunto de treinamento é aleatoriamente
atribuída a um desses vetores usando uma função de
hash. Por causa de colisões de hash, é possível ter várias
entidades atribuídas ao mesmo vetor. Isso faria com
que o mesmo vetor representasse várias entidades. Isso
geralmente tem um efeito insignificante no desempenho do
modelo, desde que a taxa de colisões não seja muito alta.
Para manter a taxa de colisões baixa, defina esse valor o
mais alto possível. No entanto, o tamanho do modelo e,
portanto, o requisito de memória, tanto para treinamento
quanto para inferência, são dimensionados linearmente
com esse hiperparâmetro. Recomendamos que você defina
esse valor como duas vezes o número de identificadores de
entidade exclusivos.
Obrigatório
Valores válidos: 1 ≤ inteiro positivo ≤ 250.000.000
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Nome do parâmetro

Descrição

vector_dim

O tamanho dos vetores de incorporação para representar
entidades e endereços IP. Quanto maior o valor, mais
informações podem ser codificadas usando essas
representações. Na prática, o tamanho do modelo é
dimensionado linearmente com esse parâmetro e limita o
tamanho da dimensão. Além disso, usar representações
vetoriais muito grandes pode causar o sobreajuste do
modelo, especialmente para conjuntos de dados de
treinamento pequenos. O sobreajuste ocorre quando um
modelo não aprende um padrão nos dados, mas memoriza
efetivamente os dados de treinamento e, portanto, não pode
generalizar bem e acaba apresentando um desempenho
ruim durante a inferência. O valor recomendado é 128.
Obrigatório
Valores válidos: 4 ≤ inteiro positivo ≤ 4096

batch_metrics_publish_interval

O intervalo (a cada X lotes) no qual a função Speedometer
do Apache MXNet imprime a velocidade de treinamento da
rede (amostras/segundo).
Opcional
Valores válidos: número inteiro positivo ≥ 1
Valor padrão: 1.000

epochs

O número de passagens nos dados de treinamento. O
valor ideal depende do tamanho dos dados e da taxa de
aprendizagem. Os valores típicos variam de 5 a 100.
Opcional
Valores válidos: número inteiro positivo ≥ 1
Valor padrão: 10

learning_rate

A taxa de aprendizagem do otimizador. O IP Insights usa
um gradient-descent-based Otimizador Adam. A taxa
de aprendizagem controla efetivamente o tamanho das
etapas para atualizar os parâmetros do modelo em cada
iteração. Uma taxa de aprendizagem muito grande pode
fazer com que o modelo seja divergente, pois é provável
que o treinamento ultrapasse um limite mínimo. Por outro
lado, uma taxa de aprendizagem muito pequena retarda a
convergência. Os valores típicos variam de 1e-4 a 1e-1.
Opcional
Valores válidos: 1e-6 ≤ float ≤ 10,0
Valor padrão: 0.001
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Nome do parâmetro

Descrição

mini_batch_size

O número de exemplos em cada minilote. O procedimento
de treinamento processa os dados em minilotes. O valor
ideal depende do número de identificadores de conta
exclusivos no conjunto de dados. Em geral, quanto maior
omini_batch_size, quanto mais rápido o treinamento
e maior o número possível shuffled-negative-sample
combinações. No entanto, com um mini_batch_size
grande, é mais provável que o treinamento acabe
convergindo para um mínimo local ruim e tenha um
desempenho relativamente pior para inferência.
Opcional
Valores válidos: 1 ≤ número inteiro positivo ≤ 500000
Valor padrão: 10.000

num_ip_encoder_layers

O número de camadas totalmente conectadas usadas para
codificar a incorporação do endereço IP. Quanto maior o
número de camadas, maior a capacidade do modelo de
capturar padrões entre endereços IP. No entanto, usar
um número grande de camadas aumenta a chance de
sobreajuste.
Opcional
Valores válidos: 0 ≤ número inteiro positivo ≤ 100
Valor padrão: 1

random_negative_sampling_rate

O número de amostras negativas aleatórias, R, a serem
geradas por exemplo de entrada. O procedimento
de treinamento depende de amostras negativas
para evitar que as representações vetoriais do
modelo colapsem em um único ponto. A amostragem
negativa aleatória gera R endereços IP aleatórios
para cada conta de entrada no minilote. A soma
dorandom_negative_sampling_rate(R)
eshuffled_negative_sampling_rate(S) deve estar no
intervalo: 1 ≤ R + S ≤ 500.
Opcional
Valores válidos: 0 ≤ número inteiro positivo ≤ 500
Valor padrão: 1
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Nome do parâmetro

Descrição

shuffled_negative_sampling_rate

O número de amostras negativas embaralhadas, S, a
serem geradas por exemplo de entrada. Em alguns casos,
é útil usar amostras negativas mais realistas e escolhidas
aleatoriamente dos próprios dados de treinamento. Esse
tipo de amostragem negativa é obtida ao embaralhar
os dados em um minilote. A amostragem negativa
aleatória gera S endereços IP negativos, embaralhando
os pares de endereços IP e contas em um minilote.
A soma dorandom_negative_sampling_rate(R)
eshuffled_negative_sampling_rate(S) deve estar no
intervalo: 1 ≤ R + S ≤ 500.
Opcional
Valores válidos: 0 ≤ número inteiro positivo ≤ 500
Valor padrão: 1

weight_decay

O coeficiente de degradação do peso. Esse parâmetro
adiciona um fator de regularização L2 necessário para
evitar que o modelo cause o sobreajuste dos dados de
treinamento.
Opcional
Valores válidos: 0,0 ≤ float ≤ 10,0
Valor padrão: 0,00001

Ajustar um modelo IP Insights
O ajuste de modelo automático, também chamado de ajuste de hiperparâmetros, localiza a melhor versão
de um modelo executando vários trabalhos que testam uma série de hiperparâmetros no seu conjunto de
dados. Você escolhe os hiperparâmetros ajustáveis, um intervalo de valores para cada um e uma métrica
objetiva. Você escolhe a métrica objetiva entre as métricas que o algoritmo calcula. O ajuste de modelo
automático pesquisa os hiperparâmetros escolhidos para encontrar a combinação de valores que resultam
no modelo que otimiza a métrica objetiva.
Para mais informações sobre o ajuste de modelos, consulte Execute o ajuste automático do modelo com
SageMaker (p. 2474).

Métricas calculadas pelo algoritmo IP Insights
A Amazônia SageMaker O algoritmo IP Insights é um algoritmo de aprendizado não supervisionado
que aprende associações entre endereços IP e entidades. O algoritmo treina um modelo discriminador,
que aprende a separar pontos de dados observados (amostras positivas) de pontos de dados
gerados aleatoriamente (amostras negativas). O ajuste automático do modelo no IP Insights ajuda a
encontrar o modelo capas de distinguir com mais precisão entre dados de validação não rotulados
e amostras negativas automaticamente geradas. A precisão do modelo no conjunto de dados de
validação é medida pela área sob a curva de característica de operação do receptor. Essa métrica
validation:discriminator_auc pode ter valores entre 0,0 e 1,0, em que 1,0 indica precisão perfeita.
O algoritmo IP Insights computa uma métrica validation:discriminator_auc durante a validação,
cujo valor é usado como a função objetiva para otimizar o ajuste de hiperparâmetros.
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Nome da métrica

Descrição

Direção de otimização

Área sob a curva de característica de operação
validation:discriminator_auc
do receptor no conjunto de dados de validação.
O conjunto de dados de validação não é rotulado.
A área sob a curva (AUC) é uma métrica que
descreve a capacidade do modelo de discriminar
pontos de dados de validação usando pontos de
dados gerados aleatoriamente.

Maximizar

Hiperparâmetros ajustáveis do IP Insights
Você pode ajustar os seguintes hiperparâmetros para o SageMaker Algoritmo IP Insights
Nome do parâmetro

Tipo de parâmetro

Intervalos
recomendados

epochs

IntegerParameterRange

MinValue: 1, MaxValue:
100

learning_rate

ContinuousParameterRange

MinValue: 1e-4,
MaxValue: 0.1

mini_batch_size

IntegerParameterRanges

MinValue: 100,
MaxValue: 50000

num_entity_vectors

IntegerParameterRanges

MinValue: 10000,
MaxValue: 1000000

IntegerParameterRanges
num_ip_encoder_layers

MinValue: 1, MaxValue:
10

IntegerParameterRanges
random_negative_sampling_rate

MinValue: 0, MaxValue:
10

IntegerParameterRanges
shuffled_negative_sampling_rate

MinValue: 0, MaxValue:
10

vector_dim

IntegerParameterRanges

MinValue: 8, MaxValue:
256

weight_decay

ContinuousParameterRange

MinValue: 0.0,
MaxValue: 1,0

Formatos de dados para IP Insights
Esta seção fornece exemplos dos formatos de dados de entrada e saída disponíveis usados pelo algoritmo
IP Insights durante treinamentos e inferências.
Tópicos
• Formatos de dados de treinamento para IP Insights (p. 2182)
• Formatos de dados de inferência para IP Insights (p. 2182)
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Formatos de dados de treinamento para IP Insights
A seguir estão os formatos de entrada de dados disponíveis para o algoritmo IP Insights. Amazônia
SageMaker os algoritmos incorporados aderem ao formato comum de treinamento de entrada descrito
emFormatos de dados comuns para treinamento (p. 1994). No entanto, o algoritmo IP Insights do
SageMaker oferece atualmente suporte apenas ao formato de entrada de dados CSV.

Formatos de entrada de dados de treinamento para IP Insights
ENTRADA: CSV
O arquivo CSV deve ter duas colunas. A primeira coluna é uma string opaca que corresponde ao
identificador exclusivo de uma entidade. A segunda coluna é o endereço IPv4 do evento de acesso da
entidade na notação de pontos decimais.
content-type: text/csv
entity_id_1, 192.168.1.2
entity_id_2, 10.10.1.2

Formatos de dados de inferência para IP Insights
A seguir estão os formatos de entrada e saída disponíveis para o algoritmo IP Insights. Amazônia
SageMaker os algoritmos incorporados aderem ao formato comum de inferência de entrada descrito
emFormatos de dados comuns para inferência (p. 1998). No entanto, o SageMaker Atualmente, o
algoritmo IP Insights não suporta o formato RecordIO.

Formatos de solicitação de entrada para IP Insights
ENTRADA: Formato CSV
O arquivo CSV deve ter duas colunas. A primeira coluna é uma string opaca que corresponde ao
identificador exclusivo de uma entidade. A segunda coluna é o endereço IPv4 do evento de acesso da
entidade na notação de pontos decimais.
content-type: text/csv
entity_id_1, 192.168.1.2
entity_id_2, 10.10.1.2

ENTRADA: Formato JSON
Os dados JSON podem ser fornecidos em diferentes formatos. O IP Insights segue o comum SageMaker
Formatos. Para obter mais informações sobre formatos de inferência, consulte Formatos de dados comuns
para inferência (p. 1998).
content-type: application/json
{

}

"instances": [
{"data": {"features": {"values": ["entity_id_1", "192.168.1.2"]}}},
{"features": ["entity_id_2", "10.10.1.2"]}
]

ENTRADA: Formato JSONLINES
O tipo de conteúdo JSON Lines é útil para realizar trabalhos de transformação em lote. Para obter
mais informações sobre SageMaker formatos de inferência, consulteFormatos de dados comuns para
inferência (p. 1998). Para obter mais informações sobre a execução de trabalhos de transformação em
lote, consulte Usar transformação em lote (p. 2987).
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content-type: application/jsonlines
{"data": {"features": {"values": ["entity_id_1", "192.168.1.2"]}}},
{"features": ["entity_id_2", "10.10.1.2"]}]

Formatos de resposta de saída para IP Insights
RESULTADO: Formato de resposta JSON
A saída padrão do SageMaker O algoritmo IP Insights é odot_productentre a entidade de entrada e
o endereço IP. O dot_product significa quão compatíveis o modelo considera a entidade e o endereço
IP. O dot_product é não vinculado. Para fazer previsões sobre se um evento é anômalo, você precisa
estipular um limite com base na sua distribuição definida. Para obter informações sobre como usar
odot_productpara detecção de anomalias, consulte oUma introdução ao SageMakerAlgoritmo de IP.
accept: application/json
{

}

"predictions": [
{"dot_product": 0.0},
{"dot_product": 2.0}
]

Os usuários avançados podem acessar as incorporações de entidades e endereços IP aprendidas do
modelo, fornecendo o parâmetro content-type verbose=True adicional ao cabeçalho Accept. É possível
usar entity_embedding e ip_embedding para depurar, visualizar e entender o modelo. Além disso,
você pode usar essas incorporações em outras técnicas de machine learning, como classificação ou
agrupamento.
accept: application/json;verbose=True
{

}

"predictions": [
{
"dot_product": 0.0,
"entity_embedding": [1.0, 0.0, 0.0],
"ip_embedding": [0.0, 1.0, 0.0]
},
{
"dot_product": 2.0,
"entity_embedding": [1.0, 0.0, 1.0],
"ip_embedding": [1.0, 0.0, 1.0]
}
]

RESULTADO: Formato de resposta JSONLINES
accept: application/jsonlines
{"dot_product": 0.0}
{"dot_product": 2.0}

accept: application/jsonlines; verbose=True
{"dot_product": 0.0, "entity_embedding": [1.0, 0.0, 0.0], "ip_embedding": [0.0, 1.0, 0.0]}
{"dot_product": 2.0, "entity_embedding": [1.0, 0.0, 1.0], "ip_embedding": [1.0, 0.0, 1.0]}
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Algoritmo k-means
O k-means é um algoritmo de aprendizagem não supervisionada. Ele tenta encontrar agrupamentos
distintos dentro dos dados, em que os membros de um grupo sejam o mais semelhantes possível entre
eles e o mais diferentes possível dos membros de outros grupos. Você define os atributos a ser usados
para determinar similaridade.
Amazônia SageMaker usa uma versão modificada do algoritmo de agrupamento k-means em escala web.
Em comparação com a versão original do algoritmo, a versão usada pela Amazon SageMaker é mais
preciso. Como o algoritmo original, ele pode ser dimensionado para grandes conjuntos de dados e fornece
melhorias no tempo de treinamento. Para fazer isso, a versão usada pela Amazon SageMaker transmite
mini-lotes (subconjuntos pequenos e aleatórios) dos dados de treinamento. Para obter mais informações
sobre k-means de minilotes, consulte o artigo sobre Agrupamento de k-means na escala da web.
O algoritmo k-means espera dados tabulares, em que as linhas representam as observações a ser
agrupadas, e as colunas, os atributos das observações. Os atributos n em cada linha representam um
ponto no espaço n-dimensional. A distância euclidiana entre esses pontos representa a similaridade
das observações correspondentes. O algoritmo agrupa as observações com valores de atributo
semelhantes (em que os pontos correspondentes a essas observações são mais próximos). Para obter
mais informações sobre como o k-means funciona na Amazon SageMaker, ConsulteComo funciona o
clustering do k-means (p. 2185).
Tópicos
• Interface de entrada/saída para o algoritmo k-means (p. 2184)
• Recomendação de instâncias do EC2 para o algoritmo k-means (p. 2184)
• Blocos de anotações de amostra do k-means (p. 2185)
• Como funciona o clustering do k-means (p. 2185)
• Hiperparâmetros do k-means (p. 2188)
• Ajustar um modelo k-means (p. 2190)
• Formatos de resposta do k-means (p. 2191)

Interface de entrada/saída para o algoritmo k-means
Para treinamento, o algoritmo k-means espera que os dados sejam fornecidos no canal de treinamento
(S3DataDistributionType=ShardedByS3Key recomendado), com um canal de teste opcional
(S3DataDistributionType=FullyReplicated recomendado) nos quais pontuar os dados. Ambos os
formatos recordIO-wrapped-protobuf e CSV têm suporte para treinamento. É possível usar o modo
de Arquivo ou de Pipe para treinar modelos em dados formatados como recordIO-wrapped-protobuf
ou CSV.
Para a inferência, text/csv, application/json e application/x-recordio-protobuf são
compatíveis. O k-means retorna um rótulo closest_cluster e o distance_to_cluster para cada
observação.
Para obter mais informações sobre formatos de arquivo de entrada e saída, consulte Formatos de resposta
do k-means (p. 2191) para inferência e os Blocos de anotações de amostra do k-means (p. 2185).
O algoritmo k-means não oferece suporte ao aprendizado de várias instâncias, em que o conjunto de
treinamento consiste em “bolsas” rotuladas, sendo que cada uma delas é uma coleção de instâncias não
rotuladas.

Recomendação de instâncias do EC2 para o algoritmo k-means
Recomendamos o treinamento do k-means em instâncias de CPU. Você pode treinar em instâncias de
GPU, mas deve limitar o treinamento de GPU a instâncias de GPU única (como ml.g4dn.xlarge) porque
somente uma GPU é usada por instância. O algoritmo k-means suporta instâncias P2, P3, G4dn e G5 para
treinamento e inferência.
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Blocos de anotações de amostra do k-means
Para um caderno de amostra que usa o SageMaker Algoritmo K-means para segmentar a população de
condados nos Estados Unidos por atributos identificados usando a análise de componentes principais,
consulteAnalise dados do censo dos EUA para segmentação populacional usando a Amazon SageMaker.
Para obter instruções sobre como criar e acessar instâncias do notebook Jupyter que você pode usar
para executar o exemplo no SageMaker, ConsulteUsar a Amazon Amazon SageMaker Instâncias de
bloco (p. 299). Depois de criar uma instância de notebook e abri-la, selecione aSageMakerExemplosguia
para ver uma lista de todos os SageMaker amostras. Para abrir um bloco de anotações, clique em sua guia
Use (Uso) e selecione Create copy (Criar cópia).

Como funciona o clustering do k-means
O k-means é um algoritmo que treina um modelo para agrupar objetos semelhantes. Para isso, ele mapeia
cada observação no conjunto de dados de entrada para um ponto no espaço de n dimensões (em que n
é o número de atributos da observação). Por exemplo, o conjunto de dados pode conter observações de
temperatura e umidade de um determinado local, que são mapeados para os pontos t, u em um espaço de
2 dimensões (bidimensional).

Note
Algoritmos de clustering não são supervisionados. Na aprendizagem não supervisionada, os
rótulos que podem ser associados aos objetos do conjunto de dados de treinamento não são
usados.
No clustering de k-means, cada cluster tem um centro. Durante o treinamento de modelo, o algoritmo kmeans usa a distância do ponto correspondente a cada observação no conjunto de dados até os centros
dos clusters como base para o agrupamento. Você escolhe o número de clusters (k) a ser criado.
Por exemplo, digamos que você queira criar um modelo para reconhecer dígitos manuscritos e escolhe
o conjunto de dados do MNIST para treinamento. O conjunto de dados fornece milhares de imagens de
dígitos manuscritos (de 0 a 9). Neste exemplo, você pode optar por criar 10 clusters, um para cada dígito
(0, 1,..., 9). Como parte do treinamento de modelo, o algoritmo k-means agrupa as imagens de entrada em
10 clusters.
O tamanho em pixels de cada imagem no conjunto de dados do MNIST é 28 x 28, totalizando 784 pixels.
Cada imagem corresponde a um ponto em um espaço de 784 dimensões, semelhante a um ponto em um
espaço de 2 dimensões 2 (x, y). Para localizar um cluster ao qual um ponto pertence, o algoritmo k-means
localiza a distância desse ponto a partir de todos os centros dos clusters. Em seguida, ele escolhe o cluster
com o centro mais próximo como aquele ao qual a imagem pertence.

Note
Amazônia SageMaker usa uma versão personalizada do algoritmo em que, em vez de especificar
que o algoritmo criakclusters, você pode optar por melhorar a precisão do modelo especificando
centros de agrupamento adicionais(K = k*x). No entanto, o algoritmo, em última análise, reduz tais
centros para clusters k.
Em SageMaker, você especifica o número de clusters ao criar um trabalho de treinamento. Para obter
mais informações, consulteCreateTrainingJob No corpo da solicitação, adicione o mapa de strings
HyperParameters para especificar as strings k e extra_center_factor.
A seguir está um resumo de como o k-means funciona para o treinamento de modelos em SageMaker:
1. Ele determina os centros de clusters K iniciais.

Note
Nos tópicos a seguir, os clusters K referem-se a k* x, em que você especifica k e x ao criar um
trabalho de treinamento de modelo.
2. Ele faz a iteração dos dados de treinamento de entrada e recalcula os centros de clusters.
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3. Ele reduz os clusters resultantes para k (se o cientista de dados tiver especificado a criação de clusters
k* x na solicitação).
As seguintes seções também explicam alguns dos parâmetros que um cientista de dados pode
especificar para configurar um trabalho de treinamento de modelo como parte do mapa de strings
HyperParameters.
Tópicos
• Etapa 1: Determine os centros iniciais do cluster (p. 2186)
• Etapa 2: Repita o conjunto de dados de treinamento e calcule os centros de agrupamento (p. 2187)
• Etapa 3: Reduza os clusters deKparak (p. 2187)

Etapa 1: Determine os centros iniciais do cluster
Ao usar k-means em SageMaker, os centros iniciais do agrupamento são escolhidos a partir das
observações em um pequeno lote amostrado aleatoriamente. Escolha uma das seguintes estratégias para
determinar como esses centros de clusters iniciais serão selecionados:
• A abordagem aleatória — escolha aleatoriamenteKobservações em seu conjunto de dados de entrada
como centros de agrupamento. Por exemplo, você pode escolher um centro de cluster que aponte para
o espaço de 784 dimensões que, por sua vez, corresponde a quaisquer 10 imagens do conjunto de
dados de treinamento do MNIST.
• A abordagem k-means++, que funciona da seguinte forma:
1. Comece com um cluster e determine seu centro. Selecione aleatoriamente uma observação do
seu conjunto de dados de treinamento e use o ponto correspondente à observação como centro do
cluster. Por exemplo, no conjunto de dados do MNIST, escolha aleatoriamente uma imagem de dígito
manuscrito. Em seguida, escolha o ponto no espaço de 784 dimensões que corresponde à imagem
como centro do cluster. Esse é o centro do cluster 1.
2. Determine o centro do cluster 2. Dentre as demais observações do conjunto de dados de treinamento,
escolha uma aleatoriamente. Escolha uma que seja diferente da selecionada anteriormente. Essa
observação corresponde a um ponto que está distante do centro do cluster 1. Usando o conjunto de
dados do MNIST como exemplo, faça o seguinte:
• Para cada uma das imagens restantes, encontre a distância do ponto correspondente a partir
do centro do cluster 1. Eleve a distância ao quadrado e atribua uma probabilidade que seja
proporcional a esse resultado. Dessa forma, uma imagem diferente da que você selecionou
anteriormente terá mais probabilidade de ser selecionada como centro do cluster 2.
• Escolha uma das imagens aleatoriamente, com base nas probabilidades atribuídas na etapa
anterior. O ponto que corresponde à imagem é o centro do cluster 2.
3. Repita a etapa 2 para encontrar o centro do cluster 3. Dessa vez, encontre as distâncias das imagens
restantes a partir do centro do cluster 2.
4. Repita o processo até que você tenha os centros de clusters K.
Para treinar um modelo em SageMaker, você cria um trabalho de treinamento. Na solicitação, forneça as
informações de configuração especificando os seguintes mapas de strings HyperParameters:
• Para especificar o número de clusters a ser criado, adicione a string k.
• Para mais precisão, adicione a string opcional extra_center_factor.
• Para especificar a estratégia a ser usada para determinar os centros de clusters iniciais, adicione a string
init_method e defina seu valor como random ou k-means++.
Para obter mais informações sobre o SageMaker estimador k-means, consulteK-significanaAmazônia
SageMaker SDK do Pythondocumentação.
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Agora, você tem um conjunto inicial de centros de clusters.

Etapa 2: Repita o conjunto de dados de treinamento e calcule os centros de agrupamento
Os centros de clusters que você criou na etapa anterior são, em sua maioria, aleatórios, com algumas
considerações para o conjunto de dados de treinamento. Nesta etapa, use o conjunto de dados de
treinamento para mover esses centros para os centros de clusters reais. O algoritmo itera o conjunto de
dados de treinamento e recalcula os centros de clusters K.
1.

Leia um minilote de observações (um pequeno subconjunto de todos os registros, escolhido
aleatoriamente) a partir do conjunto de dados de treinamento e faça o seguinte.

Note
Ao criar um trabalho de treinamento de modelo, especifique o tamanho do lote na string
mini_batch_size do mapa de strings HyperParameters.
a.

Atribua todas as observações do minilote a um dos clusters que tiver o centro mais próximo.

b.

Calcule o número de observações atribuído a cada cluster. Em seguida, calcule a proporção dos
novos pontos atribuídos por cluster.
Por exemplo, considere os seguintes clusters:
Cluster c1 = 100 pontos atribuídos anteriormente. You adicionou 25 pontos do minilote nesta
etapa.
Cluster c2 = 150 pontos atribuídos anteriormente. You adicionou 40 pontos do minilote nesta
etapa.
Cluster c3 = 450 pontos atribuídos anteriormente. You adicionou 5 pontos do minilote nesta etapa.
Calcule a proporção dos novos pontos atribuídos a cada um dos clusters da seguinte forma:
p1 = proportion of points assigned to c1 = 25/(100+25)
p2 = proportion of points assigned to c2 = 40/(150+40)
p3 = proportion of points assigned to c3 = 5/(450+5)

c.

Compute o centro dos novos pontos adicionados a cada cluster:
d1 = center of the new points added to cluster 1
d2 = center of the new points added to cluster 2
d3 = center of the new points added to cluster 3

d.

Compute a média ponderada para encontrar os centros de clusters atualizados da seguinte forma:
Center of cluster 1 = ((1 - p1) * center of cluster 1) + (p1 * d1)
Center of cluster 2 = ((1 - p2) * center of cluster 2) + (p2 * d2)
Center of cluster 3 = ((1 - p3) * center of cluster 3) + (p3 * d3)

2.

Leia o próximo minilote e repita a etapa 1 para recalcular os centros de clusters.

3.

Para obter mais informações sobre o k-means de minilotes, consulte o artigo de clustering de k-means
na escala da web.

Etapa 3: Reduza os clusters deKparak
Se o algoritmo foi criadoKclusters—(K = k*x)ondexé maior do que 1 — então reduz aKclusters parak.
(Para obter mais informações, consulte extra_center_factor na discussão anterior.) Para fazer isso,
ele aplica o método de Lloyd com inicialização kmeans++ aos centros de clusters K. Para obter mais
informações sobre o método de Lloyd, consulte o artigo sobre clustering de k-means.
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Hiperparâmetros do k-means
Na solicitação CreateTrainingJob, é especificado o algoritmo de treinamento que você deseja utilizar.
Também é possível especificar hiperparâmetros específicos do algoritmo como string-to-string mapas. A
tabela a seguir lista os hiperparâmetros para o algoritmo de treinamento k-means fornecido pela Amazon
SageMaker. Para obter mais informações sobre como funciona o clustering de k-means, consulte Como
funciona o clustering do k-means (p. 2185).
Nome do parâmetro

Descrição

feature_dim

O número de recursos nos dados de entrada.
Obrigatório
Valores válidos: Inteiro positivo

k

O número de clusters necessários.
Obrigatório
Valores válidos: Inteiro positivo

epochs

O número de passagens realizadas nos dados de treinamento.
Opcional
Valores válidos: Inteiro positivo
Valor padrão: 1

eval_metrics

Uma lista JSON de tipos de métrica usadas para relatar uma
pontuação para o modelo. Os valores permitidos sãomsdpara Desvio
médio quadrado essdpara a soma da distância quadrada. Se os
dados de teste forem fornecidos, a pontuação será relatada para
cada uma das métricas solicitadas.
Opcional
Valores válidos: Há duas opções[\"msd\"]ou[\"ssd
\"]ou[\"msd\",\"ssd\"].
Valor padrão: [\"msd\"]

extra_center_factor

O algoritmo cria os centros K = num_clusters *
extra_center_factor durante sua execução e reduz o número
de centros de K para k ao finalizar o modelo.
Opcional
Valores válidos: Ou um número inteiro positivo ouauto.
Valor padrão: auto

half_life_time_size

Usado para determinar o peso dado a uma observação ao calcular
uma média de cluster. Esse peso decai exponencialmente à
medida que mais pontos são observados. Quando um ponto é
observado pela primeira vez, é atribuído um peso de 1 ao calcular
a média do cluster. A constante de degradação para a função de
decaimento exponencial é escolhida de modo que após observar

2188

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

Nome do parâmetro

Descrição
half_life_time_size pontos, seu peso seja de 1/2. Se definido
como 0, não há degradação.
Opcional
Valores válidos: Número inteiro não negativo
Valor padrão: 0

init_method

Método pelo qual o algoritmo escolhe os centros de cluster iniciais.
A abordagem k-means padrão as escolhe aleatoriamente. Um
método alternativo k-means++ escolhe o primeiro centro de
cluster aleatoriamente. Em seguida, ele distribui a posição dos
demais grupos iniciais ponderando a seleção de centros com uma
distribuição de probabilidade proporcional ao quadrado da distância
dos demais pontos de dados dos centros existentes.
Opcional
Valores válidos: random ou kmeans++.
Valor padrão: random

local_lloyd_init_method

O método de inicialização para o procedimento de maximização
da expectativa (EM) de Lloyd utilizado para construir o modelo final
contendo k centros.
Opcional
Valores válidos: random ou kmeans++.
Valor padrão: kmeans++

local_lloyd_max_iter

O número máximo de iterações para o procedimento de
maximização da expectativa (EM) de Lloyd utilizado para construir o
modelo final contendo k centros.
Opcional
Valores válidos: Inteiro positivo
Valor padrão: 300

local_lloyd_num_trials

O número de vezes que o procedimento de maximização da
expectativa (EM) de Lloyd com a menor perda é executado ao
construir o modelo final contendo k centros.
Opcional
Valores válidos: Ou um número inteiro positivo ouauto.
Valor padrão: auto
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Nome do parâmetro

Descrição

local_lloyd_tol

A tolerância para a mudança na perda de interrupção precoce do
procedimento de maximização da expectativa (EM) de Lloyd utilizada
para construir o modelo final contendo k centros.
Opcional
Valores válidos: Flutante. Intervalo em [0, 1].
Valor padrão: 0,0001
O número de observações por minilote para o iterador de dados.

mini_batch_size

Opcional
Valores válidos: Inteiro positivo
Valor padrão: 5000

Ajustar um modelo k-means
O ajuste de modelo automático, também conhecido como ajuste de hiperparâmetros, localiza a melhor
versão de um modelo executando vários trabalhos que testam uma série de hiperparâmetros no seu
conjunto de dados. Você escolhe os hiperparâmetros ajustáveis, um intervalo de valores para cada um e
uma métrica objetiva. Você escolhe a métrica objetiva entre as métricas que o algoritmo calcula. O ajuste
de modelo automático pesquisa os hiperparâmetros escolhidos para encontrar a combinação de valores
que resultam no modelo que otimiza a métrica objetiva.
A Amazônia SageMaker O algoritmo k-means é um algoritmo não supervisionado que agrupa dados
em clusters cujos membros são os mais parecidos possíveis. Por não ser supervisionado, ele não usa
um conjunto de dados de validação com o qual os hiperparâmetros podem otimizar. Porém, ele usa um
conjunto de dados de teste e emite métricas que dependem da distância ao quadrado entre os pontos de
dados e os centroides finais do cluster no final de cada execução de treinamento. Para encontrar o modelo
que reporta os clusters mais apertados no conjunto de dados de teste, você pode usar um trabalho de
ajuste de hiperparâmetros. Os clusters otimizam a similaridade de seus membros.
Para mais informações sobre o ajuste de modelos, consulte Execute o ajuste automático do modelo com
SageMaker (p. 2474).

Métricas calculadas pelo algoritmo k-means
O algoritmo k-means computa as seguintes métricas durante o treinamento. Ao ajustar um modelo,
escolha uma dessas métricas como a métrica objetiva.
Nome da métrica

Descrição

Direção de otimização

test:msd

Média das distâncias quadradas entre cada
registro no conjunto de teste e o centro mais
próximo do modelo.

Minimizar

test:ssd

Soma das distâncias quadradas entre cada registro Minimizar
no conjunto de teste e o centro mais próximo do
modelo.
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Hiperparâmetros ajustáveis de k-means
Tune a Amazônia SageMaker modelo k-means com os seguintes hiperparâmetros. Os hiperparâmetros
que têm o maior impacto nas métricas objetivas de k-means são: mini_batch_size,
extra_center_factor e init_method. O ajuste do hiperparâmetro epochs geralmente resulta em
pequenas melhorias.
Nome do parâmetro

Tipo de parâmetro

Intervalos
recomendados

epochs

IntegerParameterRanges

MinValue: 1,
MaxValue:10

extra_center_factor IntegerParameterRanges

MinValue: 4,
MaxValue:10

init_method

CategoricalParameterRanges

['kmeans++', 'random']

mini_batch_size

IntegerParameterRanges

MinValue: 3.000,
MaxValue: 15000

Formatos de resposta do k-means
Tudo SageMaker os algoritmos incorporados aderem ao formato comum de inferência de entrada descrito
emFormatos de dados comuns - Inferência. Este tópico contém uma lista dos formatos de saída do
SageMaker algoritmo k-means.

Formato de resposta JSON
{

}

"predictions": [
{
"closest_cluster": 1.0,
"distance_to_cluster": 3.0,
},
{
"closest_cluster": 2.0,
"distance_to_cluster": 5.0,
},
]

....

Formato de resposta JSONLINES
{"closest_cluster": 1.0, "distance_to_cluster": 3.0}
{"closest_cluster": 2.0, "distance_to_cluster": 5.0}

Formato de resposta RECORDIO
[

Record = {
features = {},
label = {
'closest_cluster': {
keys: [],
values: [1.0, 2.0]

# float32
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]

}

}

},
'distance_to_cluster': {
keys: [],
values: [3.0, 5.0] # float32
},

Formato de resposta CSV
O primeiro valor em cada linha corresponde a closest_cluster.
O segundo valor em cada linha corresponde a distance_to_cluster.
1.0,3.0
2.0,5.0

Algoritmo de Análise de componente principal (PCA)
O PCA é um algoritmo de machine learning não supervisionado que tenta reduzir a dimensionalidade
(número de recursos) em um conjunto de dados enquanto mantém o maior número possível de
informações. Para isso, ele encontra um novo conjunto de recursos chamados componentes, que são
composições de recursos originais não correlacionados entre si. Eles também são limitados para que o
primeiro componente represente a maior variabilidade possível nos dados, o segundo componente, a
segunda maior variabilidade, e assim por diante.
Na Amazon SageMaker, o PCA opera em dois modos, dependendo do cenário:
• normal: Para conjuntos de dados com dados esparsos e um número moderado de observações e
características.
• randomizado: Para conjuntos de dados com um grande número de observações e características. Esse
modo usa um algoritmo de aproximação.
O PCA usa dados tabulares.
As linhas representam as observações que você deseja incorporar em um menor espaço dimensional.
As colunas representam os recursos para os quais você deseja encontrar uma aproximação reduzida.
O algoritmo calcula a matriz de covariância (ou uma aproximação, de maneira distribuída) e, em
seguida, executa a decomposição de valor singular no resumo em questão para produzir os principais
componentes.
Tópicos
• Interface de entrada/saída para o algoritmo PCA (p. 2192)
• Recomendação de instâncias do EC2 para o algoritmo PCA (p. 2193)
• Blocos de anotações de amostra do PCA (p. 2193)
• Como o PCA funciona (p. 2193)
• Hiperparâmetros do PCA (p. 2194)
• Formatos de resposta do PCA (p. 2195)

Interface de entrada/saída para o algoritmo PCA
Para treinamento, o PCA espera que os dados sejam fornecidos no canal de treinamento. Opcionalmente,
é compatível com um conjunto de dados passado para o canal de teste, que é pontuado pelo algoritmo
final. Ambos os formatos recordIO-wrapped-protobuf e CSV têm suporte para treinamento. É

2192

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

possível usar o modo de Arquivo ou de Pipe para treinar modelos em dados formatados como recordIOwrapped-protobuf ou CSV.
Para inferência, text/csv, application/json e application/x-recordio-protobuf são
compatíveis no PCA. Os resultados são retornados no formato application/json ou application/
x-recordio-protobuf com um vetor de "projeções".
Para obter mais informações sobre formatos de arquivo de entrada e saída, consulte Formatos de resposta
do PCA (p. 2195) para inferência e os Blocos de anotações de amostra do PCA (p. 2193).

Recomendação de instâncias do EC2 para o algoritmo PCA
O PCA oferece suporte a instâncias de CPU e GPU para treinamento e inferência. O tipo de instância mais
eficiente dependerá muito das especificidades dos dados de entrada. Para instâncias de GPU, o PCA é
compatível com P2, P3, G4dn e G5.

Blocos de anotações de amostra do PCA
Para um caderno de amostra que mostra como usar o SageMaker Algoritmo de análise de componentes
principais para analisar as imagens de dígitos manuscritos de zero a nove no conjunto de dados MNIST,
consulteUma introdução ao PCA com o MNIST. Para obter instruções sobre como criar e acessar
instâncias do notebook Jupyter que você pode usar para executar o exemplo no SageMaker, consulteUsar
a Amazon Amazon SageMaker Instâncias de bloco (p. 299). Depois de criar uma instância de notebook
e abri-la, selecione aSageMaker Exemplosguia para ver uma lista de todas as SageMaker amostras.
Os blocos de anotações de exemplo de modelagem de tópicos que usam os algoritmos NTM estão
localizados na seção Introdução a algoritmos da Amazon. Para abrir um bloco de anotações, clique em sua
guia Use (Uso) e selecione Create copy (Criar cópia).

Como o PCA funciona
A análise de componente principal (PCA) é um algoritmo de aprendizagem que reduz a dimensionalidade
(número de recursos) em um conjunto de dados enquanto mantém o maior número possível de
informações.
Para reduzir a dimensionalidade, o algoritmo encontra um novo conjunto de recursos chamados
componentes, que são composições de recursos originais não correlacionados entre si. O primeiro
componente representa a maior variabilidade possível nos dados, o segundo componente, a segunda
maior variabilidade, e assim por diante.
É um algoritmo de redução de dimensionalidade não supervisionado. Na aprendizagem não
supervisionada, os rótulos que podem ser associados aos objetos do conjunto de dados de treinamento
não são usados.
Dada a entrada de uma matriz com as linhas
, cada uma de dimensão 1 * d, os dados são
particionados em minilotes de linhas e distribuídos entre os nós de treinamento (trabalhadores). Cada
operador calcula então um resumo dos seus dados. Depois, os resumos dos diferentes operadores são
unificados em uma só solução no final do cálculo.
Modos
A Amazônia SageMaker O algoritmo PCA usa um dos dois modos para calcular esses resumos,
dependendo da situação:
• regular: para conjuntos com dados esparsos e um número moderado de observações e recursos.
• randomized: para conjuntos de dados com um grande número de observações e recursos. Esse modo
usa um algoritmo de aproximação.
Como último passo, o algoritmo executa a decomposição de valor singular na solução unificada, de onde
os principais componentes serão derivados.
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Modo 1 do Comum
Os trabalhadores calcula,

e

em conjunto.

Note
Como são vetores de linha 1 * d,
é uma matriz (não um valor escalar). O uso de vetores
de linha dentro do código permite obter um cache eficiente.
A matriz de covariância é calculada como
vetores singulares formam o modelo.

, e seus num_components principais

Note
Se subtract_mean for False, evitamos o cálculo e a subtração de

.

Use esse algoritmo quando a dimensão d dos vetores for pequena o suficiente para que
memória.

caiba na

Modo 2: Randomizado
Quando o número de recursos no conjunto de dados de entrada é grande, usamos um método
para aproximar a métrica de covariância. Para cada minilote de dimensão , b * d inicializamos
aleatoriamente uma matriz (num_components + extra_components) * b que multiplicamos por
cada minilote para criar uma matriz (num_components + extra_components) * d. A soma dessas
matrizes é calculada pelos operadores, e os servidores executam a decomposição de valor singular na
matriz final (num_components + extra_components) * d. Os vetores singulares num_components
da parte superior direita dela são a aproximação dos vetores singulares da parte superior da matriz de
entrada.
Deixe
= num_components + extra_components. Dado um minilote
de dimensão b * d, o
trabalhador desenha uma matriz aleatória
de dimensão
. Dependendo se o ambiente usa uma GPU
ou CPU e do tamanho da dimensão, a matriz é uma matriz de sinal aleatória, em que cada entrada é +-1
ou uma FJLT (rápida transformação de Johnson Lindenstrauss). Para obter informações, consulte o artigo
sobre transformações FJLT e os documentos de acompanhamento. O trabalhador então calcula
e
mantém
. O trabalhador também mantém , a soma das colunas de
(T sendo o
número total de minilotes) e s, a soma de todas as linhas de entrada. Depois de processar todo o estilhaço
de dados, o operador envia o servidor B, h, s e n (o número de linhas de entrada).
Identifique as diferentes entradas para o servidor como

O servidor calcula B, h, s, n as somas

das respectivas entradas. Em seguida, ele calcula
e encontra sua decomposição em
valores singulares. Os vetores singulares da parte superior e os valores singulares de C são usados como
a solução aproximada para o problema.

Hiperparâmetros do PCA
Na solicitação CreateTrainingJob, é especificado o algoritmo de treinamento. Você também pode
especificar um algoritmo específico HyperParameters como string-to-string mapas. A tabela a seguir lista
os hiperparâmetros do algoritmo de treinamento de PCA fornecido pela Amazon SageMaker. Para mais
informações sobre como o PCA funciona, consulte Como o PCA funciona (p. 2193).
Nome do parâmetro

Descrição

feature_dim

Dimensão da entrada.
Obrigatório
Valores válidos: inteiro positivo
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Nome do parâmetro

Descrição

mini_batch_size

Número de linhas em um minilote.
Obrigatório
Valores válidos: inteiro positivo

num_components

O número de componentes principais a ser calculado.
Obrigatório
Valores válidos: inteiro positivo

algorithm_mode

Modo de cálculo dos principais componentes.
Opcional
Valores válidos: regular ou randomized
Valor padrão: regular

extra_components

À medida que o valor aumenta, a solução se torna mais
precisa, mas o tempo de execução e o consumo de memória
aumenta linearmente. O padrão, -1, significa o máximo de 10 e
num_components. Válido apenas para o modo randomized.
Opcional
Valores válidos: Número inteiro não negativo ou -1
Valor padrão: -1

subtract_mean

Indica se os dados devem ser imparciais durante o treinamento e a
inferência.
Opcional
Valores válidos: Um dosverdadeoufalso
Valor padrão: true

Formatos de resposta do PCA
Toda a Amazon SageMaker os algoritmos incorporados aderem ao formato comum de inferência de
entrada descrito emFormatos de dados comuns - Inferência. Este tópico contém uma lista dos formatos de
saída disponíveis para o SageMaker Algoritmo de PCA

Formato de resposta JSON
Aceitar — aplicativo/JSON
{

"projections": [
{
"projection": [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0]
},
{
"projection": [6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 0.0]
},
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}

]

....

Formato de resposta JSONLINES
Aceitar — aplicativo/JSONlines
{ "projection": [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0] }
{ "projection": [6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 0.0] }

Formato de resposta RECORDIO
Aceitar — Inscrição/x-recordio-protobuf
[

]

Record = {
features = {},
label = {
'projection': {
keys: [],
values: [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0]
}
}
},
Record = {
features = {},
label = {
'projection': {
keys: [],
values: [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0]
}
}
}

Algoritmo RCF (Random Cut Forest)
Amazônia SageMaker O Random Cut Forest (RCF) do é um algoritmo não supervisionado para detecção
de pontos de dados anormais em um conjunto de dados. Trata-se de observações que divergem de outros
dados padronizados ou bem-estruturados. As anomalias podem se manifestar como picos inesperados
em dados de séries temporais, pausas na periodicidade ou pontos de dados inclassificáveis. São de fácil
descrição quando visualizados em um gráfico, pois frequentemente se distinguem dos dados "normais".
A inclusão dessas anomalias em um conjunto de dados pode aumentar drasticamente a complexidade de
uma tarefa de machine learning, já que os dados "normais" podem ser descritos com um modelo simples.
A cada ponto de dados, o RCF associa uma pontuação de anomalia. Os valores de pontuação baixa
indicam que o ponto de dados é considerado "normal". Valores altos indicam a presença de uma anomalia
nos dados. As definições de "baixo" e "alto" dependem do aplicativo, mas a prática comum sugere que as
pontuações além dos três desvios padrão da pontuação média são consideradas anormais.
Embora haja muitos aplicativos de algoritmos de detecção de anomalia para dados de séries temporais
unidirecionais, como a análise de volume de tráfego ou a detecção de pico de volume de som, o RCF foi
projetado para funcionar com entradas dimensionais arbitrárias. Amazônia SageMaker O RCF do escala
bem com relação ao número de recursos, tamanho do conjunto de dados e número de instâncias.
Tópicos
• Interface de entrada/saída para o algoritmo RCF (p. 2197)
• Recomendações de instâncias para o algoritmo RCF (p. 2198)
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• Blocos de anotações de amostra do RCF (p. 2198)
• Como o RCF funciona (p. 2198)
• Hiperparâmetros do RCF (p. 2201)
• Ajustar um modelo RCF (p. 2202)
• Formatos de resposta do RCF (p. 2202)

Interface de entrada/saída para o algoritmo RCF
Amazônia SageMaker O Random Cut Forest do suportatrainetestCanais de dados. O canal de teste
opcional é usado para calcular métricas de precisão, exatidão, recall e pontuação F1 em dados rotulados.
Os tipos de conteúdo dos dados de treinamento e teste podem ser dos formatos application/xrecordio-protobuf ou text/csv. Para os dados de teste, ao usar o formato text/csv, o conteúdo deve
ser especificado como text/csv;label_size=1, onde a primeira coluna de cada linha representa o rótulo de
anomalia: "1" para um ponto de dados anormal, e "0" para um ponto de dados normal. É possível usar o
modo de Arquivo ou de Pipe para treinar modelos RCF em dados formatados como recordIO-wrappedprotobuf ou CSV
O canal de trem só suportaS3DataDistributionType=ShardedByS3Keye o canal de teste só
suportaS3DataDistributionType=FullyReplicated. O exemplo a seguir especifica o tipo de
distribuição S3 para o canal de trem usando oAmazônia SageMaker Python SDK.

Note
Osagemaker.inputs.s3_inputO método foi renomeado
parasagemaker.inputs.TrainingInputemSDK do SageMaker Python v2.
import sagemaker
# specify Random Cut Forest training job information and hyperparameters
rcf = sagemaker.estimator.Estimator(...)
# explicitly specify "ShardedByS3Key" distribution type
train_data = sagemaker.inputs.TrainingInput(
s3_data=s3_training_data_location,
content_type='text/csv;label_size=0',
distribution='ShardedByS3Key')
# run the training job on input data stored in S3
rcf.fit({'train': train_data})

Para evitar erros comuns em torno das funções de execução, certifique-se de que você tenha as funções
de execução
necessárias,AmazonSageMakerFullAccesseAmazonEC2ContainerRegistryFullAccess. Para
evitar erros comuns em torno de sua imagem não existente ou suas permissões estarem incorretas,
certifique-se de que a imagem ECR não seja maior do que o espaço em disco alocado na instância de
treinamento. Para evitar isso, execute seu trabalho de treinamento em uma instância que tenha espaço
em disco suficiente. Além disso, se sua imagem ECR for de outraAWSrepositório Elastic Container Service
(ECS) da conta, e você não define permissões de repositório para conceder acesso, isso resultará em
um erro. Consulte aPermissões do repositório ECRpara obter mais informações sobre como definir uma
declaração de política de repositório.
Consulte aS3DataSourcePara obter mais informações sobre como personalizar atributos de fonte de
dados do S3. Por fim, para aproveitar o treinamento de várias instâncias, os dados de treinamento devem
ser particionados, pelo menos, na mesma quantidade de arquivos que as instâncias.
Para inferência, o RCF é compatível com os tipos de conteúdo de dados de entrada application/
x-recordio-protobuf, text/csv e application/json. Consulte a documentação do Formatos

2197

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

de dados comuns para algoritmos internos (p. 1994) para obter mais informações. A inferência do RCF
retorna a saída formatada application/x-recordio-protobuf ou application/json. Cada
registro desses dados de saída contém as pontuações de anomalias correspondentes de cada ponto de
dados de entrada. Consulte Formatos de dados gerais: Inferência para obter mais informações.
Para obter mais informações sobre formatos de arquivo de entrada e saída, consulte Formatos de resposta
do RCF (p. 2202) para inferência e os Blocos de anotações de amostra do RCF (p. 2198).

Recomendações de instâncias para o algoritmo RCF
Para treinamento, recomendamos as famílias de instâncias ml.m4, ml.c4 e ml.c5. Para inferência,
recomendamos usar um tipo de instância ml.c5.xl em particular, que oferece máximo desempenho e
menor custo por hora de uso. Embora possa tecnicamente ser executado em tipos de instância de GPU, o
algoritmo não aproveita o hardware de GPU.

Blocos de anotações de amostra do RCF
Para obter um exemplo de como treinar um modelo RCF e realizar inferências com ele, consulte aUma
Introdução ao SageMaker Florestas cortadas alenotebook. Para obter instruções sobre como criar e
acessar instâncias de bloco de anotações Jupyter que podem ser usadas para executar o exemplo no
SageMaker, consulteUsar a Amazon Amazon SageMaker Instâncias de bloco (p. 299). Depois de criar
uma instância de bloco de anotações e abri-la, selecione aExemplos do SageMakerGuia para ver uma lista
de todas as SageMaker Exemplos do . Para abrir um bloco de anotações, clique em sua guia Use (Uso) e
selecione Create copy (Criar cópia).

Como o RCF funciona
Amazônia SageMaker O Random Cut Forest (RCF) do é um algoritmo não supervisionado para detecção
de pontos de dados anormais em um conjunto de dados. Trata-se de observações que divergem de outros
dados padronizados ou bem-estruturados. As anomalias podem se manifestar como picos inesperados
em dados de séries temporais, pausas na periodicidade ou pontos de dados inclassificáveis. São de fácil
descrição quando visualizados em um gráfico, pois frequentemente se distinguem dos dados "normais".
A inclusão dessas anomalias em um conjunto de dados pode aumentar drasticamente a complexidade de
uma tarefa de machine learning, já que os dados "normais" podem ser descritos com um modelo simples.
A principal ideia subjacente do algoritmo RCF é criar uma floresta de árvores em que cada árvore é
obtida por meio de uma partição de uma amostra de dados de treinamento. Por exemplo, uma amostra
aleatória dos dados de entrada é determinada pela primeira vez. A amostra aleatória é, então, particionada
de acordo com o número de árvores na floresta. Cada árvore recebe uma partição e organiza esse
subconjunto de pontos em uma árvore k-d. A pontuação de anomalia atribuída a um ponto de dados pela
árvore é definida como a alteração esperada na complexidade dessa árvore, resultando na inclusão do
ponto à árvore. Além disso, tal resultado, na aproximação, é inversamente proporcional à profundidade
resultante do ponto na árvore. Para atribuir uma pontuação de anomalia, o Random Cut Forest calcula a
pontuação média de cada árvore integrante e escala o resultado em relação ao tamanho da amostra. O
algoritmo RCF baseia-se no item descrito na referência [1].

Obter amostra de dados de forma aleatória
A primeira etapa do algoritmo RCF é obter uma amostra aleatória dos dados de treinamento. Em
particular, suponha que queiramos uma amostra de tamanho do total de pontos de dados. Se
os dados de treinamento forem pequenos o suficiente, todo o conjunto de dados poderá ser usado,
poderíamos desenhar aleatoriamente elementos desse conjunto. No entanto, os dados de treinamento
frequentemente são muito grandes para se encaixarem todos de uma vez, e essa abordagem não é viável.
Em vez disso, usamos uma técnica chamada de amostragem de reservatório.
A amostragem de reservatório é um algoritmo para o desenho eficiente de amostras aleatórias de um
conjunto de dados
, em que os elementos no conjunto de dados só podem ser observados
um de cada vez ou em lotes. De fato, a amostragem de reservatório funciona mesmo quando não é
conhecido a priori. Se apenas uma amostra for solicitada, como quando
, o algoritmo será:
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Algoritmo: Amostragem de reservatórios
• Entrada: conjunto de dados ou streaming de dados
• Inicialize a amostra aleatória
• Para cada amostra observada

:

• Escolha um número aleatório uniforme
• Se
• Definir
• Return
Esse algoritmo seleciona uma amostra aleatória, de modo que
para todos os
.
Quando
, o algoritmo é mais complicado. Além disso, é necessário estabelecer uma distinção entre
a amostragem aleatória que está com substituição e a que está sem. O RCF realiza uma amostragem de
reservatório aumentada sem substituição nos dados de treinamento com base nos algoritmos descritos em
[2].

Treinar um modelo RFC e produzir inferências
A próxima etapa do RCF é construir uma floresta de corte aleatório usando a amostra aleatória de
dados. Primeiramente, a amostra é particionada em uma série de partições de tamanho igual, na mesma
quantidade de árvores da floresta. Em seguida, cada partição é enviada para uma árvore individual. Para
organizar recursivamente a partição em uma árvore binária, a árvore particiona o domínio de dados em
caixas delimitadoras.
Esse procedimento é mais bem ilustrado com um exemplo. Digamos que uma árvore receba o seguinte
conjunto de dados bidimensional. A árvore correspondente é inicializada para o nó raiz:

Um conjunto de dados bidimensional onde a maioria dos dados reside em um cluster (azul), exceto pelo
ponto de dados anormal (laranja). A árvore é inicializada com um nó raiz.
O algoritmo RCF organiza esses dados em uma árvore. Primeiramente, ele calcula uma caixa delimitadora
dos dados, selecionando uma dimensão aleatória (atribuindo mais peso às dimensões com maior
"variação"). Em seguida, aleatoriamente determina a posição de um "corte" hiperplano através da
dimensão. Os dois subespaços resultantes definem a própria subárvore deles. Nesse exemplo, o corte
ocorre para separar um ponto isolado do restante da amostra. O primeiro nível da árvore binária resultante
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consiste em dois nós: um com a subárvore de pontos à esquerda do corte inicial, e o outro representando
o único ponto à direita.

Um corte aleatório particionando o conjunto de dados bidimensional. É mais provável que um ponto de
dados anormal resida isoladamente em uma caixa delimitadora, em uma profundidade menor do que
outros pontos na árvore.
As caixas delimitadoras são então calculadas para as metades esquerda e direita dos dados, e o processo
é repetido até que todas as folhas da árvore represente um único ponto de dados da amostra. Observe
que, se o ponto único estiver suficientemente longe, é mais provável que um corte aleatório resulte em
seu isolamento. Essa observação fornece a intuição de que a profundidade da árvore é, a grosso modo,
inversamente proporcional à pontuação de anomalia.
Na execução de inferência com um modelo RCF treinado, a pontuação de anomalia final é registrada como
a média entre as pontuações registradas por cada árvore. Observe que é frequente o fato de que o novo
ponto de dados ainda não reside na árvore. Para determinar a pontuação associada ao novo ponto, o
ponto de dados é inserido na árvore em questão, que, por sua vez, é eficientemente (e temporariamente)
remontada de uma maneira equivalente ao processo de treinamento descrito acima. Ou seja, a árvore
resultante é como se o ponto de dados de entrada fosse um membro da amostra usada para construir
a árvore no começo. A pontuação registrada é inversamente proporcional à profundidade do ponto de
entrada na árvore.

Escolher hiperparâmetros
Os principais hiperparâmetros usados para ajustar o modelo RCF são num_trees e
num_samples_per_tree. Se você aumentar o num_trees, o ruído observado em pontuações de
anomalia será reduzido, já que a última pontuação é a média das pontuações registradas por cada árvore.
Embora o valor ideal dependa do aplicativo, recomendamos começar usando 100 árvores, para que
haja equilíbrio entre o ruído das pontuações e a complexidade do modelo. Observe que o tempo de
inferência é proporcional ao número de árvores. Embora o tempo de treinamento também seja afetado, ele
é controlado pelo algoritmo de amostragem de reservatório descrito acima.
O parâmetro num_samples_per_tree está relacionado à densidade esperada de anomalias no
conjunto de dados. Especificamente, num_samples_per_tree deve ser escolhido de modo que 1/
num_samples_per_tree se aproxime da proporção entre dados anormais e dados normais. Por
exemplo, se 256 amostras forem usadas em cada árvore, o esperado é que os dados contenham
anomalias de 1/256 ou aproximadamente 0,4% do tempo. Novamente, um valor ideal para esse
hiperparâmetro depende do aplicativo.
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Hiperparâmetros do RCF
Na solicitação CreateTrainingJob, é especificado o algoritmo de treinamento. Também é possível
especificar hiperparâmetros específicos de algoritmo como mapas de string a string. A tabela a seguir
lista os hiperparâmetros da Amazon SageMaker Algoritmo RCF. Para obter mais informações, incluindo
recomendações sobre como escolher hiperparâmetros, consulte Como o RCF funciona (p. 2198).

Nome do parâmetro

Descrição

feature_dim

O número de recursos no conjunto de dados. (Se você usar o estimador de
Random Cut Forest, esse valor será calculado para você e não precisará
ser especificado.)
Obrigatório
Valores válidos: inteiro positivo (mínimo: 1; máximo: 10000)

eval_metrics

Uma lista de métricas usadas para pontuar um conjunto de dados de teste
rotulado. As métricas a seguir podem ser selecionadas para o resultado:
• accuracy: retorna a fração de previsões corretas.
• precision_recall_fscore: retorna as exatidões positiva e negativa,
o recall e as pontuações F1.
Opcional
Valores válidos: uma lista com valores possíveis extraídos de accuracy ou
precision_recall_fscore.
Valor padrão: Ambosaccuracy,precision_recall_fscoresão
calculados.

num_samples_per_tree Número de amostras aleatórias atribuídos a cada árvore do conjunto de
dados de treinamento.
Opcional
Valores válidos: inteiro positivo (mínimo: 1; máximo: 2048)
Valor padrão: 256
num_trees

Número de árvores na floresta.
Opcional
Valores válidos: inteiro positivo (mínimo: 50; máximo: 1000)
Valor padrão: 100
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Ajustar um modelo RCF
O ajuste de modelo automático, também conhecido como ajuste de hiperparâmetros ou otimização de
hiperparâmetros, localiza a melhor versão de um modelo executando vários trabalhos que testam uma
série de hiperparâmetros no seu conjunto de dados. Você escolhe os hiperparâmetros ajustáveis, um
intervalo de valores para cada um e uma métrica objetiva. Você escolhe a métrica objetiva entre as
métricas que o algoritmo calcula. O ajuste de modelo automático pesquisa os hiperparâmetros escolhidos
para encontrar a combinação de valores que resultam no modelo que otimiza a métrica objetiva.
A Amazon SageMaker O algoritmo RCF do é um algoritmo de detecção de anomalias não supervisionado
que requer um conjunto de dados de teste rotulado para otimização de hiperparâmetros. O RCF calcula as
pontuações de anomalias para os pontos de dados de teste e rotula os pontos de dados como anômalos
se suas pontuações estiverem além dos três desvios padrão da pontuação média. Isso é conhecido como
heurística de limites de três sigma. A pontuação F1 é baseada na diferença entre rótulos calculados e
rótulos reais. O trabalho de ajuste de hiperparâmetros encontra o modelo que maximiza essa pontuação.
O sucesso da otimização de hiperparâmetros depende da aplicabilidade da heurística de limites de três
sigma ao conjunto de dados de teste.
Para mais informações sobre o ajuste de modelos, consulte Execute o ajuste automático do modelo com
SageMaker (p. 2474).

Métricas calculadas pelo algoritmo RCF
O algoritmo RCF calcula a métrica a seguir durante o treinamento. Ao ajustar o modelo, escolha essa
métrica como a métrica objetiva.
Nome da métrica

Descrição

Direção de otimização

test:f1

Pontuação F1 no conjunto de dados de teste,
com base na diferença entre rótulos calculados e
rótulos reais.

Maximizar

Hiperparâmetros ajustáveis do RCF
Você pode ajustar um modelo de RCF com os seguintes hiperparâmetros.
Nome do parâmetro

Tipo de parâmetro

Intervalos
recomendados

num_samples_per_treeIntegerParameterRanges

MinValue: 1,
MaxValue:2048

IntegerParameterRanges

MinValue: 50,
MaxValue:1000

num_trees

Formatos de resposta do RCF
Toda a Amazon SageMaker Os algoritmos integrados do aderem ao formato de inferência de entrada
comum descrito emFormatos de dados comuns - Inferência. Observe que SageMaker O Random Cut
Forest é compatível com os formatos denso e esparso JSON e RecordIO Este tópico contém uma lista dos
formatos de saída disponíveis para o SageMaker Algoritmo RCF.

Formato de resposta JSON
ACCEPT: application/json.
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{

"scores":

[

{"score": 0.02},

{"score": 0.25}

]

}

Formato de resposta JSONLINES
ACCEPT: application/jsonlines.
{"score": 0.02},
{"score": 0.25}

Formato de resposta RECORDIO
ACCEPT: application/x-recordio-protobuf.
[

Record = {

features = {},

label = {

'score': {

keys: [],

values: [0.25]

# float32

}
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}

},

Record = {

features = {},

label = {

'score': {

keys: [],

values: [0.23]

# float32

}

}

}

]

Embutido SageMaker Algoritmos para visão computacional
SageMaker fornece algoritmos de processamento de imagem que são usados para classificação de
imagens, detecção de objetos e visão computacional.
• Classificação de imagens - MXNet (p. 2205)—usa dados de exemplo com respostas (chamados
dealgoritmo supervisionado). Use esse algoritmo para classificar imagens.
• Classificação de imagens - TensorFlow (p. 2217)—usa o pré-treinado TensorFlowModelos de hub para
ajustar tarefas específicas (chamadas dealgoritmo supervisionado). Use esse algoritmo para classificar
imagens.
• Detecção de objetos (p. 2231)—detecta e classifica objetos em imagens usando uma única rede neural
profunda. Ele é um algoritmo de aprendizagem supervisionada que captura imagens como entrada e
identifica todas as instâncias de objetos na cena da imagem.
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• Algoritmo de segmentação semântica (p. 2242)—fornece uma abordagem refinada em nível de pixel
para o desenvolvimento de aplicativos de visão computacional.

Nome do
algoritmo

Tipo de
arquivo

Classe de
instância

Paralelizável

Classificação treinamento
Arquivo ou
de imagens - e validação, Pipe
MXNet
(opcionalmente)
train_lst,
validation_lst
e model

recordIO ou
arquivos de
imagem (.jpg
ou .png)

GPU

Sim

Classificação treinamento
de imagens - e validação
TensorFlow

arquivos
de imagem
(.jpg, .jpeg
ou .png)

CPU ou
GPU

Sim
(somente
em várias
GPUs em
uma única
instância)

recordIO ou
arquivos de
imagem (.jpg
ou .png)

GPU

Sim

Arquivos de
imagem

GPU
(somente
instância
única)

Não

Detecção de
objetos

Nome do
canal

Modo de
entrada do
treinamento

Arquivo

treinamento
Arquivo ou
e validação, Pipe
(opcionalmente)
train_annotation,
validation_annotation
e model

Segmentação treinamento
Arquivo ou
semântica
e validação, Pipe
train_annotation,
validation_annotation
e
(opcionalmente)
label_map e
model

Classificação de imagens - MXNet
A Amazon SageMaker o algoritmo de classificação de imagens é um algoritmo de aprendizado
supervisionado que oferece suporte à classificação de vários rótulos. Ele recebe uma imagem como
entrada e gera um ou mais rótulos atribuídos a essa imagem. Ele usa uma rede neural convolucional que
pode ser treinada do zero ou treinada usando aprendizado por transferência quando um grande número de
imagens de treinamento não está disponível.
O formato de entrada recomendado para a Amazon SageMaker algoritmos de classificação de imagens é
o Apache MXNetRecordIO. No entanto, você também pode usar imagens brutas nos formatos .jpg ou .png.
Consulte esta discussão para obter uma visão geral ampla da preparação e carregamento eficientes de
dados para sistemas de machine learning.

Note
Para manter uma melhor interoperabilidade com as estruturas de aprendizado profundo
existentes, isso difere dos formatos de dados protobuf comumente usados por outras empresas
da Amazon SageMakerAlgoritmos.
Para obter mais informações sobre as redes convolucionais, consulte:

2205

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

• Deep residual learning for image recognition (Deep residual learning para o reconhecimento de imagens)
Kaiming He, et al., 2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition
• ImageNet banco de imagem
• Classificação de imagens com Gluon-CV e MXNet
Tópicos
• Interface de entrada/saída para o algoritmo de classificação de imagens (p. 2206)
• Recomendação de instâncias do EC2 para o algoritmo de Classificação de imagens (p. 2208)
• Blocos de anotações de amostra de Classificação de imagens (p. 2208)
• Como funciona a classificação de imagens (p. 2209)
• Hiperparâmetros de Classificação de imagens (p. 2209)
• Ajustar um modelo de classificação de imagens (p. 2216)

Interface de entrada/saída para o algoritmo de classificação de imagens
O SageMaker O algoritmo de classificação de imagem suporta tanto o RecordIO (application/xrecordio) e imagem (image/png,image/jpeg, eapplication/x-image) tipos de conteúdo para
treinamento em modo de arquivo e suporta o RecordIO (application/x-recordio) tipo de conteúdo
para treinamento no modo pipe. No entanto, você também pode treinar no modo de Pipe usando arquivos
de imagem (image/png, image/jpeg e application/x-image) sem criar arquivos RecordIO, usando
o formato de manifesto aumentado.
O treinamento distribuído é compatível com o modo de Arquivo e o modo de Pipe. Ao usar o tipo
de conteúdo RecordIO no modo de Pipe, você deve definir o S3DataDistributionType de
S3DataSource como FullyReplicated. O algoritmo oferece suporte a um modelo totalmente replicado
em que seus dados são copiados para cada máquina.
O algoritmo oferece suporte para image/png, image/jpeg e application/x-image para inferência.

Treinar com o formato RecordIO
Se você usar o formato RecordIO para treinamento, especifique os canais train e validation como
valores para o parâmetro InputDataConfig da solicitação CreateTrainingJob. Especifique um
arquivo RecordIO (.rec) no canal train e um arquivo RecordIO no canal validation. Defina o tipo de
conteúdo para ambos os canais como application/x-recordio.

Treinar com o formato de imagem
Se você usar o formato de imagens para treinamento, especifique os canais train, validation,
train_lst e validation_lst como valores para o parâmetro InputDataConfig da solicitação
CreateTrainingJob. Especifique dados de imagem individuais (arquivos .jpg ou .png) para os
canais train e validation. Especifique um arquivo .lst em cada um dos canais train_lst e
validation_lst. Defina o tipo de conteúdo para os quatro canais como application/x-image.

Note
SageMaker lê os dados de treinamento e validação separadamente de diferentes canais,
portanto, você deve armazenar os dados de treinamento e validação em pastas diferentes.
Um arquivo .lst é um arquivo separado por tabulação com três colunas que contém uma lista de
arquivos de imagem. A primeira coluna especifica o índice de imagens; a segunda, o índice de rótulos de
classe da imagem; e a terceira, o caminho relativo do arquivo de imagem. O índice de imagens na primeira
coluna deve ser exclusivo em todas as imagens. O conjunto dos índices de rótulos de classe é numerado
sucessivamente, e a numeração deve começar com 0. Por exemplo, 0 para a classe de cães, 1 para a
classe de gatos, e assim por diante para as classes adicionais.
Este é um exemplo de um arquivo .lst:
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5
1000
22

1
0
1

your_image_directory/train_img_dog1.jpg
your_image_directory/train_img_cat1.jpg
your_image_directory/train_img_dog2.jpg

Por exemplo, se as imagens de treinamento estiverem armazenadas em s3://<your_bucket>/
train/class_dog, s3://<your_bucket>/train/class_cat e assim por diante, especifique
o caminho para o canal train como s3://<your_bucket>/train, que é o diretório de nível
superior dos seus dados. No arquivo .lst, especifique o caminho relativo de um arquivo individual
chamado train_image_dog1.jpg no diretório de classes class_dog como class_dog/
train_image_dog1.jpg. Também é possível armazenar todos os seus arquivos de imagem em um
subdiretório dentro do diretório train. Nesse caso, use esse subdiretório para o caminho relativo. Por
exemplo, s3://<your_bucket>/train/your_image_directory.

Treinar com o formato de imagem de manifesto aumentado
O formato de manifesto aumentado permite que você faça treinamentos no modo de Pipe usando
arquivos de imagem, sem precisar criar arquivos RecordIO. Você precisa especificar ambos os canais
de treinamento e de validação como valores para o parâmetro InputDataConfig da solicitação
CreateTrainingJob. Ao usar esse formato, é necessário gerar um arquivo de manifesto do S3 contendo
a lista de imagens e suas anotações correspondentes. O formato de arquivo de manifesto deve estar no
formato linhas JSON, em que cada linha representa uma amostra. As imagens são especificadas usando
a tag 'source-ref', que aponta para a localização do S3 da imagem. As anotações são fornecidas sob
o valor do parâmetro "AttributeNames", conforme especificado na solicitação CreateTrainingJob.
Elas também podem conter metadados adicionais sob a tag metadata, mas estas são ignoradas pelo
algoritmo. No exemplo abaixo, os "AttributeNames" estão contidos na lista de referências de imagem e
anotação ["source-ref", "class"]. O valor de rótulo correspondente é "0" para a primeira imagem
e “1” para a segunda imagem:
{"source-ref":"s3://image/filename1.jpg", "class":"0"}
{"source-ref":"s3://image/filename2.jpg", "class":"1", "class-metadata": {"class-name":
"cat", "type" : "groundtruth/image-classification"}}

A ordem do"AttributeNames"nos arquivos de entrada importa ao treinar o ImageClassification
Algoritmo Ele aceita dados redirecionados em uma ordem específica, com image primeiro, seguido
por label. Então, o”AttributeNames“neste exemplo são fornecidos com"source-ref"primeiro,
seguido por"class". Ao usar o ImageClassification algoritmo com Augmented Manifest, o valor
doRecordWrapperTypeparâmetro deve ser"RecordIO".
O treinamento com vários rótulos também é compatível com a especificação de uma matriz de valores
JSON. O hiperparâmetro num_classes deve ser definido para corresponder ao número total de classes.
Existem dois formatos de rótulo válidos: multi-hot e class-id.
No formato multi-hot, cada rótulo é um vetor codificado multi-hot de todas as classes, em que cada classe
leva o valor de 0 ou de 1. No exemplo a seguir, existem três classes. A primeira imagem é rotulada com as
classes 0 e 2, enquanto a segunda imagem é rotulada apenas com a classe 2:
{"image-ref": "s3://mybucket/sample01/image1.jpg", "class": "[1, 0, 1]"}
{"image-ref": "s3://mybucket/sample02/image2.jpg", "class": "[0, 0, 1]"}

No formato class-id, cada rótulo é uma lista dos IDs de classe, de (0, num_classes), que se aplicam ao
ponto de dados. Em vez disso, o exemplo anterior seria parecido com isto:
{"image-ref": "s3://mybucket/sample01/image1.jpg", "class": "[0, 2]"}
{"image-ref": "s3://mybucket/sample02/image2.jpg", "class": "[2]"}

O formato multi-hot é o padrão, mas pode ser definido explicitamente no tipo de conteúdo com olabelformatparâmetro:"application/x-recordio; label-format=multi-hot". O formato class-

2207

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

id, que é o formato gerado pelo GroundTruth, deve ser definido explicitamente:"application/xrecordio; label-format=class-id".
Para obter mais informações sobre arquivos manifestos aumentados, consulte Fornecer metadados de
conjunto de dados para trabalhos de treinamento com um arquivo de Manifesto aumentado (p. 2756).

Treinamento incremental
Você também pode propagar o treinamento de um novo modelo usando os artefatos de um modelo
anteriormente treinado com o SageMaker. O treinamento incremental economiza tempo de treinamento
quando você deseja treinar um novo modelo com dados iguais ou similares. SageMaker os modelos de
classificação de imagens só podem ser pré-implantados com outro modelo de classificação de imagem
integrado treinado em SageMaker.
Para usar um modelo pré-treinado, na solicitação CreateTrainingJob, especifique ChannelName
como "modelo" no parâmetro InputDataConfig. Defina o ContentType para o canal do modelo como
application/x-sagemaker-model. Os hiperparâmetros de entrada do novo modelo e do modelo prétreinado que você transfere por upload para o canal do modelo devem ter as mesmas configurações para
os parâmetros de entrada num_layers, image_shape e num_classes. Esses parâmetros definem a
arquitetura da rede. Para o arquivo de modelo pré-treinado, use os artefatos do modelo compactado (no
formato .tar.gz) produzidos por SageMaker. Você pode usar os formatos RecordIO ou de imagem para
dados de entrada.
Para um bloco de anotações de amostra que demonstra como usar o treinamento incremental com o
algoritmo de classificação de imagens do SageMaker, consulte o artigo Exemplo completo de classificação
de imagens de treinamento incremental. Para obter mais informações sobre treinamento incremental e
instruções sobre como usá-lo, consulte Treinamento incremental na Amazon SageMaker (p. 2729).

Inferência com o algoritmo de classificação de imagens
Os modelos gerados podem ser hospedados para inferência e oferecem suporte aos formatos de imagem
.jpg e .png codificados como image/png, image/jpeg e content-type application/x-image. A
imagem de entrada é redimensionada automaticamente. A saída são os valores de probabilidade para
todas as classes codificados no formato JSON, ou no formato de texto JSON Lines para transformação
em lote. O modelo de classificação de imagem processa uma única imagem por solicitação e, portanto,
exibe apenas uma linha no formato JSON ou JSON Lines. Veja a seguir um exemplo de uma resposta no
formato JSON Lines:
accept: application/jsonlines
{"prediction": [prob_0, prob_1, prob_2, prob_3, ...]}

Para obter mais detalhes sobre treinamento e inferência, consulte as instâncias de bloco de anotações de
amostra de classificação de imagens mencionadas na introdução.

Recomendação de instâncias do EC2 para o algoritmo de Classificação de imagens
Para classificação de imagem, oferecemos suporte a instâncias P2, P3, G4dn e G5. Recomendamos o
uso de instâncias de GPU com mais memória para treinamento com grandes tamanhos de lote. Você
também pode executar o algoritmo em configurações de várias GPUs e várias máquinas para treinamento
distribuído. As instâncias de CPU (como C4) e GPU (P2, P3, G4dn ou G5) podem ser usadas para
inferência.

Blocos de anotações de amostra de Classificação de imagens
Para um caderno de amostra que usa o SageMaker algoritmo de classificação de imagens para treinar um
modelo no conjunto de dados caltech-256 e, em seguida, implantá-lo para realizar inferências, consulte
oExemplo de classificação de imagem multiclasse de ponta a ponta. Para obter instruções sobre como
criar e acessar instâncias de bloco de anotações Jupyter que você pode utilizar para executar o exemplo
em SageMaker, consulte Usar a Amazon Amazon SageMaker Instâncias de bloco (p. 299). Depois de
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criar uma instância de notebook e abri-la, selecione aSageMaker Exemplosguia para ver uma lista com
todos os SageMaker exemplos. Os exemplos de blocos de anotações de classificação de imagens estão
localizados na seção Introdução aos algoritmos da Amazon. Para abrir um bloco de anotações, clique em
sua guia Use (Uso) e selecione Create copy (Criar cópia).

Como funciona a classificação de imagens
O algoritmo de classificação de imagens pega uma imagem como entrada e a classifica em uma das
categorias de saída. O deep learning revolucionou o domínio da classificação de imagens e obteve
excelente desempenho. Várias redes de aprendizado profundo, como ResNet[1], DenseNet, inception
e assim por diante, foram desenvolvidos para serem altamente precisos na classificação de imagens.
Ao mesmo tempo, houve esforços para coletar dados de imagens rotuladas que são essenciais para
treinar essas redes. ImageNet[2] é um desses grandes conjuntos de dados que tem mais de 11 milhões
de imagens com cerca de 11.000 categorias. Depois que uma rede é treinada com ImageNet dados,
eles também podem ser usados para generalizar com outros conjuntos de dados, por meio de simples
reajuste ou ajuste fino. Nessa abordagem de aprendizado por transferência, uma rede é inicializada com
pesos (neste exemplo, treinada em ImageNet), que pode ser posteriormente ajustado para uma tarefa de
classificação de imagens em um conjunto de dados diferente.
Classificação de imagens na Amazon SageMaker pode ser executado em dois modos: treinamento
completo e aprendizado por transferência. No modo de treinamento completo, a rede é inicializada com
pesos aleatórios e treinada nos dados do usuário do zero. No modo de aprendizagem de transferência,
a rede é inicializada com pesos pré-treinados, e apenas a camada superior totalmente conectada é
inicializada com pesos aleatórios. Em seguida, toda a rede é aperfeiçoada com novos dados. Nesse modo,
o treinamento pode ser obtido mesmo com um conjunto de dados menor. Isso ocorre porque a rede já está
treinada e, portanto, pode ser usada em situações de dados de treinamento insuficientes.

Hiperparâmetros de Classificação de imagens
Hiperparâmetros são parâmetros definidos antes de um modelo de machine learning começar a aprender.
Os seguintes hiperparâmetros são suportados pela Amazon SageMaker algoritmo de classificação de
imagens incorporado. Consulte Ajustar um modelo de classificação de imagens (p. 2216) para obter
informações sobre o ajuste de hiperparâmetros de classificação de imagens.
Nome do parâmetro

Descrição

num_classes

Número de classes de saída. Esse parâmetro especifica as
dimensões da rede de saída e geralmente é definido como o número
de classes do conjunto de dados.
Além da classificação de várias classes, a classificação de vários
rótulos também é compatível. Consulte Interface de entrada/saída
para o algoritmo de classificação de imagens (p. 2206) para obter
detalhes sobre como trabalhar com a classificação de vários rótulos
com arquivos de manifesto aumentados.
Obrigatório
Valores válidos: inteiro positivo

num_training_samples

Número de exemplos de treinamento no conjunto de dados de
entrada.
Se esse valor não corresponder ao número de amostras do
conjunto de treinamento, o comportamento do parâmetro
lr_scheduler_step será indefinido, e a precisão do treinamento
distribuído poderá ser afetada.
Obrigatório
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Nome do parâmetro

Descrição
Valores válidos: inteiro positivo

augmentation_type

O tipo de aumento dos dados. As imagens de entrada podem ser
aumentadas de várias maneiras, conforme especificado abaixo.
• crop: corta a imagem aleatoriamente e vira horizontalmente.
• crop_color: além de cortar, três valores aleatórios no intervalo
[-36, 36], [-50, 50] e [-50, 50] são adicionados aos canais de matiz,
saturação e brilho respectivamente.
• crop_color_transform: além de crop_color,
transformações aleatórias são aplicadas à imagem, incluindo
variações de taxa de proporção, corte e rotação. O ângulo de
rotação máximo é 10 graus, a taxa de corte máxima é 0,1, e a taxa
oscilante de proporção máxima é 0,25.
Opcional
Valores válidos: crop, crop_color ou crop_color_transform.
Valor padrão: nenhum valor padrão

beta_1

O beta1 para adam, que é a taxa de degradação exponencial para as
estimativas do primeiro momento.
Opcional
Valores válidos: flutuante. Intervalo em [0, 1].
Valor padrão: 0.9

beta_2

O beta2 para adam, que é a taxa de degradação exponencial para as
estimativas do segundo momento.
Opcional
Valores válidos: flutuante. Intervalo em [0, 1].
Valor padrão: 0,999

checkpoint_frequency

Período de armazenamento dos parâmetros do modelo (em número
de epochs).
Observe que todos os arquivos do ponto de verificação são salvos
como parte do arquivo de modelo final "model.tar.gz" e o upload
deles é feito no S3 no local do modelo especificado. Isso aumenta
o tamanho do arquivo de modelo proporcionalmente ao número de
pontos de verificação salvos durante o treinamento.
Opcional
Valores válidos: inteiro positivo maior que epochs.
Valor padrão: nenhum valor padrão (Salva o ponto de verificação no
epoch que possui a melhor precisão de validação)
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Nome do parâmetro

Descrição

early_stopping

True para usar a lógica de interrupção precoce durante o
treinamento. False para não usá-la.
Opcional
Valores válidos: True ou False
Valor padrão: False

early_stopping_min_epochs O número mínimo de epochs que devem ser executados antes que
a lógica de interrupção precoce possa ser chamada. Usado apenas
quando early_stopping = True.
Opcional
Valores válidos: inteiro positivo
Valor padrão: 10
early_stopping_patience

O número de epochs de espera antes de concluir o treinamento, se
nenhuma melhora tiver ocorrido na métrica relevante. Usado apenas
quando early_stopping = True.
Opcional
Valores válidos: inteiro positivo
Valor padrão: 5

early_stopping_tolerance

Tolerância relativa para medir uma melhoria na métrica de validação
de precisão. Se a relação entre a melhoria na precisão dividida pela
melhor precisão anterior for menor que o conjunto de valores de
early_stopping_tolerance, a interrupção precoce considerará
que não há melhoria. Usado apenas quando early_stopping =
True.
Opcional
Valores válidos: 0 ≤ float ≤ 1
Valor padrão: 0.0

epochs

Número de epochs de treinamento.
Opcional
Valores válidos: inteiro positivo
Valor padrão: 30

eps

O épsilon para adam e rmsprop. Geralmente é definido como um
valor baixo, para evitar a divisão por 0.
Opcional
Valores válidos: flutuante. Intervalo em [0, 1].
Valor padrão: 1e-8
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Nome do parâmetro

Descrição

gamma

O gama para rmsprop, o fator de degradação para a média móvel
do gradiente quadrado.
Opcional
Valores válidos: flutuante. Intervalo em [0, 1].
Valor padrão: 0.9

image_shape

As dimensões da imagem de entrada, que é o mesmo tamanho
da camada de entrada da rede. O formato é definido como
"num_channels, altura, largura". A dimensão da imagem pode
assumir qualquer valor, já que a rede pode lidar com variadas
dimensões da entrada. No entanto, poderá haver restrições de
memória se uma dimensão de imagem maior for usada. Modelos
pré-treinados podem usar somente um tamanho de imagem fixo de
224 x 224. As dimensões típicas da imagem para classificação de
imagens são '3.224.224'. É semelhante ao ImageNet conjunto de
dados.
Para treinamento, se alguma imagem de entrada for menor que
esse parâmetro em qualquer dimensão, o treinamento falhará.
Se uma imagem for maior, uma parte da imagem será cortada,
com a área recortada especificada por esse parâmetro. Se
hiperparâmetroaugmentation_typeestá definido, o corte aleatório
é feito; caso contrário, o corte central é feito.
Na inferência, as imagens de entrada são redimensionadas
paraimage_shapeque foi usado durante o treinamento. A proporção
não é preservada e as imagens não são recortadas.
Opcional
Valores válidos: string
Valor padrão: '3.224.224'
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Nome do parâmetro

Descrição

kv_store

Modo de sincronização das atualizações de peso durante o
treinamento distribuído. As atualizações de peso podem ser
feitas de maneira síncrona ou assíncrona nas máquinas. As
atualizações síncronas geralmente oferecem mais precisão do que
as assíncronas, mas podem ser mais lentas. Consulte o treinamento
distribuído no MXNet para obter mais detalhes.
Esse parâmetro não é aplicável a treinamentos em uma máquina só.
• dist_sync: os gradientes são sincronizados após cada lote
com todos os operadores. Com o dist_sync, agora batch-size
significa o tamanho do lote usado em cada máquina. Portanto, se
houver n máquinas e usarmos o tamanho de lote b, o dist_sync
se comportará como item local com o tamanho de lote n * b.
• dist_async: executa atualizações assíncronas. Os pesos são
atualizados sempre que os gradientes são recebidos de qualquer
máquina e as atualizações de peso são atômicas. No entanto, não
há garantias sobre a ordem.
Opcional
Valores válidos: dist_sync ou dist_async
Valor padrão: nenhum valor padrão

learning_rate

A taxa de aprendizagem inicial.
Opcional
Valores válidos: flutuante. Intervalo em [0, 1].
Valor padrão: 0.1

lr_scheduler_factor

O índice de redução da taxa de aprendizagem usado em conjunto
com o parâmetro lr_scheduler_step, definido como lr_new =
lr_old * lr_scheduler_factor.
Opcional
Valores válidos: flutuante. Intervalo em [0, 1].
Valor padrão: 0.1

lr_scheduler_step

Os epochs nos quais a taxa de aprendizagem deve ser reduzida.
Como explicado no parâmetro lr_scheduler_factor, a taxa de
aprendizagem é reduzida pelo lr_scheduler_factor desses
epochs. Por exemplo, se o valor for definido como "10, 20", a taxa
de aprendizagem será reduzida pelo lr_scheduler_factor após
o 10º epoch e novamente pelo lr_scheduler_factor após o
20ºepoch. Os epochs são delimitados por ",".
Opcional
Valores válidos: string
Valor padrão: nenhum valor padrão
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Nome do parâmetro

Descrição

mini_batch_size

O tamanho do lote para treinamento. Em uma configuração com
uma máquina e várias GPUs, cada GPU trata as amostras de
treinamento mini_batch_size / num_gpu. Para o treinamento
com várias máquinas no modo dist_sync, o tamanho do lote
real é mini_batch_size * número de máquinas. Consulte a
documentação do MXNet para obter mais detalhes.
Opcional
Valores válidos: inteiro positivo
Valor padrão: 32

momentum

A dinâmica sgd e nag, ignorada para outros otimizadores.
Opcional
Valores válidos: flutuante. Intervalo em [0, 1].
Valor padrão: 0.9

multi_label

Sinalizador a ser usado para classificação de vários rótulos, em que
cada amostra pode receber vários rótulos. A precisão média em
todas as classes é registrada.
Opcional
Valores válidos: 0 ou 1
Valor padrão: 0

num_layers

Número de camadas para a rede. Para dados com tamanho
de imagem grande (por exemplo, 224x224 - como ImageNet),
sugerimos selecionar o número de camadas do conjunto [18, 34, 50,
101, 152, 200]. Para dados com tamanho pequeno de imagens (por
exemplo, 28 x 28, como o CIFAR), sugerimos selecionar o número
de camadas do conjunto [20, 32, 44, 56, 110]. O número de camadas
em cada conjunto é baseado na ResNet paper. Para aprendizagem
de transferência, o número de camadas define a arquitetura da rede
de base e, portanto, só pode ser selecionado do conjunto [18, 34, 50,
101, 152, 200].
Opcional
Valores válidos: inteiro positivo em [18, 34, 50, 101, 152, 200] ou [20,
32, 44, 56, 110]
Valor padrão: 152
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Nome do parâmetro

Descrição

optimizer

O tipo de otimizador. Para obter mais detalhes sobre os parâmetros
dos otimizadores, consulte a API do MXNet.
Opcional
Valores válidos: Um destes: sgd, adam, rmsprop ou nag.
• sgd: Descida de gradiente estocástica
• adam: Estimativa de dinâmica adaptativa
• rmsprop: Propagação da raiz média quadrática
• nag: Gradiente acelerado de Nesterov
Valor padrão: sgd

precision_dtype

A precisão dos pesos usados para treinamento. O algoritmo pode
usar precisão simples (float32) ou meia precisão (float16) para
os pesos. Usar a meia-precisão para pesos resulta em consumo de
memória reduzido.
Opcional
Valores válidos: float32 ou float16
Valor padrão: float32

resize

O número de pixels no lado mais curto de uma imagem depois
de redimensioná-la para treinamento. Se o parâmetro não
estiver definido, os dados de treinamento serão usados sem
redimensionamento. O parâmetro deve ser maior do que os
componentes de largura e altura doimage_shapepara evitar falhas
no treinamento.
Obrigatório ao usar tipos de conteúdo de imagem
Opcional ao usar o tipo de conteúdo RecordIO
Valores válidos: inteiro positivo
Valor padrão: nenhum valor padrão

top_k

Relata a precisão dos itens top-k durante o treinamento. Esse
parâmetro deve ser maior que 1, já que a precisão do treinamento
dos itens top-1 é a mesma que a do treinamento normal que já foi
relatada.
Opcional
Valores válidos: inteiro positivo maior que 1.
Valor padrão: nenhum valor padrão
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Nome do parâmetro

Descrição

use_pretrained_model

Sinalizador para usar o modelo pré-treinado para treinamento. Se
definido como 1, o modelo pré-treinado e o número correspondente
de camadas serão carregados e usados para o treinamento.
Somente as camadas FC superiores são reinicializadas com pesos
aleatórios. Caso contrário, a rede é treinada do zero.
Opcional
Valores válidos: 0 ou 1
Valor padrão: 0

use_weighted_loss

Sinalizador para usar a perda de entropia cruzada ponderada
para classificação de vários rótulos (usada somente quando
multi_label = 1), em que os pesos são calculados com base na
distribuição de classes.
Opcional
Valores válidos: 0 ou 1
Valor padrão: 0

weight_decay

O coeficiente de decaimento de peso para sgd e nag, ignorado para
outros otimizadores.
Opcional
Valores válidos: flutuante. Intervalo em [0, 1].
Valor padrão: 0,0001

Ajustar um modelo de classificação de imagens
O ajuste de modelo automático, também conhecido como ajuste de hiperparâmetros, localiza a melhor
versão de um modelo executando vários trabalhos que testam uma série de hiperparâmetros no seu
conjunto de dados. Você escolhe os hiperparâmetros ajustáveis, um intervalo de valores para cada um e
uma métrica objetiva. Você escolhe a métrica objetiva entre as métricas que o algoritmo calcula. O ajuste
de modelo automático pesquisa os hiperparâmetros escolhidos para encontrar a combinação de valores
que resultam no modelo que otimiza a métrica objetiva.
Para mais informações sobre o ajuste de modelos, consulte Execute o ajuste automático do modelo com
SageMaker (p. 2474).

Métricas calculadas pelo algoritmo de classificação de imagens
O algoritmo de classificação de imagens é um algoritmo supervisionado. Ele relata uma métrica de
precisão que é calculada durante o treinamento. Ao ajustar o modelo, escolha essa métrica como a métrica
objetiva.
Nome da métrica

Descrição

Direção de otimização

validation:accuracy A proporção do número de previsões corretas para
o número total de previsões feitas.
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Hiperparâmetros ajustados de Classificação de imagens
Ajuste um modelo de classificação de imagem com os seguintes hiperparâmetros. Os hiperparâmetros
que têm o maior impacto nas métricas objetivas de classificação de imagem são: mini_batch_size,
learning_rate e optimizer. Os hiperparâmetros que têm o maior impacto nas métricas objetivas de
classificação de imagem são momentum, weight_decay, beta_1, beta_2, eps e gamma, com base no
optimizer selecionado. Por exemplo, use beta_1 e beta_2 somente quando adam for o optimizer.
Para obter mais informações sobre quais hiperparâmetros são usados em cada otimizador, consulte
Hiperparâmetros de Classificação de imagens (p. 2209).
Nome do parâmetro

Tipo de parâmetro

Intervalos
recomendados

beta_1

ContinuousParameterRanges

MinValue: 1e-6,
MaxValue: 0,999

beta_2

ContinuousParameterRanges

MinValue: 1e-6,
MaxValue: 0,999

eps

ContinuousParameterRanges

MinValue: 1e-8,
MaxValue: 1,0

gamma

ContinuousParameterRanges

MinValue: 1e-8,
MaxValue: 0,999

learning_rate

ContinuousParameterRanges

MinValue: 1e-6,
MaxValue: 0,5

mini_batch_size

IntegerParameterRanges

MinValue: 8, MaxValue:
512

momentum

ContinuousParameterRanges

MinValue: 0.0
MaxValue: 0,999

optimizer

CategoricalParameterRanges

['sgd', ‘adam’, ‘rmsprop’,
'nag']

weight_decay

ContinuousParameterRanges

MinValue: 0.0
MaxValue: 0,999

Classificação de imagens - TensorFlow
A Amazônia SageMaker Classificação de imagens - TensorFlow algoritmo é um algoritmo de aprendizado
supervisionado que suporta o aprendizado por transferência com muitos modelos pré-treinados
doTensorFlow Seca. Use o aprendizado por transferência para ajustar um dos modelos pré-treinados
disponíveis em seu próprio conjunto de dados, mesmo que uma grande quantidade de dados de imagem
não esteja disponível. O algoritmo de classificação de imagens usa uma imagem como entrada e gera uma
probabilidade para cada rótulo de classe fornecido. Os conjuntos de dados de treinamento devem consistir
em imagens no formato .jpg, .jpeg ou .png.
Tópicos
• Como usar o SageMaker Classificação de imagens - TensorFlow algoritmo (p. 2218)
• Interface de entrada e saída para a classificação de imagens - TensorFlow algoritmo (p. 2219)
• Recomendação de instância do Amazon EC2 para a classificação de imagens - TensorFlow
algoritmo (p. 2220)
• Classificação de imagens - TensorFlow cadernos (p. 2221)
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• Como a classificação de imagens - TensorFlow funciona (p. 2221)
• TensorFlow Modelos de Hub (p. 2221)
• Classificação de imagens - TensorFlowHiperparâmetros (p. 2226)
• Ajustar uma classificação de imagem - TensorFlow modelo (p. 2230)

Como usar o SageMaker Classificação de imagens - TensorFlow algoritmo
Você pode usar a Classificação de Imagens - TensorFlow como uma Amazônia SageMaker algoritmo
embutido. A seção a seguir descreve como usar o recurso de Classificação de Imagens: TensorFlow com
o SageMaker SDK para Python. Para obter informações sobre como usar a Classificação de Imagens TensorFlow da Amazônia SageMaker UI do Studio, consulteSageMaker JumpStart (p. 48).
A classificação da imagem - TensorFlow o algoritmo suporta o aprendizado por transferência usando
qualquer um dos pré-treinados compatíveis TensorFlow Modelos de Hub. Para obter uma lista de
modelos pré-treinados da disponíveis, consulteTensorFlow Modelos de Hub (p. 2221). Cada modelo prétreinado tem ummodel_id. O exemplo a seguir usa MobileNet V2 1.0 224 (model_id:tensorflowic-imagenet-mobilenet-v2-100-224-classification-4) para ajustar um conjunto de dados
personalizado. Os modelos pré-treinados são todos pré-baixados do TensorFlow Hub e armazenado em
buckets do Amazon S3 para que os trabalhos de treinamento possam ser executados isoladamente na
rede. Use esses artefatos de treinamento de modelo pré-gerados para construir um SageMakerEstimator.
Primeiro, recupere o URI da imagem do Docker, o URI do script de treinamento e o URI do
modelo pré-treinado. Em seguida, altere os hiperparâmetros conforme achar melhor. Você
pode ver um dicionário Python de todos os hiperparâmetros disponíveis e seus valores padrão
comhyperparameters.retrieve_default. Para obter mais informações, consulteClassificação
de imagens - TensorFlowHiperparâmetros (p. 2226) Use esses valores para construir um SageMaker
Estimator.

Note
Os valores padrão dos hiperparâmetros são diferentes para modelos diferentes. Para modelos
maiores, o tamanho padrão do lote é menor e otrain_only_on_topo hiperparâmetro está
definido como"True".
Este exemplo usa otf_flowersconjunto de dados, que contém cinco classes de imagens de flores. Nós
pré-baixamos o conjunto de dados de TensorFlow sob a licença do Apache 2.0 e a disponibilizou com o
Amazon S3. Para ajustar seu modelo, ligue.fitusando o local do Amazon S3 do seu conjunto de dados
de treinamento.
from sagemaker import image_uris, model_uris, script_uris, hyperparameters
from sagemaker.estimator import Estimator
model_id, model_version = "tensorflow-ic-imagenet-mobilenet-v2-100-224-classification-4",
"*"
training_instance_type = "ml.p3.2xlarge"

# Retrieve the Docker image
train_image_uri =
image_uris.retrieve(model_id=model_id,model_version=model_version,image_scope="training",instance_type
# Retrieve the training script
train_source_uri = script_uris.retrieve(model_id=model_id, model_version=model_version,
script_scope="training")
# Retrieve the pretrained model tarball for transfer learning
train_model_uri = model_uris.retrieve(model_id=model_id, model_version=model_version,
model_scope="training")

2218

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do
# Retrieve the default hyper-parameters for fine-tuning the model
hyperparameters = hyperparameters.retrieve_default(model_id=model_id,
model_version=model_version)
# [Optional] Override default hyperparameters with custom values
hyperparameters["epochs"] = "5"
# The sample training data is available in the following S3 bucket
training_data_bucket = f"jumpstart-cache-prod-{aws_region}"
training_data_prefix = "training-datasets/tf_flowers/"
training_dataset_s3_path = f"s3://{training_data_bucket}/{training_data_prefix}"
output_bucket = sess.default_bucket()
output_prefix = "jumpstart-example-ic-training"
s3_output_location = f"s3://{output_bucket}/{output_prefix}/output"
# Create SageMaker Estimator instance
tf_ic_estimator = Estimator(
role=aws_role,
image_uri=train_image_uri,
source_dir=train_source_uri,
model_uri=train_model_uri,
entry_point="transfer_learning.py",
instance_count=1,
instance_type=training_instance_type,
max_run=360000,
hyperparameters=hyperparameters,
output_path=s3_output_location,
)
# Use S3 path of the training data to launch SageMaker TrainingJob
tf_ic_estimator.fit({"training": training_dataset_s3_path}, logs=True)

Para obter mais informações sobre a Classificação de Imagens - TensorFlow algoritmo, incluindo
aprendizado de transferência, ajuste fino, inferência e implantação, veja o seguinte exemplo de notebook:
• Classificação tabular com a Amazon SageMaker LightGBM e CatBoost algoritmo

Interface de entrada e saída para a classificação de imagens - TensorFlow algoritmo
Cada um dos modelos pré-treinados listados em TensorFlow Os modelos de hub podem ser ajustados
para qualquer conjunto de dados com qualquer número de classes de imagem. Lembre-se de como
formatar seus dados de treinamento para entrada na Classificação de Imagens - TensorFlow modelo.
• Formato de entrada de dados de treinamento: Seus dados de treinamento devem ser um diretório com
tantos subdiretórios quanto o número de aulas. Cada subdiretório deve conter imagens pertencentes a
essa classe no formato .jpg, .jpeg ou .png.
Veja a seguir um exemplo de uma estrutura de diretório de entrada. Esse exemplo de conjunto de
dados tem duas classes:rosesedandelion. Os arquivos de imagem em cada pasta de classe podem
ter qualquer nome. O diretório de entrada deve ser hospedado em um bucket do Amazon S3 com um
caminho semelhante ao seguinte: s3://bucket_name/input_directory/. Observe que o trailing/é
necessário.
input_directory
|--roses
|--abc.jpg
|--def.jpg
|--dandelion
|--ghi.jpg
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Modelos treinados geram arquivos de mapeamento de rótulos que mapeiam nomes de pastas de classes
para os índices na lista de probabilidades de classes de saída. Esse mapeamento está em ordem
alfabética. Por exemplo, no exemplo anterior, a classe do dente-de-leão é o índice 0 e a classe das rosas é
o índice 1.
Depois do treinamento, você tem um modelo ajustado que pode ser treinado ainda mais usando
treinamento incremental ou implantado para inferência. A classificação da imagem - TensorFlow o
algoritmo adiciona automaticamente uma assinatura de pré-processamento e pós-processamento ao
modelo ajustado para que ele possa capturar imagens como probabilidades de classe de entrada e
retorno. O arquivo que mapeia índices de classe para rótulos de classe é salvo junto com os modelos.

Treinamento incremental
Você pode semear o treinamento de um novo modelo com artefatos de um modelo com o qual você
treinou anteriormente. SageMaker. O treinamento incremental economiza tempo de treinamento quando
você deseja treinar um novo modelo com dados iguais ou similares.

Note
Você só pode semear um SageMaker Classificação de imagens - TensorFlow modelo com outra
classificação de imagem - TensorFlow modelo treinado em SageMaker.
Você pode usar qualquer conjunto de dados para treinamento incremental, desde que o conjunto de
classes permaneça o mesmo. A etapa de treinamento incremental é semelhante à etapa de ajuste fino,
mas em vez de começar com um modelo pré-treinado, você começa com um modelo já ajustado. Para
ver um exemplo de treinamento incremental com o SageMakerClassificação de imagens - TensorFlow
algoritmo, veja oIntrodução ao SageMaker TensorFlow - Classificação de imagenscaderno.

Inferência com a classificação de imagens - TensorFlowalgoritmo
Você pode hospedar o modelo ajustado que resulta do seu TensorFlow Treinamento de classificação
de imagens para inferência. Qualquer imagem de entrada para inferência deve estar em.jpg,.jpeg,
ou.pngformatar e ser tipo de conteúdoapplication/x-image. A classificação da imagem TensorFlowo algoritmo redimensiona as imagens de entrada automaticamente.
A execução da inferência resulta em valores de probabilidade, rótulos de classe para todas as classes e o
rótulo previsto correspondente ao índice de classe com a maior probabilidade codificada no formato JSON.
A classificação da imagem - TensorFlow O modelo processa uma única imagem por solicitação e gera
apenas uma linha. Veja a seguir um exemplo de uma resposta no formato JSON:
accept: application/json;verbose
{"probabilities": [prob_0, prob_1, prob_2, ...],
"labels":
[label_0, label_1, label_2, ...],
"predicted_label": predicted_label}

Seacceptestá definido paraapplication/json, então o modelo gera apenas probabilidades. Para
obter mais informações sobre treinamento e inferência com a Classificação de Imagens - TensorFlow
algoritmo, veja oIntrodução ao SageMaker TensorFlow - Classificação de imagensNotebook de amostra.

Recomendação de instância do Amazon EC2 para a classificação de imagens - TensorFlow
algoritmo
A classificação da imagem - TensorFlow O algoritmo oferece suporte a todas as instâncias de CPU e GPU
para treinamento, incluindo:
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• ml.p2.xlarge
• ml.p2.16xlarge
• ml.p3.2xlarge
• ml.p3.16xlarge
• ml.g4dn.xlarge
• ml.g4dn.16.xlarge
• ml.g5.xlarge
• ml.g5.48xlarge
Recomendamos instâncias de GPU com mais memória para treinamento com lotes grandes. As instâncias
de CPU (como M5) e GPU (P2, P3, G4dn ou G5) podem ser usadas para inferência.

Classificação de imagens - TensorFlow cadernos
Para obter mais informações sobre como usar o SageMaker Classificação de imagens - TensorFlow
algoritmo para aprendizado por transferência em um conjunto de dados personalizado, consulte
oIntrodução ao SageMaker TensorFlow - Classificação de imagensNotebook.
Para obter instruções sobre como criar e acessar instâncias do notebook Jupyter que você pode usar
para executar o exemplo no SageMaker, consulteUsar a Amazon Amazon SageMaker Instâncias de
bloco (p. 299). Após criar uma instância de caderno e abri-la, selecione oSageMakerExemplosguia para
ver uma lista de todas as SageMaker exemplos de. Para abrir um bloco de anotações, escolha sua guia
Use (Uso) e depois escolha Create copy (Criar cópia).

Como a classificação de imagens - TensorFlow funciona
A classificação da imagem - TensorFlow o algoritmo pega uma imagem como entrada e a classifica em
um dos rótulos da classe de saída. Várias redes de aprendizado profundo, como MobileNet, ResNet,
Inception e EfficientNet são altamente precisos para classificação de imagens. Também existem redes
de aprendizado profundo treinadas em grandes conjuntos de dados de imagens, como ImageNet,
que tem mais de 11 milhões de imagens e quase 11.000 aulas. Depois que uma rede é treinada com
ImageNet dados, você pode então ajustar a rede em um conjunto de dados com um foco específico para
realizar tarefas de classificação mais específicas. A Amazônia SageMaker Classificação de imagens TensorFlow o algoritmo suporta o aprendizado por transferência em muitos modelos pré-treinados que
estão disponíveis no TensorFlow Seca.
De acordo com o número de rótulos de turma em seus dados de treinamento, uma camada de
classificação é anexada ao modelo pré-treinado do Transfer Family Hub de sua escolha. A camada
de classificação consiste em uma camada suspensa, uma camada densa e uma camada totalmente
conectada com regularizador de 2 normas que é inicializada com pesos aleatórios. O modelo tem
hiperparâmetros para a taxa de abandono da camada de abandono e o fator de regularização L2 para a
camada densa. Em seguida, você pode ajustar toda a rede (incluindo o modelo pré-treinado) ou somente a
camada de classificação superior em novos dados de treinamento. Com esse método de aprendizado por
transferência, é possível treinar com conjuntos de dados menores.

TensorFlow Modelos de Hub
Os seguintes modelos pré-treinados estão disponíveis para uso no aprendizado por transferência com a
Classificação de Imagens - TensorFlow Algormo.
Os modelos a seguir variam significativamente em tamanho, número de parâmetros do modelo, tempo de
treinamento e latência de inferência para qualquer conjunto de dados. O melhor modelo para seu caso de
uso depende da complexidade do seu conjunto de dados de ajuste fino e de quaisquer requisitos que você
tenha sobre tempo de treinamento, latência de inferência ou precisão do modelo.
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Nome do modelo

model_id

Origem

MobileNet V2 1,00 224

tensorflow-ic-imagenetmobilenet-v2-100-224classification-4

TensorFlow Link para Seca

MobileNet V2 0.75 224

tensorflow-ic-imagenetmobilenet-v2-075-224classification-4

TensorFlow Link para Seca

MobileNet V2 0.50 224

tensorflow-ic-imagenetmobilenet-v2-050-224classification-4

TensorFlow Link para Seca

MobileNet V2 0.35 224

tensorflow-ic-imagenetmobilenet-v2-035-224classification-4

TensorFlow Link para Seca

MobileNet V2 1.40 224

tensorflow-ic-imagenetmobilenet-v2-140-224classification-4

TensorFlow Link para Seca

MobileNet V2 1.30 224

tensorflow-ic-imagenetmobilenet-v2-130-224classification-4

TensorFlow Link para Seca

MobileNet V2

tensorflow-ic-tf2preview-mobilenet-v2classification-4

TensorFlow Link para Seca

Inception V3

tensorflow-icimagenet-inception-v3classification-4

TensorFlow Link para Seca

Inception V2

tensorflow-icimagenet-inception-v2classification-4

TensorFlow Link para Seca

Inception V1

tensorflow-icimagenet-inception-v1classification-4

TensorFlow Link para Seca

Prévia do Inception V3

tensorflow-ic-tf2preview-inception-v3classification-4

TensorFlow Link para Seca

Início ResNet V2

tensorflow-ic-imagenetinception-resnet-v2classification-4

TensorFlow Link para Seca

ResNet V2 50

tensorflow-icimagenet-resnet-v2-50classification-4

TensorFlow Link para Seca

ResNet V2 101

tensorflow-icimagenet-resnet-v2-101classification-4

TensorFlow Link para Seca
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Nome do modelo

model_id

Origem

ResNet V2 152

tensorflow-icimagenet-resnet-v2-152classification-4

TensorFlow Link para Seca

ResNet V1 50

tensorflow-icimagenet-resnet-v1-50classification-4

TensorFlow Link para Seca

ResNet V1 101

tensorflow-icimagenet-resnet-v1-101classification-4

TensorFlow Link para Seca

ResNet V1 152

tensorflow-icimagenet-resnet-v1-152classification-4

TensorFlow Link para Seca

ResNet 50

tensorflow-icimagenet-resnet-50classification-4

TensorFlow Link para Seca

EfficientNet B0

tensorflow-icefficientnet-b0classification-1

TensorFlow Link para Seca

EfficientNet B1

tensorflow-icefficientnet-b1classification-1

TensorFlow Link para Seca

EfficientNet B2

tensorflow-icefficientnet-b2classification-1

TensorFlow Link para Seca

EfficientNet B3

tensorflow-icefficientnet-b3classification-1

TensorFlow Link para Seca

EfficientNet B4

tensorflow-icefficientnet-b4classification-1

TensorFlow Link para Seca

EfficientNet B5

tensorflow-icefficientnet-b5classification-1

TensorFlow Link para Seca

EfficientNet B6

tensorflow-icefficientnet-b6classification-1

TensorFlow Link para Seca

EfficientNet B7

tensorflow-icefficientnet-b7classification-1

TensorFlow Link para Seca

EfficientNet B0 Lite

tensorflow-icefficientnet-lite0classification-2

TensorFlow Link para o Hub
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Nome do modelo

model_id

Origem

EfficientNet B1 Lite

tensorflow-icefficientnet-lite1classification-2

TensorFlow Link para Seca

EfficientNet B2 Lite

tensorflow-icefficientnet-lite2classification-2

TensorFlow Link para Seca

EfficientNet B3 Lite

tensorflow-icefficientnet-lite3classification-2

TensorFlow Link para Seca

EfficientNet B4 Lite

tensorflow-icefficientnet-lite4classification-2

TensorFlow Link para o Hub

MobileNet V1 1,00 224

tensorflow-ic-imagenetmobilenet-v1-100-224classification-4

TensorFlow Link para o Hub

MobileNet V1 1,00 192

tensorflow-ic-imagenetmobilenet-v1-100-192classification-4

TensorFlow Link para o Hub

MobileNet V1 1,00 160

tensorflow-ic-imagenetmobilenet-v1-100-160classification-4

TensorFlow Link para o Hub

MobileNet V1 1,00 128

tensorflow-ic-imagenetmobilenet-v1-100-128classification-4

TensorFlow Link para o Hub

MobileNet V1 0.75 224

tensorflow-ic-imagenetmobilenet-v1-075-224classification-4

TensorFlow Link para o Hub

MobileNet V1 0.75 192

tensorflow-ic-imagenetmobilenet-v1-075-192classification-4

TensorFlow Link para o Hub

MobileNet V1 0.75 160

tensorflow-ic-imagenetmobilenet-v1-075-160classification-4

TensorFlow Link para o Hub

MobileNet V1 0,75 128

tensorflow-ic-imagenetmobilenet-v1-075-128classification-4

TensorFlow Link para o Hub

MobileNet V1 0.50 224

tensorflow-ic-imagenetmobilenet-v1-050-224classification-4

TensorFlow Link para o Hub

MobileNet V1 0.50 192

tensorflow-ic-imagenetmobilenet-v1-050-192classification-4

TensorFlow Link para o Hub
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Nome do modelo

model_id

Origem

MobileNet V1 1,00 160

tensorflow-ic-imagenetmobilenet-v1-050-160classification-4

TensorFlow Link para o Hub

MobileNet V1 0.50 128

tensorflow-ic-imagenetmobilenet-v1-050-128classification-4

TensorFlow Link para o Hub

MobileNet V1 0.25 224

tensorflow-ic-imagenetmobilenet-v1-025-224classification-4

TensorFlow Link para o Hub

MobileNet V1 0.25 192

tensorflow-ic-imagenetmobilenet-v1-025-192classification-4

TensorFlow Link para o Hub

MobileNet V1 0.25 160

tensorflow-ic-imagenetmobilenet-v1-025-160classification-4

TensorFlow Link para Seca

MobileNet V1 0.25 128

tensorflow-ic-imagenetmobilenet-v1-025-128classification-4

TensorFlow Link para Seca

Bit-s R50x1

tensorflow-ic-bits-r50x1-ilsvrc2012classification-1

TensorFlow Link para Seca

Bit-s R50x3

tensorflow-ic-bits-r50x3-ilsvrc2012classification-1

TensorFlow Link para Seca

Bit-s R101x1

tensorflow-ic-bits-r101x1-ilsvrc2012classification-1

TensorFlow Link para Seca

Bit-s R101x3

tensorflow-ic-bits-r101x3-ilsvrc2012classification-1

TensorFlow Link para Seca

Bit-m R50x1

tensorflow-ic-bitm-r50x1-ilsvrc2012classification-1

TensorFlow Link para Seca

Bit-m R50x3

tensorflow-ic-bitm-r50x3-ilsvrc2012classification-1

TensorFlow Link para Seca

Bit-m R101x1

tensorflow-ic-bitm-r101x1-ilsvrc2012classification-1

TensorFlow Link para Seca

Bit-m R101x3

tensorflow-ic-bitm-r101x3-ilsvrc2012classification-1

TensorFlow Link para Seca
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Nome do modelo

model_id

Origem

Bit-m R50x1 ImageNet-21 mil

tensorflow-ic-bitm-r50x1-imagenet21kclassification-1

TensorFlow Link para Seca

Bit-m R50x3 ImageNet-21 mil

tensorflow-ic-bitm-r50x3-imagenet21kclassification-1

TensorFlow Link para Seca

Bit-m R101x1 ImageNet-21 mil

tensorflow-ic-bit-mr101x1-imagenet21kclassification-1

TensorFlow Link para Seca

Bit-m R101x3 ImageNet-21 mil

tensorflow-ic-bit-mr101x3-imagenet21kclassification-1

TensorFlow Link para Seca

Classificação de imagens - TensorFlowHiperparâmetros
Hiperparâmetros são parâmetros definidos antes de um modelo de machine learning começar a
aprender. Os hiperparâmetros a seguir são suportados pela Amazon SageMaker Classificação de
imagens incorporada - TensorFlow Algormo. ConsulteAjustar uma classificação de imagem - TensorFlow
modelo (p. 2230)para obter informações sobre o ajuste de hiperparâmetros.
Nome do parâmetro

Descrição

augmentation

Defina para"True"para se
candidataraugmentation_random_flip,augmentation_random_rotation,
eaugmentation_random_zoomaos dados de treinamento.
Valores válidos: string, ou: ("True"ou"False").
Valor padrão: "False".

augmentation_random_flip

Indica qual modo flip usar para aumento de dados
quandoaugmentationestá definido para"True". Para obter mais
informações, consulteRandomFlipna TensorFlow documentação.
Valores válidos: string, qualquer um dos seguintes:
("horizontal_and_vertical","vertical", ou"None").
Valor padrão: "horizontal_and_vertical".

Indica a quantidade de rotação a ser usada para aumentar os
augmentation_random_rotation
dados quandoaugmentationestá definido para"True". Os
valores representam uma fração de 2π. Valores positivos giram no
sentido anti-horário, enquanto valores negativos giram no sentido
horário.0significa que não há rotação. Para obter mais informações,
consulteRandomRotationna TensorFlow documentação.
Valores válidos: float, range: [-1.0,1.0].
Valor padrão: 0.2.
augmentation_random_zoom

Indica a quantidade de zoom vertical a ser usada para aumentar os
dados quandoaugmentationestá definido para"True". Valores
positivos diminuem o zoom, enquanto valores negativos aumentam
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Nome do parâmetro

Descrição
o zoom.0significa sem zoom. Para obter mais informações,
consulteRandomZoomna TensorFlow documentação.
Valores válidos: float, range: [-1.0,1.0].
Valor padrão: 0.1.

batch_size

O tamanho do lote para treinamento. Para treinamento em instâncias
com várias GPUs, esse tamanho de lote é usado em todas as GPUs.
Valores válidos: número inteiro positivo.
Valor padrão: 32.

beta_1

O beta1 para o"adam"otimizer. Representa a taxa de decaimento
exponencial das estimativas do primeiro momento. Ignorado por
outros otimizadores.
Valores válidos: float, range: [0.0,1.0].
Valor padrão: 0.9.

beta_2

O beta2 para o"adam"otimizer. Representa a taxa de decaimento
exponencial para as estimativas do segundo momento. Ignorado por
outros otimizadores.
Valores válidos: float, range: [0.0,1.0].
Valor padrão: 0.999.

binary_mode

Quandobinary_modeestá definido para"True", o modelo retorna
um único número de probabilidade para a classe positiva e pode
usar maiseval_metricopções. Use somente para problemas de
classificação binária.
Valores válidos: string, ou: ("True"ou"False").
Valor padrão: "False".

dropout_rate

A taxa de abandono da camada de abandono na camada de
classificação superior.
Valores válidos: float, range: [0.0,1.0].
Valor padrão: 0.2

early_stopping

Defina para"True"para usar a lógica de parada precoce durante o
treinamento. Se"False", a parada precoce não é usada.
Valores válidos: string, ou: ("True"ou"False").
Valor padrão: "False".
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Nome do parâmetro

Descrição

early_stopping_min_delta

A mudança mínima necessária para se qualificar como
uma melhoria. Uma mudança absoluta menor que o valor
deearly_stopping_deltanão se qualifica como melhoria. Usado
somente quandoearly_stoppingestá definido para"True".
Valores válidos: float, range: [0.0,1.0].
Valor padrão: 0.0.

early_stopping_patience

O número de épocas para continuar treinando sem nenhuma
melhora. Usado somente quandoearly_stoppingestá definido
para"True".
Valores válidos: número inteiro positivo.
Valor padrão: 5.

epochs

O número de epochs de treinamento.
Valores válidos: número inteiro positivo.
Valor padrão: 3.

epsilon

O épsilon para"adam","rmsprop","adadelta",
e"adagrad"otimizizadores. Normalmente definido como um
valor pequeno para evitar a divisão por 0. Ignorado por outros
otimizadores.
Valores válidos: float, range: [0.0,1.0].
Valor padrão: 1e-7.

eval_metric

Sebinary_modeestá definido para"False",eval_metricsó
pode ser"accuracy". Sebinary_modeé"True", selecione
qualquer um dos valores válidos. Para obter mais informações,
consulteMétricasna TensorFlow documentação.
Valores válidos: string, qualquer um dos seguintes:
("accuracy","precision","recall","auc", ou"prc").
Valor padrão: "accuracy".

image_resize_interpolation Indica o método de interpolação usado ao redimensionar imagens.
Para obter mais informações, consulteimagem.resizena TensorFlow
documentação.
Valores válidos: string, qualquer um dos seguintes:
("bilinear","nearest","bicubic","area",
"lanczos3","lanczos5","gaussian", ou"mitchellcubic").
Valor padrão: "bilinear".
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Nome do parâmetro

Descrição

initial_accumulator_value O valor inicial para os acumuladores, ou os valores de momentum
por parâmetro, para o"adagrad"otimizer. Ignorado por outros
otimizadores.
Valores válidos: float, range: [0.0,1.0].
Valor padrão: 0.0001.
label_smoothing

Indica o quanto relaxar a confiança nos valores dos rótulos. Por
exemplo, selabel_smoothingé0.1, então os rótulos não alvo
são0.1/num_classes e os rótulos de destino são0.9+0.1/
num_classes.
Valores válidos: float, range: [0.0,1.0].
Valor padrão: 0.1.

learning_rate

A taxa de aprendizado do otimizador.
Valores válidos: float, range: [0.0,1.0].
Valor padrão: 0.001.

momentum

O ímpeto para"sgd","nesterov", e"rmsprop"otimizizadores.
Ignorado por outros otimizadores.
Valores válidos: float, range: [0.0,1.0].
Valor padrão: 0.9.

optimizer

O tipo de otimizador. Para obter mais informações,
consulteOtimizizadoresna TensorFlow documentação.
Valores válidos: string, qualquer um dos seguintes:
("adam","sgd","nesterov","rmsprop",
"adagrad","adadelta").
Valor padrão: "adam".

regularizers_l2

O fator de regularização L2 para a camada densa na camada de
classificação.
Valores válidos: float, range: [0.0,1.0].
Valor padrão: .0001.

reinitialize_top_layer

Se for definido para"Auto", os principais parâmetros da camada
de classificação são reinicializados durante o ajuste fino. Para
treinamento incremental, os principais parâmetros da camada
de classificação não são reinicializados, a menos que definidos
como"True".
Valores válidos: string, qualquer um dos seguintes:
("Auto","True"ou"False").
Valor padrão: "Auto".
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Nome do parâmetro

Descrição

rho

O fator de desconto para o gradiente
do"adadelta"e"rmsprop"otimizizadores. Ignorado por outros
otimizadores.
Valores válidos: float, range: [0.0,1.0].
Valor padrão: 0.95.

train_only_on_top_layer

Se"True", somente os principais parâmetros da camada de
classificação são ajustados. Se"False", todos os parâmetros do
modelo são ajustados.
Valores válidos: string, ou: ("True"ou"False").
Valor padrão: "False".

Ajustar uma classificação de imagem - TensorFlow modelo
O ajuste de modelo automático, também conhecido como ajuste de hiperparâmetros, localiza a melhor
versão de um modelo executando vários trabalhos que testam uma série de hiperparâmetros no seu
conjunto de dados. Você escolhe os hiperparâmetros ajustáveis, um intervalo de valores para cada um e
uma métrica objetiva. Você escolhe a métrica objetiva entre as métricas que o algoritmo calcula. O ajuste
de modelo automático pesquisa os hiperparâmetros escolhidos para encontrar a combinação de valores
que resultam no modelo que otimiza a métrica objetiva.
Para mais informações sobre o ajuste de modelos, consulte Execute o ajuste automático do modelo com
SageMaker (p. 2474).

Métricas calculadas pela Classificação de Imagens - TensorFlowalgoritmo
O algoritmo de classificação de imagens é um algoritmo supervisionado. Ele relata uma métrica de
precisão que é calculada durante o treinamento. Ao ajustar o modelo, escolha essa métrica como a métrica
objetiva.
Nome da métrica

Descrição

Direção de otimização

validation:accuracy A proporção do número de previsões corretas para
o número total de previsões feitas.

Maximizar

Classificação de imagens ajustáveis - TensorFlowhiperparâmetros
Ajuste um modelo de classificação de imagem com os seguintes hiperparâmetros. Os hiperparâmetros
que têm o maior impacto nas métricas objetivas de classificação de imagem são: batch_size,
learning_rate e optimizer. Ajuste os hiperparâmetros relacionados ao otimizador,
comomomentum,regularizers_l2,beta_1,beta_2, eepscom base no selecionadooptimizer. Por
exemplo, use beta_1 e beta_2 somente quando adam for o optimizer.
Para obter mais informações sobre quais hiperparâmetros são usados para cadaoptimizer,
consulteClassificação de imagens - TensorFlowHiperparâmetros (p. 2226).
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Nome do parâmetro

Tipo de parâmetro

Intervalos
recomendados

batch_size

IntegerParameterRanges

MinValue: 8, MaxValue:
512

beta_1

ContinuousParameterRanges

MinValue: 1e-6,
MaxValue: 0,999

beta_2

ContinuousParameterRanges

MinValue: 1e-6,
MaxValue: 0,999

eps

ContinuousParameterRanges

MinValue: 1e-8,
MaxValue: 1,0

learning_rate

ContinuousParameterRanges

MinValue: 1e-6,
MaxValue: 0,5

momentum

ContinuousParameterRanges

MinValue: 0.0
MaxValue: 0,999

optimizer

CategoricalParameterRanges

['sgd', 'adam', 'rmsprop',
'nesterov', 'adagrad',
'adadelta']

regularizers_l2

ContinuousParameterRanges

MinValue: 0.0
MaxValue: 0,999

ContinuousParameterRanges
train_only_on_top_layer

['Verdadeiro', 'Falso']

Detecção de objetos
A Amazon SageMaker O algoritmo de detecção de objetos detecta e classifica objetos em imagens
usando uma única rede neural profunda. Ele é um algoritmo de aprendizagem supervisionada que
captura imagens como entrada e identifica todas as instâncias de objetos na cena da imagem. O
objeto é categorizado em uma das classes de uma coleção especificada, com uma pontuação de
confiança que pertence à classe. Sua localização e escala na imagem são indicadas por uma caixa
delimitadora retangular. Ele usa oDetector multicaixa de disparo único (SSD)estrutura e suporta duas
redes básicas: VGGeResNet. A rede pode ser treinada do zero ou com modelos que foram pré-treinados
noImageNetconjunto de dados.
Tópicos
• Interface de entrada/saída para o algoritmo de Detecção de objeto (p. 2231)
• Recomendação de instâncias do EC2 para o algoritmo de Detecção de objeto (p. 2234)
• Blocos de anotações de amostra para Detecção de objetos (p. 2234)
• Como funciona a detecção de objetos (p. 2235)
• Hiperparâmetros de detecção de objetos (p. 2235)
• Ajustar um modelo de Detecção de objetos (p. 2240)
• Formatos de solicitação e resposta de Detecção de objetos (p. 2241)

Interface de entrada/saída para o algoritmo de Detecção de objeto
O SageMaker O algoritmo de detecção de objetos suporta tanto o RecordIO (application/xrecordio) e imagem (image/png,image/jpeg, eapplication/x-image) tipos de conteúdo para
treinamento em modo de arquivo e suporte ao RecordIO (application/x-recordio) para treinamento
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no modo de tubulação. No entanto, você também pode treinar no modo de Pipe usando arquivos de
imagem (image/png, image/jpeg e application/x-image) sem criar arquivos RecordIO, usando
o formato de manifesto aumentado. O formato de entrada recomendado para a Amazon SageMaker
algoritmos de detecção de objetos sãoApache MXNet RecordIO. No entanto, você também pode usar
imagens brutas nos formatos .jpg ou .png. O algoritmo é compatível com o application/x-image
apenas para inferência.

Note
Para manter uma melhor interoperabilidade com as estruturas de aprendizado profundo
existentes, isso difere dos formatos de dados protobuf comumente usados por outros Amazon
SageMakeralgoritmos.
Consulte o Blocos de anotações de amostra para Detecção de objetos (p. 2234) para obter mais detalhes
sobre formatos de dados.

Treinar com o formato RecordIO
Se você usar o formato RecordIO para treinamento, especifique ambos os canais de treinamento e
validação como valores para o parâmetro InputDataConfig da solicitação CreateTrainingJob.
Especifique um arquivo RecordIO (.rec) no canal de treinamento e um arquivo RecordIO no canal de
validação. Defina o tipo de conteúdo para ambos os canais como application/x-recordio. Um
exemplo de como gerar o arquivo RecordIO pode ser encontrado no bloco de anotações de amostra de
detecção de objeto. Você também pode usar as ferramentas doGluonCV da MXNetpara gerar arquivos
RecordIO para conjuntos de dados populares, como oClasses de objetos visuais PASCALeObjetos
comuns em contexto (COCO).

Treinar com o formato de imagem
Se você usar o formato de imagens para treinamento, especifique os canais train, validation,
train_annotation e validation_annotation como valores para o parâmetro InputDataConfig
da solicitação CreateTrainingJob. Especifique os arquivos de dados de imagem individuais (.jpg
ou .png) para os canais de treinamento e validação. Para dados de anotação, você pode usar o
formato JSON. Especifique os arquivos .json correspondentes nos canais de train_annotation e
validation_annotation. Defina o tipo de conteúdo para todos os quatro canais como image/png ou
image/jpeg com base no tipo de imagem. Você também pode usar o tipo de conteúdo application/
x-image quando seu conjunto de dados contiver imagens .jpg e .png. Veja a seguir um exemplo de
arquivo .json.
{

"file": "your_image_directory/sample_image1.jpg",
"image_size": [
{
"width": 500,
"height": 400,
"depth": 3
}
],
"annotations": [
{
"class_id": 0,
"left": 111,
"top": 134,
"width": 61,
"height": 128
},
{
"class_id": 0,
"left": 161,
"top": 250,
"width": 79,
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},
{

}

"height": 143
"class_id": 1,
"left": 101,
"top": 185,
"width": 42,
"height": 130

}
],
"categories": [
{
"class_id": 0,
"name": "dog"
},
{
"class_id": 1,
"name": "cat"
}
]

Cada imagem precisa de um arquivo .json para anotação, e o arquivo .json deve ter o mesmo nome da
imagem correspondente. O nome do arquivo .json acima deve ser "sample_image1.json". Existem quatro
propriedades no arquivo .json de anotação. A propriedade "file" especifica o caminho relativo do arquivo de
imagem. Por exemplo, se as suas imagens de treinamento e os arquivos .json correspondentes estiverem
armazenados em s3://seu_bucket/train/sample_image e s3://seu_bucket/train_annotation, especifique
o caminho para seus os canais train e train_annotation como s3://seu_bucket/train e s3://seu_bucket/
train_annotation, respectivamente.
No arquivo .json, o caminho relativo para uma imagem denominada sample_image1.jpg deve ser
sample_image/sample_image1.jpg. A propriedade "image_size" especifica as dimensões gerais da
imagem. O SageMaker Atualmente, o algoritmo de detecção de objetos suporta apenas imagens de 3
canais. A propriedade "annotations" especifica as categorias e caixas delimitadoras para os objetos
dentro da imagem. Cada objeto é anotado por um índice "class_id" e por quatro coordenadas da
caixa delimitadora ("left", "top", "width", "height"). Os valores "left" (coordenada x) e "top"
(coordenada y) representam o canto superior esquerdo da caixa delimitadora. Os valores "width"
(coordenada x) e "height" (coordenada y) representam as dimensões da caixa delimitadora. A origem
(0, 0) é o canto superior esquerdo da imagem inteira. Se você tiver vários objetos em uma imagem, todas
as anotações deverão ser incluídas em um único arquivo .json. A propriedade "categories" armazena
o mapeamento entre o índice de classe e o nome da classe. Os índices de classe devem ser numerados
sucessivamente, e a numeração deve começar com 0. A propriedade "categories" é opcional para o
arquivo .json de anotação

Treinar com o formato de imagem de manifesto aumentado
O formato de manifesto aumentado permite que você faça treinamentos no modo de Pipe usando
arquivos de imagem, sem precisar criar arquivos RecordIO. Você precisa especificar ambos os canais
de treinamento e de validação como valores para o parâmetro InputDataConfig da solicitação
CreateTrainingJob. Ao usar esse formato, é necessário gerar um arquivo de manifesto do S3 contendo
a lista de imagens e suas anotações correspondentes. O formato de arquivo de manifesto deve estar no
formato linhas JSON, em que cada linha representa uma amostra. As imagens são especificadas usando
a tag 'source-ref', que aponta para a localização do S3 da imagem. As anotações são fornecidas sob
o valor do parâmetro "AttributeNames", conforme especificado na solicitação CreateTrainingJob.
Elas também podem conter metadados adicionais sob a tag metadata, mas estas são ignoradas pelo
algoritmo. No exemplo a seguir, os "AttributeNames estão contidos na lista ["source-ref",
"bounding-box"]:
{"source-ref": "s3://your_bucket/image1.jpg", "bounding-box":{"image_size":[{ "width":
500, "height": 400, "depth":3}], "annotations":[{"class_id": 0, "left": 111, "top":
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134, "width": 61, "height": 128}, {"class_id": 5, "left": 161, "top": 250, "width": 80,
"height": 50}]}, "bounding-box-metadata":{"class-map":{"0": "dog", "5": "horse"}, "type":
"groundtruth/object-detection"}}
{"source-ref": "s3://your_bucket/image2.jpg", "bounding-box":{"image_size":[{ "width":
400, "height": 300, "depth":3}], "annotations":[{"class_id": 1, "left": 100, "top": 120,
"width": 43, "height": 78}]}, "bounding-box-metadata":{"class-map":{"1": "cat"}, "type":
"groundtruth/object-detection"}}

A ordem dos "AttributeNames" nos arquivos de entrada é importante ao treinar o algoritmo Detecção
de objetos. Ele aceita dados redirecionados em uma ordem específica, com image primeiro, seguido por
annotations. Então, o”AttributeNames“neste exemplo são fornecidos com"source-ref"primeiro,
seguido por"bounding-box". Ao usar Detecção de objetos com Manifesto aumentado, o valor do
parâmetro RecordWrapperType deve ser definido como "RecordIO".
Para obter mais informações sobre arquivos manifestos aumentados, consulte Fornecer metadados de
conjunto de dados para trabalhos de treinamento com um arquivo de Manifesto aumentado (p. 2756).

Treinamento incremental
Você também pode propagar o treinamento de um novo modelo usando os artefatos de um modelo
anteriormente treinado com o SageMaker. O treinamento incremental economiza tempo de treinamento
quando você deseja treinar um novo modelo com dados iguais ou similares. SageMaker os modelos de
detecção de objetos só podem ser pré-implantados com outro modelo integrado de detecção de objetos
treinado em SageMaker.
Para usar um modelo pré-treinado, na solicitação CreateTrainingJob, especifique ChannelName
como "modelo" no parâmetro InputDataConfig. Defina o ContentType para o canal do modelo como
application/x-sagemaker-model. Os hiperparâmetros de entrada do novo modelo e do modelo prétreinado que você transfere por upload no canal do modelo devem ter as mesmas configurações para
os parâmetros de entrada base_network e num_classes. Esses parâmetros definem a arquitetura da
rede. Para o arquivo de modelo pré-treinado, use os artefatos do modelo compactado (no formato .tar.gz)
produzidos por SageMaker. Você pode usar os formatos RecordIO ou de imagem para dados de entrada.
Para obter mais informações sobre treinamento incremental e instruções sobre como usá-lo, consulte
Treinamento incremental na Amazon SageMaker (p. 2729).

Recomendação de instâncias do EC2 para o algoritmo de Detecção de objeto
O algoritmo de detecção de objetos oferece suporte às famílias de instâncias de GPU P2, P3, G4dn e G5.
Recomendamos o uso de instâncias de GPU com mais memória para treinamento com grandes tamanhos
de lote. Você pode executar o algoritmo de detecção de objetos em configurações de várias GPUs e várias
máquinas para treinamento distribuído.
Você pode usar instâncias de CPU (como C5 e M5) e de GPU (como P3 e G4dn) para inferência.

Blocos de anotações de amostra para Detecção de objetos
Para um exemplo de caderno que mostra como usar o SageMaker Algoritmo de detecção de objetos para
treinar e hospedar um modelo no
Pássaros do Caltech (CUB 200 2011)conjunto de dados usando o algoritmo Single Shot Multibox Detector,
consulteAmazônia SageMaker Detecção de objetos para espécies de pássaros. Para obter instruções
sobre como criar e acessar instâncias do notebook Jupyter que você pode usar para executar o exemplo
no SageMaker, consulteUsar a Amazon Amazon SageMaker Instâncias de bloco (p. 299). Depois de criar
uma instância de notebook e abri-la, selecione aSageMaker Exemplosguia para ver uma lista de todos os
SageMaker amostras. O exemplo de bloco de anotações de detecção de objeto que usa o algoritmo de
detecção de objetos está localizado na seção Introdução aos algoritmos da Amazon. Para abrir um bloco
de anotações, clique em sua guia Use (Uso) e selecione Create copy (Criar cópia).
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Como funciona a detecção de objetos
O algoritmo de Detecção de objetos identifica e localiza todas as instâncias de objetos em uma imagem de
uma coleção conhecida de categorias de objetos. O algoritmo obtém uma imagem como entrada e produz
a categoria à qual o objeto pertence, junto com uma pontuação de confiança que pertence à categoria.
O algoritmo também prevê a localização e a escala do objeto com uma caixa delimitadora retangular.
Amazônia SageMaker A detecção de objetos usa oDetector multicaixa de disparo único (SSD)algoritmo
que usa uma rede neural convolucional (CNN) pré-treinada para a tarefa de classificação como a rede
base. O SSD usa a saída de camadas intermediárias como recursos para detecção.
Várias CNNs, comoVGGeResNetobtiveram um ótimo desempenho na tarefa de classificação de imagens.
Detecção de objetos na Amazon SageMaker suporta VGG-16 e ResNet-50 como rede base para SSD.
O algoritmo pode ser treinado no modo de treinamento completo ou no modo de aprendizagem por
transferência. No modo de treinamento completo, a rede básica é inicializada com pesos aleatórios e
depois treinada nos dados do usuário. No modo de aprendizagem por transferência, os pesos da rede
básica são carregados de modelos pré-treinados.
O algoritmo de detecção de objetos usa operações de aumento de dados padrão, como inversão,
redimensionamento e oscilação, de forma instantânea e interna para ajudar a evitar o sobreajuste.

Hiperparâmetros de detecção de objetos
Na solicitação CreateTrainingJob, é especificado o algoritmo de treinamento que você deseja utilizar.
Você também pode definir hiperparâmetros específicos de algoritmo que são usados para ajudar a estimar
os parâmetros do modelo a partir de um conjunto de dados de treinamento. A tabela a seguir lista os
hiperparâmetros fornecidos pela Amazon SageMaker para treinar o algoritmo de detecção de objetos.
Para obter mais informações sobre como funciona o treinamento de objetos, consulte Como funciona a
detecção de objetos (p. 2235).
Nome do parâmetro

Descrição

num_classes

O número de classes de saída. Esse parâmetro especifica as
dimensões da rede de saída e geralmente é definido como o número
de classes do conjunto de dados.
Obrigatório
Valores válidos: inteiro positivo

num_training_samples

O número de exemplos de treinamento no conjunto de dados de
entrada.

Note
Se esse valor não corresponder ao número de amostras do
conjunto de treinamento, o comportamento do parâmetro
lr_scheduler_step será indefinido, e a precisão do
treinamento distribuído poderá ser afetada.
Obrigatório
Valores válidos: inteiro positivo
base_network

A arquitetura de rede básica a ser usada.
Opcional
Valores válidos: 'vgg-16' ou 'resnet-50'
Valor padrão: 'vgg-16'
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Nome do parâmetro

Descrição

early_stopping

True para usar a lógica de interrupção precoce durante o
treinamento. False para não usá-la.
Opcional
Valores válidos: True ou False
Valor padrão: False

early_stopping_min_epochs O número mínimo de epochs que devem ser executados antes que
a lógica de interrupção precoce possa ser chamada. Usado apenas
quando early_stopping = True.
Opcional
Valores válidos: inteiro positivo
Valor padrão: 10
early_stopping_patience

O número de epochs a aguardar antes de terminar o treinamento,
se nenhuma melhoria, conforme definido pelo hiperparâmetro
early_stopping_tolerance, for feita na métrica relevante.
Usado apenas quando early_stopping = True.
Opcional
Valores válidos: inteiro positivo
Valor padrão: 5

early_stopping_tolerance

O valor de tolerância que a melhoria relativa em validation:mAP,
a precisão média da média (mAP), deve exceder para evitar a
interrupção precoce. Se a proporção da alteração na mAP dividida
pela melhor mAP anterior for menor que o conjunto de valores de
early_stopping_tolerance, a interrupção precoce considerará
que não há melhoria. Usado apenas quando early_stopping =
True.
Opcional
Valores válidos: 0 ≤ float
Valor padrão: 0.0

image_shape

O tamanho da imagem para imagens de entrada. Redimensionamos
a imagem de entrada para uma imagem quadrada com esse
tamanho. Convém usar 300 e 512 para um melhor desempenho.
Opcional
Valores válidos: número inteiro positivo ≥300
Padrão: 300
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Nome do parâmetro

Descrição

epochs

O número de epochs de treinamento.
Opcional
Valores válidos: inteiro positivo
Padrão: 30

freeze_layer_pattern

A expressão regular (regex) para congelamento de camadas na
rede base. Por exemplo, se definirmos freeze_layer_pattern
= "^(conv1_|conv2_).*", todas as camadas com um nome
que contenha "conv1_" ou "conv2_" serão congeladas, o que
significa que os pesos dessas camadas não serão atualizados
durante o treinamento. Os nomes das camadas podem ser
encontrados nos arquivos de símbolo da rede vgg16-symbol.json
e resnet-50-symbol.json. Congelar uma camada significa que
seus pesos não podem ser modificados ainda mais. Isso pode
reduzir significativamente o tempo de treinamento em troca de
perdas modestas de precisão. Tal técnica é comumente usada na
aprendizagem de transferência, em que as camadas inferiores da
rede básica não precisam ser treinadas novamente.
Opcional
Valores válidos: string
Padrão: Sem camadas congeladas.

kv_store

O modo de sincronização de atualização de peso usado para
treinamento distribuído. Os pesos podem ser atualizados de
forma síncrona ou assíncrona entre as máquinas. As atualizações
síncronas geralmente oferecem mais precisão do que as
assíncronas, mas podem ser mais lentas. Consulte o tutorial
Distributed Training (Treinamento distribuído) do MXNet para obter
detalhes.

Note
Esse parâmetro não é aplicável a treinamentos em uma
máquina só.
Opcional
Valores válidos: 'dist_sync' ou 'dist_async'
• 'dist_sync': os gradientes são sincronizados após cada lote
com todos os operadores. Com o 'dist_sync', agora batch-size
significa o tamanho do lote usado em cada máquina. Portanto, se
houver n máquinas e usarmos um tamanho de lote b, dist_sync se
comportará como uma única máquina com tamanho de lote n*b.
• 'dist_async': executa atualizações assíncronas. Os pesos são
atualizados sempre que os gradientes são recebidos de qualquer
máquina e as atualizações de peso são atômicas. No entanto, não
há garantias sobre a ordem.
Padrão: -
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Nome do parâmetro

Descrição

label_width

A largura do rótulo para forçar preenchimento usado para sincronizar
dados de treinamento e validação. Por exemplo, se uma imagem nos
dados contiver no máximo 10 objetos e a anotação de cada objeto
for especificada com 5 números, [class_id, left, top, width, height],
label_width não deverá ser menor que (10*5 + comprimento
da informações do cabeçalho). O comprimento das informações
do cabeçalho é geralmente 2. Recomendamos o uso de um
label_width um pouco maior para o treinamento, como 60 para
esse exemplo.
Opcional
Valores válidos: Número inteiro positivo grande o suficiente para
acomodar o maior tamanho das informações de anotação nos dados.
Padrão: 350

learning_rate

A taxa de aprendizagem inicial.
Opcional
Valores válidos: flutuante em (0, 1]
Padrão: 0.001

lr_scheduler_factor

O índice de redução da taxa de aprendizagem. Usado em conjunto
com o parâmetro lr_scheduler_step, definido como lr_new =
lr_old * lr_scheduler_factor.
Opcional
Valores válidos: flutuante em (0, 1)
Padrão: 0.1

lr_scheduler_step

Os epochs nos quais a taxa de aprendizagem deve ser reduzida.
A taxa de aprendizagem é reduzida em lr_scheduler_factor
em epochs listados em uma string delimitada por vírgula: "epoch1,
epoch2, ...". Por exemplo, se o valor for definido como "10, 20"
e o lr_scheduler_factor for definido como 1/2, a taxa de
aprendizagem será reduzida pela metade após o 10° epoch e, em
seguida, reduzida pela metade após o 20° epoch.
Opcional
Valores válidos: string
Padrão: string vazia
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Nome do parâmetro

Descrição

mini_batch_size

O tamanho do lote para treinamento. Em uma configuração com
uma máquina e várias GPUs, cada GPU trata as amostras de
treinamento mini_batch_size/num_gpu. Para o treinamento com
várias máquinas no modo dist_sync, o tamanho do lote real é
mini_batch_size*número de máquinas. Um mini_batch_size
grande geralmente resulta em um treinamento mais rápido, mas
pode causar problemas de falta de memória. O uso da memória está
relacionado às arquiteturas mini_batch_size, image_shape e
base_network. Por exemplo, em uma única instância p3.2xlarge,
o maior mini_batch_size sem um erro de falta de memória é 32
com base_network definido como "resnet-50" e um image_shape
de 300. Com a mesma instância, você pode usar 64 como
mini_batch_size com a rede básica vgg-16 e um image_shape
de 300.
Opcional
Valores válidos: inteiro positivo
Padrão: 32

momentum

A dinâmica de sgd. Ignorado por outros otimizadores.
Opcional
Valores válidos: flutuante em (0, 1]
Padrão: 0.9

nms_threshold

O limite de supressão não máximo.
Opcional
Valores válidos: flutuante em (0, 1]
Padrão: 0,45

optimizer

Os tipos de otimizador. Para obter detalhes sobre os valores do
otimizador, consulte MXNet's API (API do MXNet).
Opcional
Valores válidos: ['sgd', 'adam', 'rmsprop', 'adadelta']
Padrão: 'sgd'

overlap_threshold

O limite de sobreposição de avaliação.
Opcional
Valores válidos: flutuante em (0, 1]
Padrão: 0,5

2239

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar algoritmos internos do

Nome do parâmetro

Descrição

use_pretrained_model

Indica se é necessário usar um modelo pré-treinado para
treinamento. Se definido como 1, o modelo pré-treinado com
arquitetura correspondente é carregado e usado para treinamento.
Caso contrário, a rede é treinada do zero.
Opcional
Valores válidos: 0 ou 1
Padrão: 1

weight_decay

O coeficiente de degradação do peso para sgd e rmsprop. Ignorado
por outros otimizadores.
Opcional
Valores válidos: flutuante em (0, 1)
Padrão: 0,0005

Ajustar um modelo de Detecção de objetos
O ajuste de modelo automático, também conhecido como ajuste de hiperparâmetros, localiza a melhor
versão de um modelo executando vários trabalhos que testam uma série de hiperparâmetros no seu
conjunto de dados. Você escolhe os hiperparâmetros ajustáveis, um intervalo de valores para cada um e
uma métrica objetiva. Você escolhe a métrica objetiva entre as métricas que o algoritmo calcula. O ajuste
de modelo automático pesquisa os hiperparâmetros escolhidos para encontrar a combinação de valores
que resultam no modelo que otimiza a métrica objetiva.
Para mais informações sobre o ajuste de modelos, consulte Execute o ajuste automático do modelo com
SageMaker (p. 2474).

Métricas calculadas pelo algoritmo de Detecção de objetos
O algoritmo de detecção de objetos relata uma única métrica durante o treinamento: validation:mAP.
Ao ajustar um modelo, escolha essa métrica como métrica objetiva.
Nome da métrica

Descrição

Direção de otimização

validation:mAP

Precisão média da média (mAP) calculada no
conjunto de validação.

Maximizar

Hiperparâmetros ajustáveis de Detecção de objetos
Auto-Tune a Amazon SageMaker modelo de detecção de objetos com os seguintes hiperparâmetros.
Os hiperparâmetros que têm o maior impacto sobre métrica objetiva de detecção de objeto são:
mini_batch_size, learning_rate e optimizer.
Nome do parâmetro

Tipo de parâmetro

Intervalos
recomendados

learning_rate

ContinuousParameterRange

MinValue: 1e-6,
MaxValue: 0,5
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Nome do parâmetro

Tipo de parâmetro

Intervalos
recomendados

mini_batch_size

IntegerParameterRanges

MinValue: 8, MaxValue:
64

momentum

ContinuousParameterRange

MinValue: 0,0,
MaxValue: 0,999

optimizer

CategoricalParameterRanges

['sgd', 'adam', 'rmsprop',
'adadelta']

weight_decay

ContinuousParameterRange

MinValue: 0,0,
MaxValue: 0,999

Formatos de solicitação e resposta de Detecção de objetos
Formato de solicitação
Para fazer a consulta de um modelo treinado, use o endpoint do modelo. O endpoint usa os formatos de
imagem .jpg e .png com os tipos de conteúdo image/jpeg e image/png.

Formatos de resposta
A resposta é o índice de classe com uma pontuação de confiança e coordenadas da caixa delimitadora
para todos os objetos na imagem codificada no formato JSON. Veja a seguir um exemplo de arquivo .json
de resposta:
{"prediction":[
[4.0, 0.86419455409049988, 0.3088374733924866, 0.07030484080314636, 0.7110607028007507,
0.9345266819000244],
[0.0, 0.73376623392105103, 0.5714187026023865, 0.40427327156066895, 0.827075183391571,
0.9712159633636475],
[4.0, 0.32643985450267792, 0.3677481412887573, 0.034883320331573486, 0.6318609714508057,
0.5967587828636169],
[8.0, 0.22552496790885925, 0.6152569651603699, 0.5722782611846924, 0.882301390171051,
0.8985623121261597],
[3.0, 0.42260299175977707, 0.019305512309074402, 0.08386176824569702,
0.39093565940856934, 0.9574796557426453]
]}

Cada linha nesse arquivo .json contém uma matriz que representa um objeto detectado. Cada uma
dessas matrizes de objetos consiste em uma lista de seis números. O primeiro número é o rótulo de
classe previsto. O segundo número é a pontuação de confiança associada à detecção. Os últimos quatro
números representam as coordenadas da caixa delimitadora [xmin, ymin, xmax, ymax]. Esses índices
de canto de caixa delimitadora de saída são normalizados pelo tamanho geral da imagem. Observe que
essa codificação é diferente daquela usada pelo formato .json de entrada. Por exemplo, na primeira
entrada do resultado de detecção, 0.3088374733924866 é a coordenada esquerda (coordenada x
do canto superior esquerdo) da caixa delimitadora como uma proporção da largura total da imagem,
0.07030484080314636 é a coordenada superior (coordenada y do canto superior esquerdo) da caixa
delimitadora como uma proporção da altura total da imagem, 0.7110607028007507 é a coordenada direita
(coordenada x do canto inferior direito) da caixa delimitadora como uma proporção da largura total da
imagem e 0.9345266819000244 é a coordenada inferior (coordenada y do canto inferior direito) da caixa
delimitadora como uma proporção da altura geral da imagem.
Para evitar resultados de detecção não confiáveis, você pode remover os resultados da detecção com
baixa pontuação de confiança. Nonotebook de amostra para detecção de objetos, fornecemos exemplos
de scripts que usam um limite para remover detecções de baixa confiança e traçar caixas delimitadoras
nas imagens originais.
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Para a conversão em lote, a resposta está no formato JSON, em que o formato é idêntico ao formato
JSON descrito acima. Os resultados de detecção de cada imagem são representados como um arquivo
JSON. Por exemplo:
{"prediction": [[label_id, confidence_score, xmin, ymin, xmax, ymax], [label_id,
confidence_score, xmin, ymin, xmax, ymax]]}

Para obter mais detalhes sobre treinamento e inferência, consulte os Blocos de anotações de amostra para
Detecção de objetos (p. 2234) .

RESULTADO: Formato de resposta JSON
accept: application/json;annotation=1
{

}

"image_size": [
{
"width": 500,
"height": 400,
"depth": 3
}
],
"annotations": [
{
"class_id": 0,
"score": 0.943,
"left": 111,
"top": 134,
"width": 61,
"height": 128
},
{
"class_id": 0,
"score": 0.0013,
"left": 161,
"top": 250,
"width": 79,
"height": 143
},
{
"class_id": 1,
"score": 0.0133,
"left": 101,
"top": 185,
"width": 42,
"height": 130
}
]

Algoritmo de segmentação semântica
O SageMaker O algoritmo de segmentação semântica fornece uma abordagem refinada em nível de pixel
para o desenvolvimento de aplicativos de visão computacional. Ele marca cada pixel em uma imagem
com um rótulo de classe de um conjunto predefinido de classes. A marcação é fundamental para a
compreensão de cenas, o que é crítico para um número crescente de aplicativos de visão computacional,
como veículos autônomos, diagnósticos de imagens médicas e detecção de robôs.
Para comparação, o SageMaker Classificação de imagens - MXNet (p. 2205)é um algoritmo de
aprendizado supervisionado que analisa somente imagens inteiras, classificando-as em uma das várias
categorias de saída. O Detecção de objetos (p. 2231) é um algoritmo de aprendizagem supervisionada
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que detecta e classifica todas as instâncias de um objeto em uma imagem. Ele indica a localização e a
escala de cada objeto na imagem com uma caixa delimitadora retangular.
Como o algoritmo de segmentação semântica classifica cada pixel em uma imagem, ele também
fornece informações sobre as formas dos objetos contidos na imagem. A saída de segmentação é
representada como uma imagem em tons de cinza, chamada demáscara de segmentação. Uma máscara
de segmentação é uma imagem em tons de cinza com o mesmo formato da imagem de entrada.
O SageMaker algoritmo de segmentação semântica é construído usando oEstrutura MXNet Gluon e o kit
de ferramentas Gluon CV. Ele oferece a opção de três algoritmos integrados para treinar uma rede neural
profunda. Você pode usar oAlgoritmo de rede totalmente convolucional (FCN),Algoritmo de análise de
cena em pirâmide (PSP), ouDeepLabV3.
Cada um dos três algoritmos tem dois componentes distintos:
• Oespinha dorsal(oucodificador) — Uma rede que produz mapas de ativação confiáveis de recursos.
• Odecodificador—Uma rede que constrói a máscara de segmentação a partir dos mapas de ativação
codificados.
Você também tem uma escolha de backbones para FCN, PSP e DeepLabAlgoritmos V3: ResNet50 ou
ResNet101. Essas espinhas dorsais incluem artefatos pré-treinados que foram originalmente treinados
noImageNettarefa de classificação. É possível ajustar esses backbones para segmentação usando seus
próprios dados. Ou você pode inicializar e treinar essas redes do zero usando apenas seus próprios
dados. Os decodificadores nunca são pré-treinados.
Para implantar o modelo treinado para inferência, use o SageMaker serviço de hospedagem. Durante a
inferência, você pode solicitar a máscara de segmentação como uma imagem PNG ou como um conjunto
de probabilidades para cada classe para cada pixel. Você pode usar essas máscaras como parte de um
pipeline maior que inclui processamento adicional de imagens posteriores ou de outros aplicativos.
Tópicos
• Blocos de anotações de amostra de segmentação semântica (p. 2243)
• Interface de entrada/saída para o algoritmo de segmentação semântica (p. 2243)
• Recomendação de instâncias do EC2 para o algoritmo de Segmentação semântica (p. 2246)
• Hiperparâmetros de Segmentação semântica (p. 2246)
• Ajustando um modelo de segmentação semântica (p. 2251)

Blocos de anotações de amostra de segmentação semântica
Para um exemplo de notebook Jupyter que usa o SageMaker algoritmo de segmentação semântica para
treinar um modelo e implantá-lo para realizar inferências, veja oExemplo de segmentação semântica.
Para obter instruções sobre como criar e acessar instâncias do notebook Jupyter que você pode usar
para executar o exemplo no SageMaker, consulteUsar a Amazon Amazon SageMaker Instâncias de
bloco (p. 299).
Para ver uma lista com todos os SageMaker amostras, crie e abra uma instância de notebook e escolha
oSageMaker ExemplosGuia. Os blocos de anotações de segmentação semântica estão localizados em
Introdução aos algoritmos da Amazon. Para abrir um bloco de anotações, escolha sua guia Use (Uso) e
depois escolha Create copy (Criar cópia).

Interface de entrada/saída para o algoritmo de segmentação semântica
SageMaker a segmentação semântica espera que o conjunto de dados de treinamento do cliente esteja
ativoAmazon Simple Storage Service (Amazon S3). Depois de treinado, ele produz os artefatos do
modelo resultantes no Amazon S3. O formato da interface de entrada para o SageMaker a segmentação
semântica é semelhante à da maioria dos conjuntos de dados padronizados de benchmarking de
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segmentação semântica. Espera-se que o conjunto de dados no Amazon S3 seja apresentado em
dois canais, um paratraine uma paravalidationusando quatro diretórios, dois para imagens e dois
para anotações. Espera-se que as anotações sejam imagens PNG não compactadas. O conjunto de
dados também pode ter um mapa de rótulos que descreve como os mapeamentos de anotações são
estabelecidos. Caso contrário, o algoritmo usa um padrão. Ele também suporta o formato de imagem de
manifesto aumentado (application/x-image) para treinamento no modo Pipe input direto do Amazon
S3. Para inferência, um endpoint aceita imagens com um tipo de conteúdo image/jpeg.

Como funciona o treinamento
Os dados de treinamento são divididos em quatro diretórios: train, train_annotation, validation
e validation_annotation. Existe um canal para cada um desses diretórios. Também espera-se
que o conjunto de dados tenha um arquivo label_map.json por canal para train_annotation e
validation_annotation, respectivamente. Se você não fornecer esses arquivos JSON, SageMaker
fornece o mapa de rótulos definido padrão.
O conjunto de dados que especifica esses arquivos deve ser semelhante ao seguinte exemplo:
s3://bucket_name
|
|- train

|
| - 0000.jpg
| - coffee.jpg

|- validation

|
| - 00a0.jpg
| - bananna.jpg
|- train_annotation
|
| - 0000.png
| - coffee.png
|- validation_annotation
|
| - 00a0.png
| - bananna.png
|- label_map
| - train_label_map.json
| - validation_label_map.json

Cada imagem JPG nos diretórios de treinamento e validação tem uma imagem de rótulo PNG
correspondente com o mesmo nome nos diretórios train_annotation e validation_annotation.
Essa convenção de nomenclatura ajuda o algoritmo a associar um rótulo à sua imagem
correspondente durante o treinamento. Os canais train, train_annotation, validation e
validation_annotation são obrigatórios. As anotações são imagens PNG de canal único. O formato
funciona desde que os metadados (modos) na imagem ajudem o algoritmo a ler as imagens da anotação
em um número inteiro não assinado de 8 bits de canal único. Para obter mais informações sobre nosso
suporte para modos, consulte a documentação da Biblioteca de imagens Python. Recomendamos o uso
do modo P true color de 8 bits de pixel.
A imagem codificada é um número inteiro simples de 8 bits ao usar modos. Para obter desse mapeamento
um mapa de um rótulo, o algoritmo usa um arquivo de mapeamento por canal, chamado mapa de rótulos.
O mapa de rótulos é usado para mapear os valores na imagem com índices de rótulos reais. No mapa de
rótulos padrão, que é fornecido por padrão, se você não fornecer um, o valor de pixels em uma matriz de
anotação (imagem) indexará diretamente o rótulo. Essas imagens podem ser arquivos PNG em escala de
cinza ou arquivos PNG indexados de 8 bits. O arquivo de mapa de rótulos para o caso padrão sem escala
é o seguinte:
{

"scale": "1"
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Para fornecer um certo contraste para visualização, alguns softwares de anotação dimensionam as
imagens de rótulo em uma quantidade constante. Para apoiar isso, o SageMaker O algoritmo de
segmentação semântica fornece uma opção de redimensionamento para reduzir os valores para
os valores reais do rótulo. Quando a redução da escala não converte o valor em um número inteiro
apropriado, o algoritmo assume como padrão o maior número inteiro menor que ou igual ao valor da
escala. O código a seguir mostra como definir o valor de escala para redimensionar os valores dos rótulos:
{
}

"scale": "3"

O exemplo a seguir mostra como esse valor "scale" é usado para redimensionar os valores
encoded_label da imagem de entrada anotação quando eles são mapeados para os valores
mapped_label a serem usados no treinamento. Os valores dos rótulos na imagem de anotação de
entrada são 0, 3, 6, com escala 3 e, portanto, são mapeados para 0, 1, 2 para treinamento:
encoded_label = [0, 3, 6]
mapped_label = [0, 1, 2]

Em alguns casos, pode ser necessário especificar um mapeamento de cores específico para cada classe.
Use a opção de mapa no mapeamento de rótulos, conforme mostrado no seguinte exemplo de um arquivo
label_map:
{

}

"map": {
"0": 5,
"1": 0,
"2": 2
}

Esse mapeamento de rótulo para este exemplo é:
encoded_label = [0, 5, 2]
mapped_label = [1, 0, 2]

Com mapeamentos de rótulos, você pode usar diferentes sistemas de anotação e softwares de anotação
para obter dados sem muito pré-processamento. É possível fornecer um mapa de rótulos por canal. Os
arquivos de um mapa de rótulos no canal label_map devem seguir as convenções de nomenclatura
para a estrutura de quatro diretórios. Se você não fornecer um mapa de rótulos, o algoritmo assumirá uma
escala de 1 (o padrão).

Treinando com o formato de manifesto aumentado
O formato de manifesto aumentado permite que você faça treinamentos no modo de Pipe usando arquivos
de imagem, sem precisar criar arquivos RecordIO. O arquivo de manifesto aumentado contém objetos
de dados e deve estar emLinhas JSONformato, conforme descrito naCreateTrainingJob. Cada linha
no manifesto é uma entrada contendo o URI do Amazon S3 para a imagem e o URI para a imagem de
anotação.
Cada objeto JSON no arquivo de manifesto deve conter uma chave source-ref. Osource-refA
chave deve conter o valor do URI do Amazon S3 para a imagem. Os rótulos são fornecidos sob o valor
do parâmetro AttributeNames, conforme especificado na solicitação CreateTrainingJob. Elas
também podem conter metadados adicionais sob a tag de metadados, mas estas são ignoradas pelo
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algoritmo. No exemplo abaixo, AttributeNames estão contidOs na lista de imagem e referências
de anotação ["source-ref", "city-streets-ref"]. Esses nomes devem ter -ref anexada a
eles. Ao usar o algoritmo Segmentação Semântica com Manifesto Aumentado, o valor do parâmetro
RecordWrapperType deve ser "RecordIO" e o valor do parâmetro ContentType deve ser
application/x-recordio.
{"source-ref": "S3 bucket location", "city-streets-ref": "S3 bucket location", "citystreets-metadata": {"job-name": "label-city-streets", }}

Para obter mais informações sobre arquivos manifestos aumentados, consulte Fornecer metadados de
conjunto de dados para trabalhos de treinamento com um arquivo de Manifesto aumentado (p. 2756).

Treinamento incremental
Você também pode propagar o treinamento de um novo modelo com um modelo anteriormente treinado
com o SageMaker. Esse treinamento incremental economiza tempo de treinamento quando você deseja
treinar um novo modelo com dados iguais ou semelhantes. Atualmente, o treinamento incremental é
suportado somente para modelos treinados com o sistema integrado SageMaker Segmentação semântica.
Para usar seu próprio modelo pré-treinado, especifique ChannelName como "modelo" no
InputDataConfig para a solicitação CreateTrainingJob. Defina o ContentType para o canal do
modelo como application/x-sagemaker-model. Os parâmetros de entrada backbone, algorithm,
crop_size e num_classes que definem a arquitetura de rede devem ser especificados de forma
consistente nos hiperparâmetros de entrada do novo modelo e no modelo pré-treinado que você transfere
por upload no canal do modelo. Para o arquivo de modelo pré-treinado, você pode usar os artefatos
compactados (.tar.gz) do SageMaker saídas. Você só pode usar formatos de imagem para dados de
entrada. Para obter mais informações sobre treinamento incremental e instruções sobre como usá-lo,
consulte Treinamento incremental na Amazon SageMaker (p. 2729).

Produzir inferências
Para consultar um modelo treinado que é implantado em um endpoint, você precisa fornecer uma imagem
e um AcceptType que represente o tipo de saída necessária. O endpoint usa imagens JPEG com um
tipo de conteúdo image/jpeg. Se você solicitar um AcceptType de image/png, o algoritmo gerará
um arquivo PNG com uma máscara de segmentação no mesmo formato que os rótulos. Se você solicitar
um tipo aceito de application/x-recordio-protobuf, o algoritmo retornará probabilidades de
classe codificadas no formato recordio-protobuf. O último formato produz um tensor 3D em que a terceira
dimensão é do mesmo tamanho que o número de classes. Esse componente representa a probabilidade
de cada rótulo de classe para cada pixel.

Recomendação de instâncias do EC2 para o algoritmo de Segmentação semântica
O SageMaker O algoritmo de segmentação semântica só oferece suporte a instâncias de GPU para
treinamento, e recomendamos o uso de instâncias de GPU com mais memória para treinamento com
lotes grandes. O algoritmo pode ser treinado usando instâncias P2, P3, G4dn ou G5 em configurações de
máquina única.
Para inferência, você pode usar instâncias de CPU (como C5 e M5) e instâncias de GPU (como P3 e
G4dn) ou ambas. Para obter informações sobre os tipos de instância que fornecem combinações variáveis
de CPU, GPU, memória e capacidade de rede para inferência, consulteAmazônia SageMaker Tipos de
instância de ML.

Hiperparâmetros de Segmentação semântica
As tabelas a seguir listam hiperparâmetros suportados pela Amazon SageMaker algoritmo de
segmentação semântica para arquitetura de rede, entradas de dados e treinamento. Você especifica a
Segmentação semântica para treinamento noAlgorithmName da solicitação CreateTrainingJob.
Hiperparâmetros de arquitetura de rede
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Nome do parâmetro

Descrição

backbone

O backbone a ser usado para o componente codificador do algoritmo.
Opcional
Valores válidos: resnet-50, resnet-101
Valor padrão: resnet-50

use_pretrained_model Se um modelo pré-treinado deve ou não ser usado para o backbone.
Opcional
Valores válidos: True, False
Valor padrão: True
algorithm

O algoritmo a ser usado para a segmentação semântica.
Opcional
Valores válidos:
• fcn: Algoritmo FCN (Rede totalmente convolucional)
• psp: Algoritmo PSP (Análise de cenas em pirâmide)
• deeplab:DeepLab Algoritmo V3
Valor padrão: fcn

Hiperparâmetros de dados
Nome do parâmetro

Descrição

num_classes

O número de classes para segmentar.
Obrigatório
Valores válidos: 2 ≤ inteiro positivo ≤ 254

num_training_samples O número de amostras nos dados de treinamento. O algoritmo usa esse
valor para configurar o planejador de taxa de aprendizagem.
Obrigatório
Valores válidos: inteiro positivo
base_size

Define como as imagens são redimensionadas antes do corte. As imagens
são redimensionadas de modo que o comprimento de tamanho longo é
definido como base_size multiplicado por um número aleatório de 0,5 a
2,0, e o tamanho curto é calculado para preservar a proporção.
Opcional
Valores válidos: número inteiro positivo > 16
Valor padrão: 520
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Nome do parâmetro

Descrição

crop_size

O tamanho de imagem para entrada durante o treinamento.
Redimensionamos aleatoriamente a imagem de entrada com base
em base_size e, depois, fazemos um corte quadrado aleatório
com comprimento lateral igual a crop_size. Os crop_size serão
arredondados automaticamente para múltiplos de 8.
Opcional
Valores válidos: número inteiro positivo > 16
Valor padrão: 240

Hiperparâmetros de treinamento
Nome do parâmetro

Descrição

early_stopping

Se a lógica de interrupção precoce deve ou não ser usada durante o
treinamento.
Opcional
Valores válidos: True, False
Valor padrão: False

O número mínimo de epochs que devem ser executados.
early_stopping_min_epochs
Opcional
Valores válidos: inteiro
Valor padrão: 5
O número de epochs que atendem à tolerância de desempenho inferior
early_stopping_patience
antes que o algoritmo imponha uma interrupção precoce.
Opcional
Valores válidos: inteiro
Valor padrão: 4
Se a melhoria relativa da pontuação do trabalho de treinamento, mIOU, for
early_stopping_tolerance
menor que esse valor, a interrupção precoce considerará que o epoch não
melhorou. Usado apenas quando early_stopping = True.
Opcional
Valores válidos: 0 ≤ float ≤ 1
Valor padrão: 0.0
epochs

O número de epochs com os quais treinar.
Opcional
Valores válidos: inteiro positivo
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Nome do parâmetro

Descrição
Valor padrão: 10

gamma1

O fator de degradação para a média móvel do gradiente quadrado para
rmsprop. Usado apenas para rmsprop.
Opcional
Valores válidos: 0 ≤ float ≤ 1
Valor padrão: 0.9

gamma2

O fator de dinâmica para rmsprop.
Opcional
Valores válidos: 0 ≤ float ≤ 1
Valor padrão: 0.9

learning_rate

A taxa de aprendizagem inicial.
Opcional
Valores válidos: 0 < float ≤ 1
Valor padrão: 0.001

lr_scheduler

A forma do cronograma de taxa de aprendizagem que controla sua
diminuição ao longo do tempo.
Opcional
Valores válidos:
• step: Um declínio gradual, em que a taxa de aprendizado é reduzida
(multiplicada) pelalr_scheduler_factorapós épocas especificadas
porlr_scheduler_step.
• poly: Uma degradação suave usando uma função polinomial.
• cosine: Uma degradação suave usando uma função de cosseno.
Valor padrão: poly

lr_scheduler_factor

Selr_schedulerestá definido parastep, a razão pela qual reduzir
(multiplicar) olearning_rateapós cada uma das épocas especificadas
pelolr_scheduler_step. Caso contrário, Ignorada.
Opcional
Valores válidos: 0 ≤ float ≤ 1
Valor padrão: 0.1
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Nome do parâmetro

Descrição

lr_scheduler_step

Uma lista delimitada por vírgulas das épocas após as
quais olearning_rateé reduzido (multiplicado) por
umlr_scheduler_factor. Por exemplo, se o valor for
definido como"10, 20", depois olearning-rateé reduzido
emlr_scheduler_factorapós a 10ª época e novamente por esse fator
após a 20ª época.
Obrigatório condicionalE selr_schedulerestá definido parastep. Caso
contrário, Ignorada.
Valores válidos: string
Valor padrão: (Sem padrão, pois o valor é obrigatório quando usado.)

mini_batch_size

O tamanho do lote para treinamento. Usar um mini_batch_size grande
geralmente resulta em um treinamento mais rápido, mas pode causar falta
de memória. O uso da memória é afetado pelos valores dos parâmetros
mini_batch_size e image_shape, e da arquitetura de backbone.
Opcional
Valores válidos: inteiro positivo
Valor padrão: 16

momentum

A dinâmica do otimizador sgd. Quando você usa outros otimizadores, o
algoritmo de segmentação semântica ignora esse parâmetro.
Opcional
Valores válidos: 0 < float ≤ 1
Valor padrão: 0.9

optimizer

O tipo de otimizador. Para obter mais informações sobre um otimizador,
escolha o link apropriado:
• adam: Estimativa de dinâmica adaptativa
• adagrad: Descida de gradiente adaptativo
• nag: Gradiente acelerado de Nesterov
• rmsprop: Propagação da raiz média quadrática
• sgd: Descida de gradiente estocástica
Opcional
Valores válidos: adam, adagrad, nag, rmsprop, sgd
Valor padrão: sgd
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Nome do parâmetro

Descrição

syncbn

Se definido como True, a média e a variância da normalização do lote são
calculadas em todas as amostras processadas nas GPUs.
Opcional
Valores válidos: True, False
Valor padrão: False

validation_mini_batch_size
O tamanho do lote para validação. Um mini_batch_size grande
geralmente resulta em um treinamento mais rápido, mas pode causar falta
de memória. O uso da memória é afetado pelos valores dos parâmetros
mini_batch_size e image_shape, e da arquitetura de backbone.
• Para pontuar a validação em toda a imagem sem recortá-la, defina esse
parâmetro como 1. Use essa opção se quiser medir o desempenho na
imagem inteira como um todo.

Note
Definir o parâmetro validation_mini_batch_size como 1
faz com que o algoritmo crie um novo modelo de rede para cada
imagem. Isso pode retardar a validação e o treinamento.
• Para recortar imagens no tamanho especificado no parâmetro
crop_size, mesmo durante a avaliação, defina esse parâmetro como
um valor maior que 1.
Opcional
Valores válidos: inteiro positivo
Valor padrão: 16
weight_decay

O coeficiente de degradação do peso do otimizador sgd. Quando você usa
outros otimizadores, o algoritmo ignora esse parâmetro.
Opcional
Valores válidos: 0 < flutuante < 1
Valor padrão: 0,0001

Ajustando um modelo de segmentação semântica
O ajuste de modelo automático, também conhecido como ajuste de hiperparâmetros, localiza a melhor
versão de um modelo executando vários trabalhos que testam uma série de hiperparâmetros no seu
conjunto de dados. Você escolhe os hiperparâmetros ajustáveis, um intervalo de valores para cada um e
uma métrica objetiva. Você escolhe a métrica objetiva entre as métricas que o algoritmo calcula. O ajuste
de modelo automático pesquisa os hiperparâmetros escolhidos para encontrar a combinação de valores
que resultam no modelo que otimiza a métrica objetiva.

Métricas calculadas pelo algoritmo de segmentação semântica
O algoritmo de segmentação semântica relata duas métricas de validação. Ao ajustar os valores dos
hiperparâmetros, escolha uma dessas métricas como objetivo.
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Nome da métrica

Descrição

Direção de otimização

validation:mIOU

A área da interseção da segmentação prevista
e da verdade básica dividida pela área de união
entre elas para imagens no conjunto de validação.
Também conhecido como Índice Jaccard.

Maximizar

A porcentagem de pixels classificados
validation:pixel_accuracy
corretamente nas imagens do conjunto de
validação.

Maximizar

Hiperparâmetros de segmentação semântica ajustáveis
Você pode ajustar os seguintes hiperparâmetros para o algoritmo de segmentação semântica.
Nome do parâmetro

Tipo de parâmetro

Intervalos
recomendados

learning_rate

ContinuousParameterRange

MinValue: 1e-4,
MaxValue: 1e-1

mini_batch_size

IntegerParameterRanges

MinValue: 1, MaxValue:
128

momentum

ContinuousParameterRange

MinValue: 0,9,
MaxValue: 0,999

optimzer

CategoricalParameterRanges

['sgd', 'adam', 'adadelta']

weight_decay

ContinuousParameterRange

MinValue: 1e-5,
MaxValue: 1e-3

Use o aprendizado por reforço com a Amazon
SageMaker
O aprendizado por reforço (RL) combina campos como ciência da computação, neurociência e psicologia
para determinar como mapear situações e ações para maximizar um sinal numérico de recompensa.
Essa noção de sinal de recompensa em RL deriva de pesquisas neurocientíficas sobre como o cérebro
humano toma decisões sobre quais ações maximizam a recompensa e minimizam a punição. Na maioria
das situações, os humanos não recebem instruções explícitas sobre quais ações devem ser tomadas, mas
precisam aprender quais ações geram as recompensas mais imediatas e como essas ações influenciam
situações e consequências future.
O problema da RL é formalizado usando processos de decisão de Markov (MDPs) que se originam da
teoria de sistemas dinâmicos. Os MDPs visam capturar detalhes de alto nível de um problema real que
um agente de aprendizagem encontra ao longo de algum período de tempo na tentativa de atingir algum
objetivo final. O agente de aprendizagem deve ser capaz de determinar o estado atual de seu ambiente e
identificar possíveis ações que afetem o estado atual do agente de aprendizagem. Além disso, as metas
do agente de aprendizagem devem se correlacionar fortemente com o estado do ambiente. Uma solução
para um problema formulado dessa maneira é conhecida como método de aprendizado por reforço.
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Quais são as diferenças entre paradigmas de aprendizagem
reforçada, supervisionada e não supervisionada?
O aprendizado de máquina pode ser dividido em três paradigmas de aprendizado distintos:
supervisionado, não supervisionado e reforço.
No aprendizado supervisionado, um supervisor externo fornece um conjunto de treinamento de exemplos
rotulados. Cada exemplo contém informações sobre uma situação, pertence a uma categoria e tem
um rótulo identificando a categoria à qual ela pertence. O objetivo do aprendizado supervisionado é
generalizar para prever corretamente situações que não estão presentes nos dados de treinamento.
Em contraste, o RL lida com problemas interativos, tornando inviável reunir todos os exemplos possíveis
de situações com rótulos corretos que um agente possa encontrar. Esse tipo de aprendizado é mais
promissor quando um agente é capaz de aprender com precisão com sua própria experiência e se ajustar
adequadamente.
No aprendizado não supervisionado, um agente aprende ao descobrir a estrutura em dados não rotulados.
Embora um agente de RL possa se beneficiar da descoberta de uma estrutura com base em suas
experiências, o único objetivo da RL é maximizar um sinal de recompensa.
Tópicos
• Por que a aprendizagem por reforço é importante? (p. 2253)
• Processo de decisão de Markov (MDP) (p. 2253)
• Recursos principais da Amazon SageMaker RL (p. 2254)
• Exemplos de cadernos de aprendizagem por reforço (p. 2256)
• Exemplo de fluxo de trabalho de URL usando a Amazon SageMaker RL (p. 2256)
• Ambientes de RL na Amazon SageMaker (p. 2257)
• Treinamento distribuído com a Amazon SageMaker RL (p. 2259)
• Ajuste de hiperparâmetros com a Amazon SageMaker RL (p. 2259)

Por que a aprendizagem por reforço é importante?
O RL é adequado para resolver problemas grandes e complexos, como gerenciamento da cadeia de
suprimentos, sistemas HVAC, robótica industrial, inteligência artificial de jogos, sistemas de diálogo e
veículos autônomos. Como os modelos de RL aprendem por um processo contínuo de receber prêmios
e punições por cada ação tomada pelo agente, é possível treinar sistemas para tomar decisões sob
incerteza e em ambientes dinâmicos.

Processo de decisão de Markov (MDP)
A RL é baseada em modelos chamados Processos de decisão de Markov (MDPs). Um MDP consiste em
uma série de etapas de tempo. Cada etapa de tempo consiste no seguinte:
Ambiente
Define o espaço no qual o modelo de RL opera. Isso pode ser um ambiente do mundo real ou um
simulador. Por exemplo, se você treina um veículo físico autônomo em uma estrada física, isso seria
um ambiente do mundo real. Se você treina um programa de computador que modela um veículo
autônomo dirigindo em uma estrada, isso é um simulador.
Estado
Especifica todas as informações sobre o ambiente e etapas anteriores que são relevantes para
o futuro. Por exemplo, em um modelo RL no qual um robô pode se mover em qualquer direção e
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em qualquer etapa de tempo, a posição do robô na etapa de tempo atual é o estado, porque se
soubermos onde o robô está, não é necessário saber as etapas necessárias para chegar lá.
Ação
O que o agente faz. Por exemplo, o robô dá um passo à frente.
Prêmio
Um número que representa o valor do estado resultante da última ação que o agente realizou. Por
exemplo, se o objetivo é que um robô encontre um tesouro, o prêmio por encontrar o tesouro pode ser
5, e o prêmio por não encontrar tesouro pode ser 0. O modelo de RL tenta encontrar uma estratégia
que otimiza o prêmio cumulativo a longo prazo. Essa estratégia é chamada de política.
Observação
Informações sobre o estado do ambiente que estão disponíveis para o agente em cada etapa. Este
pode ser o estado inteiro ou pode ser apenas uma parte do estado. Por exemplo, o agente em um
modelo de xadrez poderia observar todo o estado do tabuleiro em qualquer etapa, mas um robô em
um labirinto só poderia observar uma pequena área do labirinto que ele ocupa atualmente.
Normalmente, o treinamento em RL consiste em muitos episódios. Um episódio consiste em todas as
etapas de tempo em um MDP, desde o estado inicial até que o ambiente atinja o estado terminal.

Recursos principais da Amazon SageMaker RL
Para treinar modelos RL em SageMaker RL, use os componentes abaixo:
• Uma estrutura de deep learning (DL). No momento, SageMaker suporta RL em TensorFlow e Apache
MXNet.
• Um kit de ferramentas de RL. Um kit de ferramentas de RL gerencia a interação entre o agente e o
ambiente e fornece uma ampla seleção de algoritmos de RL de última geração. SageMaker suporta
os kits de ferramentas Intel Coach e Ray RLLib. Para obter informações sobre o Intel Coach, consulte
https://nervanasystems.github.io/coach/. Para obter informações sobre o Ray RLlib, consulte https://
ray.readthedocs.io/en/latest/rllib.html.
• Um ambiente de RL. Você pode usar ambientes personalizados, ambientes de código aberto
ou ambientes comerciais. Para obter mais informações, consulte Ambientes de RL na Amazon
SageMaker (p. 2257).
O diagrama a seguir mostra os componentes de RL que são compatíveis com o SageMaker RL.
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Exemplos de cadernos de aprendizagem por reforço
A tabela a seguir descreve uma variedade de exemplos de cadernos que tratam de diferentes casos de
uso da Amazon SageMaker Aprendizado de reforço.
Título do notebook

Descrição

Como treinar políticas de RL em lote?

Este caderno mostra como usar a RL em lote para
treinar uma nova política a partir de um conjunto de
dados offline.

Como resolver o problema de balanceamento do
poste da carreta?

Este caderno mostra como resolver o problema de
balanceamento do poste do carrinho com o RL.

Como resolver o problema da mochila?

Este caderno mostra como usar o RL para
resolver o problema da mochila e comoSageMaker
Treinamento local gerenciadopode ser usado para
realizar treinamentos a um custo menor.

Como resolver o problema do Mountain Car?

Este notebook mostra como resolver o problema
de controle de carros de montanha com o RL.

Exemplo de fluxo de trabalho de URL usando a Amazon
SageMaker RL
O exemplo a seguir descreve as etapas de desenvolvimento de modelos de RL usando a Amazon.
SageMakerRL.
Para obter exemplos de código completos, consulte os exemplos de cadernos emhttps://github.com/
awslabs/amazon-sagemaker-examples/árvore/master/aprendizado por reforço.
1.

Formule o problema de RL—Primeiro, formule o problema de negócios em um problema de RL.
Por exemplo, a escalabilidade automática permite serviços para aumentar ou diminuir a capacidade
dinamicamente, dependendo das condições que você define. Atualmente, isso requer a configuração
de alarmes, políticas de escalabilidade, limites e outras etapas manuais. Para resolver isso com a RL,
definimos os componentes do Processo de decisão de Markov:
a.

Objetivo— Dimensione a capacidade da instância para que ela corresponda ao perfil de carga
desejado.

b.

Ambiente—Um ambiente personalizado que inclui o perfil de carga. Ele gera uma carga simulada
com variações diárias e semanais e picos ocasionais. O sistema simulado tem um atraso entre
quando novos recursos são solicitados e quando eles se tornam disponíveis para atender a
solicitações.

c.

Estado—A carga atual, o número de trabalhos com falha e o número de máquinas ativas.

d.

Ação—Remova, adicione ou mantenha o mesmo número de instâncias.

e.

Recompensa—Uma recompensa positiva por transações bem-sucedidas e uma alta penalidade
por transações fracassadas além de um limite especificado.

2.

Defina o ambiente de RL—O ambiente de RL pode ser o mundo real em que o agente de RL interage
ou uma simulação do mundo real. Você pode conectar ambientes de código aberto e personalizados
desenvolvidos usando interfaces Gym e ambientes de simulação comercial, como MATLAB e
Simulink.

3.

Defina as predefinições—As predefinições configuram os trabalhos de treinamento de RL e definem
os hiperparâmetros para os algoritmos de RL.
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4.

Escreva o código de treinamento—Escreva o código de treinamento como um script Python e passe
o script para um SageMaker trabalho de treinamento. No seu código de treinamento, importe os
arquivos de ambiente e os arquivos predefinidos e defina a função main().

5.

Treine o modelo RL—Usar o SageMaker RLEstimatornaAmazônia SageMaker SDK do Pythonpara
iniciar um trabalho de treinamento de RL. Se você estiver usando o modo local, o trabalho de
treinamento será executado na instância de bloco de anotações. Quando você usa SageMaker para
treinamento, você pode selecionar instâncias de GPU ou CPU. Armazene a saída do trabalho de
treinamento em um diretório local se você treinar no modo local ou no Amazon S3 se você usar
SageMaker treinamento.
O RLEstimator requer as seguintes informações como parâmetros.

6.

a.

O diretório de origem no qual o ambiente, as predefinições e o código de treinamento são
carregados.

b.

O caminho para o script de treinamento.

c.

O kit de ferramentas de RL e a estrutura de deep learning que você deseja usar. Isso se resolve
automaticamente para o caminho do Amazon ECR para o contêiner RL.

d.

Os parâmetros de treinamento, como a contagem de instâncias, o nome do trabalho e o caminho
do S3 para a saída.

e.

Definições de métricas que você deseja capturar nos seus logs. Eles também podem ser
visualizados em CloudWatch e em SageMaker cadernos.

Visualize as métricas e os resultados do treinamento—Depois que um trabalho de treinamento que
usa um modelo de RL for concluído, você poderá visualizar as métricas que definiu nos trabalhos
de treinamento em CloudWatch,. Você também pode traçar as métricas em um caderno usando
oAmazônia SageMaker SDK do Pythonbiblioteca de análise. A visualização de métricas ajuda você a
entender como o desempenho do modelo medido pelo prêmio melhora com o tempo.

Note
Se você treinar em modo local, não poderá visualizar métricas no CloudWatch.
7.

Avaliar o modelo—Os dados de verificação dos modelos previamente treinados podem ser
repassados para avaliação e inferência no canal do ponto de verificação. No modo local, use o
diretório local. No modo de treinamento do SageMaker, primeiro é preciso fazer upload dos dados
para o S3.

8.

Implemente modelos de RL—Finalmente, implante o modelo treinado em um endpoint hospedado em
SageMaker recipientes ou em um dispositivo de borda usandoAWS IoT Greengrass.

Para obter mais informações sobre RL com SageMaker, consulteUsando o RL com o SageMaker SDK do
Python.

Ambientes de RL na Amazon SageMaker
Amazônia SageMaker O RL usa ambientes para imitar cenários do mundo real. Dado o estado atual do
ambiente e uma ação tomada por um ou mais agentes, o simulador processa o impacto da ação e retorna
o próximo estado e um prêmio. Simuladores são úteis nos casos em que não é seguro treinar um agente
no mundo real (por exemplo, pilotar um drone) ou se o algoritmo de RL demora muito tempo para convergir
(por exemplo, em um jogo de xadrez).
O diagrama a seguir mostra um exemplo das interações com um simulador para um jogo de corrida de
carros.
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O ambiente de simulação consiste em um agente e um simulador. Aqui, uma Rede neural convolucional
(CNN) consome imagens do simulador e gera ações para controlar o controlador de jogo. Com várias
simulações, esse ambiente gera dados de treinamento no formato state_t, action, state_t+1
e reward_t+1. Definir o prêmio não é um processo comum e afeta a qualidade do modelo de RL.
Queremos dar alguns exemplos de funções de prêmio, mas gostaríamos de torná-los configuráveis pelo
usuário.
Tópicos
• Use a interface OpenAI Gym para ambientes em SageMaker RL (p. 2258)
• Use ambientes de código aberto (p. 2259)
• Usar ambientes comerciais (p. 2259)

Use a interface OpenAI Gym para ambientes em SageMaker RL
Para usar ambientes OpenAI Gym em SageMaker RL, use os seguintes elementos da API. Para obter
mais informações sobre o OpenAI Gym, consulte https://gym.openai.com/docs/.
• env.action_space—Define as ações que o agente pode realizar, especifica se cada ação é contínua
ou discreta e especifica o mínimo e o máximo se a ação for contínua.
• env.observation_space—Define as observações que o agente recebe do ambiente, bem como o
mínimo e o máximo para observações contínuas.
• env.reset()—Inicializa um episódio de treinamento. A função reset() retorna o estado inicial
do ambiente, e o agente usa o estado inicial para realizar sua primeira ação. A ação é então enviada
parastep()repetidamente até que o episódio atinja um estado terminal. Quando step() retorna done
= True, o episódio termina. O kit de ferramentas de RL reinicializa o ambiente chamando reset().
• step()—Assume a ação do agente como entrada e gera o próximo estado do ambiente, a recompensa,
se o episódio foi encerrado e uminfodicionário para comunicar informações de depuração. É
responsabilidade do ambiente validar as entradas.
• env.render()—Usado para ambientes que têm visualização. O kit de ferramentas RL chama essa
função para capturar visualizações do ambiente após cada chamada para a função step().
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Use ambientes de código aberto
Você pode usar ambientes de código aberto, como EnergyPlus e RoboSchool, em SageMakerRL
construindo seu próprio contêiner. Para obter mais informações sobre EnergyPlus, consultehttps://
energyplus.net/. Para obter mais informações sobre RoboSchool, consultehttps://github.com/openai/
roboschool. O HVAC e RoboSchool exemplos na referênciaSageMaker repositório de exemplosmostre
como criar um contêiner personalizado para usar com SageMaker URL:

Usar ambientes comerciais
Você pode usar ambientes comerciais, como MATLAB e Simulink, em SageMaker RL construindo seu
próprio contêiner. Você precisa gerenciar suas próprias licenças.

Treinamento distribuído com a Amazon SageMaker RL
Amazônia SageMaker O RL oferece suporte ao treinamento distribuído de vários núcleos e várias
instâncias. Dependendo do seu caso de uso, a implementação do treinamento e/ou do ambiente pode ser
distribuída. Por exemplo, SageMaker O RL funciona para os seguintes cenários distribuídos:
• Única instância de treinamento e várias instâncias de implementação do mesmo tipo de instância.
Para obter um exemplo, consulte o exemplo de compressão de rede neural na referênciaSageMaker
repositório de exemplos.
• Instância de treinador única e várias instâncias de implementação, em que diferentes tipos de instância
para treinamento e implementações. Para obter um exemplo, consulte oAWS DeepRacer /AWS
RoboMaker Exemplo doSageMaker repositório de exemplos.
• Instância de treinador único que usa vários núcleos para implementação. Para obter um exemplo,
consulte o exemplo da Roboschool na referênciaSageMaker repositório de exemplos. Isso é útil se o
ambiente de simulação for leve e puder ser executado em um único thread.
• Várias instâncias de treinamento e implementações. Para obter um exemplo, consulte o exemplo da
Roboschool na referênciaSageMaker repositório de exemplos.

Ajuste de hiperparâmetros com a Amazon SageMaker RL
Você pode executar um trabalho de ajuste de hiperparâmetros para otimizar os hiperparâmetros para a
Amazon SageMaker RL. O exemplo da Roboschool nos cadernos de amostra doSageMaker repositório
de exemplosmostra como fazer isso com o RL Coach. O script de inicialização mostra como você pode
abstrair os parâmetros do arquivo de predefinições do Coach e otimizá-los.

Gerencie o Machine Learning com a Amazon
SageMaker Experimentos
Amazônia SageMaker Experimentos são uma capacidade da Amazon SageMaker que permite que você
organize, acompanhe, compare e avalie seus experimentos de aprendizado de máquina.
Machine learning é um processo iterativo. É necessário experimentar várias combinações de dados,
algoritmos e parâmetros e observar o impacto das alterações incrementais na precisão do modelo. Com
o tempo, essa experimentação iterativa pode resultar em milhares de execuções de treinamento de
modelos e versões de modelos. Isso torna difícil rastrear os modelos com melhor desempenho e suas
configurações de entrada. Também é difícil comparar os experimentos ativos com experimentos anteriores
para identificar oportunidades de outras melhorias incrementais.
SageMaker Os experimentos rastreiam automaticamente as entradas, parâmetros, configurações e
resultados de suas iterações comojulgamentos. Você pode atribuir, agrupar e organizar esses testes
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emexperimentos. SageMaker Os experimentos são integrados com a Amazon SageMaker O Studio
fornece uma interface visual para navegar por seus experimentos ativos e anteriores, comparar testes com
as principais métricas de desempenho e identificar os modelos de melhor desempenho.
SageMaker Os experimentos vêm com seus própriosExperimentos do Python SDKo que torna os recursos
de análise facilmente acessíveis na Amazon SageMaker Cadernos. Porque SageMaker Os experimentos
permitem o rastreamento de todas as etapas e artefatos necessários para criar um modelo. Você pode
revisitar rapidamente as origens de um modelo ao solucionar problemas na produção ou auditar seus
modelos para verificações de conformidade.
Tópicos
• SageMaker Características de experimentos (p. 2260)
• Criar uma Amazon SageMaker experimento (p. 2261)
• Visualize e compare a Amazon SageMaker Experimentos, ensaios e componentes de
ensaios (p. 2265)
• Tutorial de acompanhamento e comparação (p. 2268)
• Pesquise experimentos usando a Amazon SageMaker Estúdio (p. 2274)
• Limpar a Amazon SageMaker Recursos do experimento (p. 2280)
• Pesquise usando a Amazon SageMaker Console e API (p. 2282)

SageMaker Características de experimentos
As seções a seguir fornecem uma breve visão geral dos recursos fornecidos pelo
SageMakerExperimentos.
Tópicos
• Organizar experimentos (p. 2260)
• Rastrear experimentos (p. 2260)
• Comparar e avaliar experimentos (p. 2261)
• Amazônia SageMaker Piloto automático (p. 2261)

Organizar experimentos
Amazônia SageMaker A Experiments oferece um esquema de organização estruturado para ajudar os
usuários a agrupar e organizar suas iterações de aprendizado de máquina. A entidade de nível superior,
um experimento, é uma coleção de testes que são observados, comparados e avaliados como um grupo.
Um teste é um conjunto de etapas chamadas de componentes de teste. Cada componente de teste pode
incluir uma combinação de entradas, como conjuntos de dados, algoritmos e parâmetros, e produzir
saídas específicas, como modelos, métricas, conjuntos de dados e pontos de verificação. Exemplos
de componentes de teste são trabalhos de pré-processamento de dados, trabalhos de treinamento e
trabalhos de transformação em lote.
O objetivo de um experimento é determinar o teste que produz o melhor modelo. São realizados vários
testes, cada um isolando e medindo o impacto de uma mudança para uma ou mais entradas, mantendo as
entradas restantes constantes. Ao analisar os testes, é possível determinar quais recursos têm mais efeito
no modelo.

Rastrear experimentos
Amazônia SageMaker Os experimentos permitem o rastreamento dos experimentos.
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Acompanhamento automatizado
SageMaker Experimentos rastreiam automaticamente a Amazon SageMaker Trabalhos de piloto
automático como experimentos com seus trabalhos de treinamento subjacentes rastreados como testes.
SageMaker Os experimentos também rastreiam automaticamente SageMaker trabalhos de treinamento,
transformação em lote e processamento executados de forma independente como componentes de teste,
sejam eles atribuídos a um teste ou não atribuídos. Os componentes de teste não atribuídos podem
ser associados a um teste posteriormente. Todos os artefatos do teste, incluindo conjuntos de dados,
algoritmos, hiperparâmetros e métricas de modelo, são rastreados e registrados. Esses dados permitem
que os clientes rastreiem a linhagem completa de um modelo que ajuda na governança, na auditoria e nas
verificações de conformidade do modelo.
Acompanhamento manual
SageMaker Experimentos fornecemAPIs de rastreamentopara gravar e rastrear fluxos de trabalho
de aprendizado de máquina executados localmente em SageMaker Notebooks de estúdio, incluindo
clássicos SageMaker cadernos. Esses experimentos devem fazer parte de um SageMaker treinamento,
transformação em lote ou trabalho de processamento.

Comparar e avaliar experimentos
Amazônia SageMaker Os experimentos são integrados com a Amazon SageMaker Studio Quando você
usa SageMaker Studio SageMakerOs experimentos rastreiam automaticamente seus experimentos e
testes e apresentam visualizações dos dados rastreados e uma interface para pesquisar os dados.
SageMaker Os experimentos organizam, classificam e classificam automaticamente os testes com base
em uma métrica escolhida usando o conceito de uma tabela de classificação de teste. SageMaker O
Studio produz visualizações de dados em tempo real, como tabelas e gráficos métricos, para comparar e
identificar rapidamente os modelos de melhor desempenho. Eles são atualizados em tempo real à medida
que o experimento progride.

Amazônia SageMaker Piloto automático
Amazônia SageMaker Os experimentos são integrados com a Amazon SageMaker Piloto automático.
Quando você executa um trabalho de piloto automático, SageMaker Os experimentos criam um
experimento para o trabalho e testes para cada uma das diferentes combinações dos componentes,
parâmetros e artefatos do teste disponíveis. Você pode detalhar visualmente todos os ensaios e
componentes usando SageMaker Studio

Criar uma Amazon SageMaker experimento
Criar uma Amazon SageMaker experimente para rastrear seu SageMaker treinamento, processamento e
transformação de trabalhos.
O procedimento a seguir mostra como criar um SageMaker experimento para uma SageMaker
treinamento, processamento ou transformação do trabalho. As etapas rotuladas como (Studio) descrevem
como visualizar o experimento na Amazon SageMaker Studio Você não precisa executar o experimento no
Studio para visualizá-lo no Studio.
Para um tutorial que mostra essa funcionalidade em um SageMaker Caderno de estúdio, consulteTutorial
de acompanhamento e comparação (p. 2268).
1.

Import asysmódulo para instalar os SDKs.
import sys
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2.

(Opcional) OAmazônia SageMaker SDK do Python, vem pré-instalado em SageMaker Studio Se você
planeja executar seu código fora do Studio, instale o SageMaker SDK do Python.
!{sys.executable} -m pip install sagemaker

3.

Instalar aSageMaker Experimentos do Python SDK.
!{sys.executable} -m pip install sagemaker-experiments

4.

Importar módulos.
import time
from time import strftime
import sagemaker
from
from
from
from

5.

smexperiments.experiment import Experiment
smexperiments.trial import Trial
smexperiments.trial_component import TrialComponent
smexperiments.tracker import Tracker

Obtenha a função de execução e crie o SageMaker sessão.
role = sagemaker.get_execution_role()
sm_sess = sagemaker.session.Session()

6.

Criar uma SageMaker experimento. O nome do experimento deve ser exclusivo na sua conta da.

Note
O parâmetro tags é opcional. Você pode procurar a etiqueta usando o Studio, o
SageMakerconsole e o SDK. As tags também podem ser aplicadas a ensaios e
componentes de teste. Para obter informações sobre como pesquisar tags usando o Studio,
consultePesquisa por tag (p. 2278).
create_date = strftime("%Y-%m-%d-%H-%M-%S")
demo_experiment = Experiment.create(experiment_name = "DEMO-{}".format(create_date),
description = "Demo experiment",
tags = [{'Key': 'demo-experiments', 'Value':
'demo1'}])

7.

(Estúdio) Para ver o experimento em SageMaker Studio, na barra lateral esquerda, escolha
oSageMaker recursosÍcone (
navegador de experimentos.

). No menu suspenso, selecioneExperimentos e testespara exibir o

Depois que o código é executado, a lista de experimentos contém o novo experimento. Pode levar
algum tempo para que a lista seja atualizada e exiba o experimento. O filtro na tag do experimento
também é exibido. Somente experimentos com uma tag correspondente são exibidos. A lista deve ser
semelhante à seguinte:
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8.

Crie um teste para o experimento. O nome do teste deve ser exclusivo na sua conta da.
demo_trial = Trial.create(trial_name = "DEMO-{}".format(create_date),
experiment_name = demo_experiment.experiment_name,
tags = [{'Key': 'demo-trials', 'Value': 'demo1'}])

9.

(Estúdio) Na lista de experimentos, clique duas vezes no experimento para exibir uma lista dos
ensaios do experimento (este exemplo tem um ensaio). A lista deve ser semelhante à seguinte:
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10. Crie um componente de teste como parte do teste. O componente de teste é o SageMaker trabalho.
Adicionar oExperimentConfigparâmetro para o método apropriado. O SageMaker As tarefas listadas
na tabela a seguir são suportadas.
Trabalho

SageMaker Método Python SDK

Método Boto3

Treinamento Estimator.fit

CreateTrainingJob

ProcessamentoProcessador.run

CreateProcessingJob

TransformaçãoTransformador. Transformar

CreateTransformJob

Os exemplos a seguir são para um trabalho de treinamento. OTagsparâmetro adiciona uma tag
ao componente de teste.ExperimentNamenão é especificado porque o teste foi associado ao
experimento quando o teste foi criado em uma etapa anterior.
Usar o SageMaker SDK do Python
sagemaker.estimator.Estimator(
...,
sagemaker_session = sm_sess,
tags = [{'Key': 'demo-jobs', 'Value': 'demo2'}])
estimator.fit(
...,
experiment_config = {
# "ExperimentName"
"TrialName" : demo_trial.trial_name,
"TrialComponentDisplayName" : "TrainingJob",
})

Uso do Boto3
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create_training_job(
...,
"ExperimentConfig": {
# "ExperimentName"
"TrialName" : demo_trial.trial_name,
"TrialComponentDisplayName" : "TrainingJob",
},
"Tags": [{'Key': 'demo-jobs', 'Value': 'demo2'}])

11. (Estúdio) Na lista de testes, clique duas vezes no teste para exibir uma lista dos componentes do teste
(este exemplo tem um teste). A lista deve ser semelhante à seguinte:

12. (Estúdio) Para visualizar informações sobre o experimento, o teste e o trabalho (componente
experimental), consulteVisualize e compare a Amazon SageMaker Experimentos, ensaios e
componentes de ensaios (p. 2265).
Para limpar os recursos que você criou, consulteLimpar a Amazon SageMaker Recursos do
experimento (p. 2280).

Visualize e compare a Amazon SageMaker
Experimentos, ensaios e componentes de ensaios
Uma Amazon SageMaker experimentoconsiste em váriosjulgamentoscom um objetivo relacionado. Uma
versão de teste consiste em um ou maisComponentes de teste, como um trabalho de pré-processamento
de dados e um trabalho de treinamento.
Você usa o navegador de experimentos para exibir uma lista dessas entidades. Você pode filtrar a lista
por nome, tipo e tags da entidade. As entidades são apresentadas em uma visão hierárquica (ou seja,
experimentos > ensaios > componentes de teste). Clique duas vezes em uma entidade para ver outras
entidades que estão em um nível inferior na hierarquia. Use as trilhas acima da lista para passar para um
nível mais alto na hierarquia.
Para um tutorial usando um SageMaker caderno de exemplo, vejaTutorial de acompanhamento e
comparação (p. 2268). Para obter uma visão geral da interface de usuário do Studio, consulteAmazônia
SageMaker Visão geral do Studio UI (p. 123).
Tópicos
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• Visualizar experimentos, testes e componentes de teste (p. 2266)
• Compare experimentos, ensaios e componentes de ensaios (p. 2267)

Visualizar experimentos, testes e componentes de teste
Amazônia SageMaker O Studio fornece um navegador de experimentos que você pode usar para
visualizar listas de experimentos, ensaios e componentes de testes. Você pode escolher uma dessas
entidades para ver informações detalhadas sobre a entidade ou escolher várias entidades para
comparação.

Para visualizar experimentos, ensaios e componentes do teste
1.

Na barra lateral esquerda do Studio, escolha oSageMaker recursosÍcone (
selecioneExperimentos e testespara exibir o navegador de experimentos.

). No menu suspenso,

Uma lista de experimentos e suas propriedades é exibida. A lista inclui todos os SageMaker
experimentos em sua conta, incluindo experimentos criados fora do SageMaker Studio

Note
Para visualizar todas as propriedades, talvez seja necessário expandir a largura do
navegador de experimentos arrastando a borda direita.

2.

Na lista de experimentos, clique duas vezes em um experimento para exibir uma lista dos ensaios do
experimento.

3.

Clique duas vezes em um teste para exibir uma lista dos componentes do teste.
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4.

Clique duas vezes em um dos componentes para abrir oDescreva o componente experimentalGuia.

5.

Sobre oDescreva o componente experimentalguia, escolha qualquer um dos seguintes títulos de
coluna para ver as informações disponíveis sobre cada componente de teste:
• Gráficos— Crie seus próprios gráficos.
• Métricas— Métricas registradas por umTrackerdurante um teste.
• Parâmetros— Valores de hiperparâmetros e informações da instância.
• Artefatos— Locais de armazenamento do bucket Amazon S3 para o conjunto de dados de entrada e
o modelo de saída.
• AWSConfigurações— Nome do Job, ARN, status, horário de criação, tempo de treinamento, tempo
faturável, informações da instância e outros.
• Depurador— Uma lista de regras do depurador e quaisquer problemas encontrados.
• Mapeamentos de teste

Para obter informações sobre como comparar entidades de Experimentos, consulteVisualize e compare a
Amazon SageMaker Experimentos, ensaios e componentes de ensaios (p. 2265).

Compare experimentos, ensaios e componentes de ensaios
Você pode comparar experimentos, ensaios e componentes de teste selecionando as entidades e
abrindo-as na lista de componentes de teste. A lista de componentes de teste é chamada de tabela de
classificação do estúdio. Na tabela de classificação, você pode fazer o seguinte:
• Exibir informações detalhadas sobre as entidades
• Compare entidades
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• Interromper um trabalho de treinamento
• Implemente um modelo

Para comparar experimentos, ensaios e componentes de ensaios
1.

Na barra lateral esquerda do SageMaker Estúdio, escolha oSageMaker Lista de experimentosÍcone

2.

(
).
NoExperimentosnavegador, escolha a lista de experimentos ou testes. Para obter mais informações,
consulteVisualizar experimentos, testes e componentes de teste (p. 2266)

3.

Escolha os experimentos ou ensaios que você deseja comparar, clique com o botão direito do mouse
na seleção e escolhaAbrir na lista de componentes de teste. A Tabela de Classificação é aberta e lista
as entidades de Experimentos associadas, conforme mostrado na captura de tela a seguir.

A tabela de classificação tem umPROPRIEDADES DA TABELApainel no lado direito. Usar
oConfiguraçõesÍcone ( ) para abrir e fechar o painel. É possível ocultar ou exibir propriedades por
categoria ou por colunas individuais. Quando você exibe um gráfico, o painel é alterado para exibir as
propriedades do gráfico.
Para obter informações sobre como pesquisar as entidades Experiments, consultePesquise experimentos
usando a Amazon SageMaker Estúdio (p. 2274).

Tutorial de acompanhamento e comparação
Este tutorial demonstra como acompanhar e comparar visualmente os testes em um experimento de
treinamento de modelo usando a Amazon SageMaker Studio A base do tutorial é aExperiência de
classificação de dígitos manuscritos MNISTNotebook.
Este tópico deve ser visualizado ao lado do Studio com o bloco de anotações MNIST aberto. À medida
que você percorre as células, as seções desse documento destacam o código relevante e mostram como
observar os resultados no Studio. Alguns dos trechos de código foram editados para brevidade.
Para limpar os recursos criados pelo bloco de anotações, consulteLimpar a Amazon SageMaker Recursos
do experimento (p. 2280).
Para ver um tutorial que mostra recursos adicionais do Studio, consulte Amazônia SageMaker Tour pelo
estúdio (p. 138).
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Pré-requisitos
• Uma cópia local do exemplo do bloco de anotações MNIST e o arquivo complementar mnist.py. Ambos
os arquivos estão disponíveis nosagemaker_experiments/mnist-handwritten-digitsclassification-experimentpasta naseri/amazon-sagemaker-examplesrepositório. Para fazer
download dos arquivos, selecione cada link, clique com o botão direito do mouse no botão Raw (Bruto) e
selecione Save as (Salvar como).
• Uma conta do IAM Identity Center ou do IAM para fazer login SageMaker Studio Para obter mais
informações, consulteIntegração na Amazon SageMaker Domínio (p. 37)
Tópicos
• Abrir o bloco de anotações no Studio (p. 2269)
• Instalar o SDK do Experiments e importar módulos (p. 2269)
• Transformar e rastrear os dados de entrada (p. 2270)
• Criar e rastrear um experimento (p. 2270)
• Comparar e analisar testes (p. 2272)

Abrir o bloco de anotações no Studio
Como abrir o bloco de anotações
1.
2.

Faça logon no Studio.
Na barra lateral à esquerda, selecione o ícone File Browser (Navegador de arquivos) (

).

3.

Na parte superior do painel do navegador de arquivos, selecione o ícone de Up arrow (Seta para cima)
e uma caixa de diálogo File Upload (Upload de arquivo) será aberta. Navegue e escolha suas versões
locais domnist-handwritten-digits-classification-experiment.ipynbemnist.pyarquivos e, em seguida,
escolhaAberto.

4.

Os dois arquivos estão listados no navegador de arquivos. Clique duas vezes no arquivo do bloco de
anotações do qual você fez upload para abri-lo em uma nova guia.

5.

No canto superior direito do bloco de anotações, verifique se o kernel é Python 3 (Data Science)
(Python 3 (Ciência de dados)). Caso contrário, selecione o nome do kernel atual para abrir o menu
suspenso Select Kernel (Selecionar kernel). Selecione Python 3 (Data Science) (Python 3 (Ciência de
dados)) e selecione Select (Escolher).

Instalar o SDK do Experiments e importar módulos
OAmazônia SageMaker Experimentos do Python SDKé separado doAmazônia SageMaker SDK do
Python, que vem pré-instalado em SageMaker Studio Execute as primeiras células no bloco de anotações
para instalar o SDK do Experiments e importar os módulos do Experiments. As seções relevantes das
células do bloco de anotações são exibidas a seguir.
import sys
!{sys.executable} -m pip install sagemaker-experiments

import sagemaker
from sagemaker import get_execution_role
from sagemaker.session import Session
from sagemaker.analytics import ExperimentAnalytics
from smexperiments.experiment import Experiment
from smexperiments.trial import Trial
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from smexperiments.trial_component import TrialComponent
from smexperiments.tracker import Tracker

Transformar e rastrear os dados de entrada
As próximas células criam um bucket do Amazon S3 e uma pasta no bucket chamadamist. No Studio, o
navegador de arquivos exibe a pasta mnist. Os dados de entrada são baixados na pasta mnist/MNIST/
raw, normalizados e os dados transformados são carregados na pasta mnist/MNIST/processed. É possível
fazer uma busca detalhada na pasta mnist para exibir, mas não abrir, os arquivos de dados.
A tela deve ser semelhante ao seguinte:

A última célula na seção Dataset (Conjunto de dados) cria um Rastreador para o trabalho de
transformação. O rastreador registra os parâmetros de normalização e o URI do bucket do Amazon
S3 no qual o conjunto de dados transformado é armazenado. Em seções posteriores, mostraremos
como encontrar essas informações no Studio. Na próxima seção, o rastreador é usado para rastrear o
experimento e as execuções de testes.
with Tracker.create(display_name="Preprocessing", sagemaker_boto_client=sm) as tracker:
tracker.log_parameters({
"normalization_mean": 0.1307,
"normalization_std": 0.3081,
})
tracker.log_input(name="mnist-dataset", media_type="s3/uri", value=inputs)

Criar e rastrear um experimento
O procedimento a seguir cria e rastreia um experimento para determinar o efeito do hiperparâmetro
num_hidden_channel do modelo. Como parte do experimento, cinco tentativas são criadas dentro de
um loop, um para cada valor do hiperparâmetro num_hidden_channel. Posteriormente, no bloco de
anotações, você comparará os resultados desses cinco testes.
1.
2.

Na barra lateral esquerda do Studio, escolha oSageMaker recursosÍcone ( ). No menu suspenso,
escolhaExperimentos e testespara exibir a lista de experimentos em sua conta.
Execute a célula a seguir.
mnist_experiment = Experiment.create(
experiment_name=f"mnist-hand-written-digits-classification-{int(time.time())}",
description="Classification of mnist hand-written digits",
sagemaker_boto_client=sm)
print(mnist_experiment)

Resultado:
Experiment(sagemaker_boto_client=<botocore.client.SageMaker object at 0x7f7152b326d8>,
experiment_name='mnist-hand-written-digits-classification-1575947870',
description='Classification of mnist hand-written digits',
experiment_arn='arn:aws:sagemaker:us-east-2:acct-id:experiment/mnist-handwritten-digits-classification-1575947870')
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Depois que o código é executado, a lista de experimentos contém uma entrada para o experimento.
Pode levar um momento para exibir e talvez seja necessário atualizar a lista de experimentos. A tela
deve ser semelhante ao seguinte:

3.

Execute a célula a seguir.
preprocessing_trial_component = tracker.trial_component

Depois que o código é executado, a lista de experimentos contém uma entrada rotulada Unassigned
trial components (Componentes de teste não atribuídos). A entrada do componente de avaliação é
a etapa de pré-processamento de dados criada anteriormente. Clique duas vezes no componente
de avaliação para verificação. O componente de teste não está associado a um experimento neste
momento. A tela deve ser semelhante ao seguinte:

4.

Selecione o ícone Home na trilha de navegação na parte superior do navegador experimentos. Nesse
local, clique duas vezes no experimento para exibir uma lista dos testes no experimento.

5.

O código a seguir cria testes para o experimento. Cada teste treina um modelo usando um
número diferente para o hiperparâmetro num_hidden_channel. O componente de teste de préprocessamento é adicionado a cada avaliação para rastreamento completo (por exemplo, para fins de
auditoria). O código também especifica definições para as seguintes métricas:
• Perda de treinamento
• Perda de teste
• Precisão do teste
As definições dizem SageMaker para capturar essas métricas da saída de log do algoritmo. As
métricas são usadas posteriormente para avaliar e comparar os modelos.
preprocessing_trial_component = tracker.trial_component
for i, num_hidden_channel in enumerate([2, 5, 10, 20, 32]):
trial_name = f"cnn-training-job-{num_hidden_channel}-hidden-channels{int(time.time())}"
cnn_trial = Trial.create(
trial_name=trial_name,
experiment_name=mnist_experiment.experiment_name,
sagemaker_boto_client=sm,
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hidden_channel_trial_name_map[num_hidden_channel] = trial_name
cnn_trial.add_trial_component(preprocessing_trial_component)
estimator = PyTorch(
py_version='py3',
framework_version='1.1.0',
...,
hyperparameters={
'hidden_channels': num_hidden_channel,
...
},
metric_definitions=[
{'Name':'train:loss', 'Regex':'Train Loss: (.*?);'},
{'Name':'test:loss', 'Regex':'Test Average loss: (.*?),'},
{'Name':'test:accuracy', 'Regex':'Test Accuracy: (.*?)%;'}
],
enable_sagemaker_metrics=True,
)
cnn_training_job_name = "cnn-training-job-{}".format(int(time.time()))
estimator.fit(
inputs={'training': inputs},
job_name=cnn_training_job_name,
experiment_config={
"TrialName": cnn_trial.trial_name,
"TrialComponentDisplayName": "Training",
},
)

A lista de avaliação é atualizada automaticamente à medida que cada trabalho de treinamento é
executado. Leva alguns minutos para que cada avaliação seja exibida. A tela deve ser semelhante ao
seguinte:

Comparar e analisar testes
Esta seção se desvia do caderno e mostra como comparar e analisar os modelos treinados usando o
SageMaker Interface do estúdio.

Como exibir os detalhes de um teste
1.

Clique duas vezes em um dos testes para exibir uma lista dos componentes de teste associados ao
teste. Há um trabalho de pré-processamento e de treinamento para cada teste. Clique duas vezes em
um dos componentes para abrir uma nova guia que exibe informações sobre cada componente.
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2.

Em Trial stages (Estágios de teste), escolha Preprocessing (Pré-processamento). No menu Describe
Trial Component (Descrever componente de teste), escolha Parameters (Parâmetros) para exibir os
parâmetros de normalização que foram registrados anteriormente. Depois, selecioneArtefatospara
exibir o URI do bucket do Amazon S3 no qual o conjunto de dados transformado foi armazenado.

3.

Em Trial stages (Estágios de teste), escolha Training (Treinamento). No menu Describe Trial
Component (Descrever componente de teste), escolha os itens a seguir para exibir informações sobre
o componente de teste do trabalho de treinamento.
• Métricas–test:loss,test:accuracy, etrain:loss
• Parâmetros— valores de hiperparâmetros e informações da instância
• Artefatos— Armazenamento Amazon S3 para o conjunto de dados de entrada e o modelo de saída
• AWSConfigurações— nome do trabalho, ARN, status, horário de criação, tempo de treinamento,
tempo faturável, informações da instância e outros

Como exibir uma lista de testes ordenados por test:accuracy
1.

Escolha o nome do experimento na trilha de navegação acima de TRIAL COMPONENTS
(COMPONENTES DE TESTE) para exibir a lista de testes.

2.

Escolha todos os cinco testes. Mantenha pressionada a tecla CTRL/CMD e selecione cada teste.
Clique com o botão direito do mouse na seleção e selecione Open in trial component list (Abrir na lista
de componentes de teste). Uma nova guia exibindo cada teste e componente de teste será aberta.

3.

4.

Se o painel PROPRIEDADES DA TABELA não estiver aberto, escolha o ícone Configurações ( ) no
canto superior direito para abri-lo. Desmarque tudo, exceto Trial (Teste), Metrics (Métricas) e Training
job (Trabalho de treinamento). Escolha o ícone Configurações para fechar o painel.
Selecione o cabeçalho da coluna test:accuracy para classificar a lista em ordem decrescente com
relação à precisão máxima do teste. A tela deve ser semelhante ao seguinte:
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Para visualizar um gráfico de test:loss em relação a num_hidden_channel.
1.

No painel TRIAL COMPONENTS (COMPONENTES DE TESTE), escolha todos os cinco testes e Add
chart (Adicionar gráfico). Selecione dentro da área do gráfico para abrir o painel de preferências para
CHART PROPERTIES (PROPRIEDADES DO GRÁFICO).

2.

Em CHART PROPERTIES (PROPRIEDADES DO GRÁFICO), selecione o seguinte:
• Data type (Tipo de dados) – Summary statistics (Estatísticas de resumo)
• Chart type (Tipo de gráfico) – Line (Linha)
• X-axis (Eixo x) – hidden-channels
• Eixo Y-teste: loss_last
• Color (Cor) – None (Nenhuma)
A tela deve ser semelhante ao seguinte:

Pesquise experimentos usando a Amazon SageMaker
Estúdio
Você pode pesquisar seus experimentos, ensaios e componentes de teste usando o navegador de
experimentos. Depois de escolher as entidades, você pode pesquisar as propriedades dessas entidades
na Amazônia SageMaker Tabela de classificação.
Tópicos
• Pesquise experimentos, ensaios e componentes de ensaios (p. 2275)
• Pesquise o SageMaker Tabela de classificação do Studio (p. 2275)
• Pesquisa por tag (p. 2278)
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Pesquise experimentos, ensaios e componentes de ensaios
Você pode pesquisar e criar vários filtros para exibir um subconjunto de experimentos, ensaios e
componentes de testes no navegador de experimentos. Depois de pesquisar e filtrar sua lista, você pode
abrir as entidades na tabela de classificação e pesquisar propriedades adicionais.

Para pesquisar experimentos, ensaios e componentes de testes e aplicar filtros
Para obter mais informações sobre as etapas a seguir, junto com as capturas de tela, consultePesquise o
SageMaker Tabela de classificação do Studio (p. 2275).
1.

No navegador de experimentos, navegue até o tipo de entidade que você deseja pesquisar:
experimento, teste ou componente de teste.

2.

Coloque o cursor na caixa de pesquisa para exibir a lista de colunas que podem ser pesquisadas.

3.

Escolha a coluna que você deseja pesquisar e uma das seguintes caixas de diálogo será aberta,
específica da coluna que você escolheu:
• String— Insira uma sequência de texto na caixa de diálogo de pesquisa que se abre. Insira uma
sequência de pelo menos três caracteres que faça parte do valor da propriedade do componente.
Esse filtro limita a lista aos componentes com um valor de propriedade que contém a sequência de
caracteres de texto.
• Valores discretos— Escolha um ou mais valores de propriedades na lista. Esse filtro limita a lista
aos componentes com um valor de propriedade que corresponda a pelo menos um dos valores
escolhidos.
• Data— Insira uma data emA partir deeAté a presente, ou selecione as datas no calendário. Esse
filtro limita a lista aos componentes que foram criados ou modificados pela última vez no intervalo de
dados especificado.
• Tag— EmChave de tag de pesquisa, comece a digitar a chave da tag. Uma lista de chaves de
tag é filtrada somente para aquelas chaves com um nome que começa com a sequência de texto
que você insere. Escolha a chave de tag que você deseja pesquisar na lista. EmValor da tag de
pesquisa, insira o valor completo da tag e, em seguida, escolhaAplique.

4.

Para criar o filtro, escolhaAplique.

5.

Para aplicar filtros adicionais, repita as etapas anteriores. Você pode ter um máximo de 20 filtros. Uma
entidade deve corresponder a todos os filtros para ser exibida.

Pesquise o SageMaker Tabela de classificação do Studio
A Amazônia SageMaker A lista de componentes de teste do Studio é chamada de Tabela de Classificação.
Você pode usar a tabela de classificação para comparar seus ensaios e experimentos. A tabela de
classificação lista as propriedades dos ensaios, como status do teste, status do depurador, tags, métricas,
hiperparâmetros e artefatos de entrada e saída.
Você pode pesquisar na tabela de classificação para encontrar componentes específicos do teste.
Você aplica os resultados de uma pesquisa para criar um filtro que exiba somente os componentes que
satisfazem o filtro. Você pode aplicar até 20 filtros. Um componente é exibido somente se corresponder a
todos os filtros. Para remover um filtro, escolha oX Xque é exibido à direita do filtro.

Para pesquisar na tabela de classificação e aplicar filtros
1.

Se oPROPRIEDADES DA TABELAo painel não está aberto em SageMaker Estúdio, escolha
oConfiguraçõesÍcone (

2.

) no canto superior direito para abri-lo.

NoConfiguraçõespainel, marque as caixas de seleção das colunas que você deseja visualizar e
escolha aConfiguraçõesícone para fechar o painel.
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3.

Coloque o cursor naNome da coluna de pesquisacaixa para exibir a seguinte lista dePROPRIEDADES
DA TABELAnomes de colunas que podem ser pesquisados:
Seção de resumo
• Nome do componente de teste
• Tipo de componente de teste
• Criado
• Last modified (Última modificação)
• Criado por
• Tags
Seções de detalhes(todas as colunas)
• Métricas
• Parâmetros
• Input artifacts (Artefatos de entrada)
• Artefatos de saída

4.

Para limitar os nomes das colunas ao pesquisar as seções de detalhes, comece a digitar o nome
da coluna. A lista exibe somente as colunas com um nome que começa com a sequência de texto
inserida.

5.

Escolha a coluna na qual você deseja pesquisar. Isso abre uma caixa de diálogo específica para o tipo
de dados nessa coluna.

6.

Insira seus critérios de pesquisa na caixa de diálogo para o tipo de dados apropriado:
• String— Insira uma sequência de texto na caixa de diálogo de pesquisa que se abre. Insira uma
sequência de pelo menos três caracteres que faça parte do valor da propriedade do componente.
Esse filtro limita a lista aos componentes com um valor de propriedade que contém a sequência de
caracteres de texto.
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• Valores discretos— Escolha um ou mais dos valores de propriedades da lista. Esse filtro limita a
lista aos componentes com um valor de propriedade que corresponda a pelo menos um dos valores
escolhidos. Para oTipo de componente de testecoluna,Outroscorresponde a componentes sem
valor na coluna.

• Data— Insira uma data emA partir deeAté a presenteou selecione as datas no calendário. Esse filtro
limita a lista aos componentes que foram criados ou modificados pela última vez no intervalo de
dados especificado.
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• Criado por— SELECTEuouTodos os outros. Esse filtro limita a lista aos componentes que foram
criados pelo usuário atualmente conectado ou por todos, exceto pelo usuário conectado no
momento.
• Tag— Escolha a tag para pesquisar. Para obter mais informações, consultePesquisa por
tag (p. 2278)
• Viração de detalhes— Especifique as condições que o valor da propriedade do componente deve
satisfazer.

7.

Para criar o filtro, escolhaAplique.

8.

Para aplicar filtros adicionais, repita as etapas anteriores. Um componente deve corresponder a todos
os filtros para ser exibido. Você pode ter um máximo de 20 filtros.

Pesquisa por tag
Você pode adicionar tags pesquisáveis a experimentos, ensaios e componentes de teste quando as
entidades são criadas ou depois usando oAddTagsAPI. Uma tag consiste em uma chave exclusiva que
diferencia letras maiúsculas de minúsculas e um valor opcional. Várias tags podem ser adicionadas a uma
entidade. Você pode adicionar a mesma etiqueta a várias entidades.

2278

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Pesquise experimentos usando o Studio

Para pesquisar por tag e aplicar filtros
1.

Se oPROPRIEDADES DA TABELAo painel não está aberto em SageMaker Estúdio, escolha
oConfiguraçõesÍcone (

) no canto superior direito para abri-lo.

2.

NoConfiguraçõespainel, selecioneTagsse não estiver selecionado e, em seguida, escolha
oConfiguraçõesícone para fechar o painel.

3.

Coloque o cursor naNome da coluna de pesquisacaixa e, em seguida, escolhaTags.

4.

EmChave de tag de pesquisa, comece a digitar a chave da tag. Uma lista de chaves de tag exibe
somente as chaves com um nome que começa com a sequência de texto que você insere.

5.

Escolha a chave de tag que você deseja pesquisar na lista.

6.

EmValor da tag de pesquisa, insira o valor completo da tag e, em seguida, escolhaAplique.

7.

A lista de componentes de teste exibe somente os componentes que têm tags que correspondem ao
par de valores-chave que você escolheu.
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8.

Para adicionar mais filtros de tags, repita as etapas anteriores. Uma tag deve corresponder a todos os
filtros para que o componente seja exibido.

Limpar a Amazon SageMaker Recursos do
experimento
Para evitar cobranças desnecessárias, exclua a Amazon SageMaker Experimente recursos dos quais você
não precisa mais. Você não pode excluir recursos do experimento por meio do SageMakerManagement
Console ou a Amazon SageMaker Interface do estúdio. Este tópico mostra como limpar esses recursos
usando o Boto3 e o SDK de experimentos. Para obter mais informações sobre o SDK de experimentos,
consulteexperimentos de sagemaker.
Para excluir o experimento, você deve excluir todos os ensaios do experimento. Para excluir um teste,
você deve remover todos os componentes do teste. Para excluir um componente de teste, você deve
remover o componente de todos os testes.

Note
Os componentes de teste podem existir independentemente de testes e experimentos. Você não
tem de excluí-los. Se você quiser reutilizá-los, comentetc.delete()no código.
Tópicos
• Limpe usando o SDK de experimentos (p. 2280)
• Limpe usando o SDK do Python (Boto3) (p. 2281)

Limpe usando o SDK de experimentos
Para limpar usando o SDK de experimentos
import sys
!{sys.executable} -m pip install sagemaker-experiments
import time
from smexperiments.experiment import Experiment
from smexperiments.trial import Trial
from smexperiments.trial_component import TrialComponent

Defina cleanup_sme_sdk
def cleanup_sme_sdk(experiment):
for trial_summary in experiment.list_trials():
trial = Trial.load(trial_name=trial_summary.trial_name)
for trial_component_summary in trial.list_trial_components():
tc = TrialComponent.load(
trial_component_name=trial_component_summary.trial_component_name)
trial.remove_trial_component(tc)
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try:

# comment out to keep trial components
tc.delete()
except:
# tc is associated with another trial
continue
# to prevent throttling
time.sleep(.5)
trial.delete()
experiment_name = experiment.experiment_name
experiment.delete()
print(f"\nExperiment {experiment_name} deleted")

Chame cleanup_sme_sdk
experiment_to_cleanup = Experiment.load(
# Use experiment name not display name
experiment_name="experiment-name")
cleanup_sme_sdk(experiment_to_cleanup)

Limpe usando o SDK do Python (Boto3)
Para limpar usando o Boto 3
import boto3
sm = boto3.Session().client('sagemaker')

Defina cleanup_boto3

def cleanup_boto3(experiment_name):
trials = sm.list_trials(ExperimentName=experiment_name)['TrialSummaries']
print('TrialNames:')
for trial in trials:
trial_name = trial['TrialName']
print(f"\n{trial_name}")
components_in_trial = sm.list_trial_components(TrialName=trial_name)
print('\tTrialComponentNames:')
for component in components_in_trial['TrialComponentSummaries']:
component_name = component['TrialComponentName']
print(f"\t{component_name}")
sm.disassociate_trial_component(TrialComponentName=component_name,
TrialName=trial_name)
try:
# comment out to keep trial components
sm.delete_trial_component(TrialComponentName=component_name)
except:
# component is associated with another trial
continue
# to prevent throttling
time.sleep(.5)
sm.delete_trial(TrialName=trial_name)
sm.delete_experiment(ExperimentName=experiment_name)
print(f"\nExperiment {experiment_name} deleted")

Chame cleanup_boto3
# Use experiment name not display name
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experiment_name = "experiment-name"
cleanup_boto3(experiment_name)

Pesquise usando a Amazon SageMaker Console e
API
Geralmente, o desenvolvimento de um modelo de machine learning exige testes extensivos com diferentes
conjuntos de dados, algoritmos e valores de hiperparâmetros. Para gerenciar até milhares de experimentos
com modelos de aprendizado de máquina, use os recursos de pesquisa do SageMaker.
Você pode usar SageMaker pesquisar em:
• Organize, localize e avalie tarefas de treinamento usando propriedades, hiperparâmetros, métricas de
desempenho ou quaisquer metadados.
• Encontrar o modelo com melhor desempenho analisando o trabalho de treinamento e as métricas do
modelo, como perda de treinamento ou precisão de validação.
• Rastreie a linhagem do modelo até a tarefa de treinamento e seus recursos relacionados, como os
conjuntos de dados de treinamento.
Este tópico aborda a pesquisa a partir do SageMaker console e SageMaker API. Para obter informações
sobre como pesquisar na Amazon SageMaker Studio, vejaPesquise experimentos usando o
Studio (p. 2274).
Tópicos
• Exemplos de blocos de anotações para gerenciar experimentos de ML (p. 2282)
• Organizar, encontrar e avaliar trabalhos de treinamento (console) (p. 2282)
• Encontrar e avaliar trabalhos de treinamento (API) (p. 2284)
• Verificar os conjuntos de dados usados pelas tarefas de treinamento (p. 2286)
• Linhagem do modelo de rastreamento (p. 2286)

Exemplos de blocos de anotações para gerenciar experimentos
de ML
Para um caderno de amostra que usa a Amazon SageMaker capacidade de rastreamento de modelos
para gerenciar experimentos de ML, consulteGerenciando a experimentação de ML usando a Amazon
SageMaker Recurso de rastreamento de modelos.
Para obter instruções sobre como criar e acessar instâncias do notebook Jupyter que você pode usar
para executar o exemplo no SageMaker, Consulte esta referênciaUsar a Amazon Amazon SageMaker
Instâncias de bloco (p. 299). Depois de criar uma instância de notebook e abri-la, escolha aSageMaker
Exemplosguia para ver uma lista de todos os SageMaker amostras. O bloco de anotações para gerenciar
experimentos de ML está localizado na seção Funcionalidade avançada. Para abrir um bloco de
anotações, escolha sua guia Use (Uso) e depois escolha Create copy (Criar cópia). Em caso de dúvidas,
publique-as no Fórum de desenvolvedores do Amazon Machine Learning.

Organizar, encontrar e avaliar trabalhos de treinamento (console)
Para organizar as tarefas de treinamento, atribua uma ou mais tags a elas.
Para encontrar um trabalho de treinamento, modelo ou recurso específico, use o rastreamento de modelos
para pesquisar palavras-chave atribuídas a todos os itens que podem ser pesquisados. Os itens que
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podem ser pesquisados incluem trabalhos de treinamento, modelos, hiperparâmetros, metadados, tags e
URLs. Para refinar os resultados do rastreamento, é possível pesquisar usando vários critérios.
Para escolher o melhor modelo para implantação, avalie como todos os modelos foram executados em
uma ou mais métricas. É possível usar os resultados de rastreamento de modelos para listar, classificar e
avaliar o desempenho dos modelos em seus experimentos.
Tópicos
• Usar tags para rastrear trabalhos de treinamento (console) (p. 2283)
• Localizar trabalhos de treinamento (console) (p. 2283)
• Avaliar modelos (console) (p. 2284)

Usar tags para rastrear trabalhos de treinamento (console)
Para agrupar as tarefas de treinamento, crie tags com chaves descritivas e um valor. Por exemplo, crie
chaves de tag para: projeto, proprietário, cliente e setor.

Adicionar tags a trabalhos de treinamento (console)
1.

Aberto oAmazônia SageMaker console.

2.

No painel de navegação, escolha Training jobs (Trabalhos de treinamento) e Create training job (Criar
trabalho de treinamento).

3.

Role até o final da página e insira uma chave e um valor para a tag.

4.

Para adicionar outra tag, escolha Add tag (Adicionar tag) e adicione outro par de chave/valor.

Localizar trabalhos de treinamento (console)
É possível pesquisar tarefas de treinamento usando uma variedade de atributos da tarefa. Observe que
alguns parâmetros de pesquisa serão exibidos somente se você tiver criado uma tarefa de treinamento
com esse atributo. Por exemplo, Tags será exibido somente se você tiver adicionado uma tag a uma tarefa
de treinamento.

Como localizar trabalhos de treinamento (console)
1.
2.
3.

Aberto oAmazônia SageMaker console.
No painel de navegação, selecione Pesquisar.
Adicione Parameters (Parâmetros).
a.
b.
c.

Na caixa de pesquisa, insira um parâmetro e escolha um tipo de parâmetro, por
exemploTrainingJobName.
Escolha uma operação condicional. Para valores numéricos, use operadores como is equals to
(é igual a), lesser than (menor que) ou greater than (maior que). Para valores baseados em texto,
use operadores como equals to (igual a) ou contains (contém).
Insira um valor para o parâmetro.
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4.

(Opcional) Para refinar sua pesquisa, adicione outros critérios de pesquisa. Escolha Add row
(Adicionar linha) e informe os valores do parâmetro.

5.

Escolha Pesquisar.

Avaliar modelos (console)
Para avaliar o desempenho de um modelo, revise seus metadados, hiperparâmetros e métricas. Para
realçar as métricas, ajuste a exibição para mostrar somente métricas e hiperparâmetros importantes.

Como avaliar um modelo (console)
1.

Aberto oAmazônia SageMaker console.

2.

No painel de navegação, escolha Search (Pesquisar) e pesquise trabalhos de treinamento
especificando parâmetros relevantes. Os resultados são exibidos em uma tabela.

3.

Abra a janela de preferências escolhendo o ícone de configurações na tabela de resultados da
pesquisa.

4.

Para mostrar ou ocultar um hiperparâmetro ou uma métrica, ative ou desative-o escolhendo
Hyperparameter (Hiperparâmetro) ou Metric (Métrica) .

5.

Faça as alterações necessárias e escolha Update view (Atualizar visualização).

6.

Depois de exibir métricas e hiperparâmetros importantes, você pode comparar e contrastar o
resultado. Depois, é possível escolher o melhor modelo para hospedar ou investigar os modelos com
desempenho ruim.

Encontrar e avaliar trabalhos de treinamento (API)
Para encontrar e avaliar trabalhos de treinamento ou para obter sugestões para itens usados em
experimentos que podem ser pesquisados, é possível usar a API Search.
Tópicos
• Encontrar trabalhos de treinamento (API) (p. 2285)
• Avaliar modelos (API) (p. 2284)
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• Obter sugestões para uma pesquisa (API) (p. 2285)

Encontrar trabalhos de treinamento (API)
Para encontrar trabalhos de treinamento, crie um parâmetro de pesquisa usando o parâmetro
search_params. Em seguida, use a função de pesquisa nasmclientsubprocesso noAWSSDK for
Python (Boto3).
O exemplo a seguir mostra como usar a API Search para encontrar tarefas de treinamento.
import boto3
search_params={
"MaxResults": 10,
"Resource": "TrainingJob",
"SearchExpression": {
"Filters": [{
"Name": "Tags.Project",
"Operator": "Equals",
"Value": "Project_Binary_Classifier"
}]},
"SortBy": "Metrics.train:binary_classification_accuracy",
"SortOrder": "Descending"
}
smclient = boto3.client(service_name='sagemaker')
results = smclient.search(**search_params)

Avaliar modelos (API)
Para avaliar modelos, faça uma pesquisa conforme descrito emEncontrar trabalhos de treinamento
(API) (p. 2285), revise as métricas do modelo e, em seguida, use oAWSSDK for Python (Boto3) para criar
uma tabela e plotá-la.
O exemplo a seguir mostra como avaliar modelos e exibir os resultados em uma tabela.
import pandas
headers=["Training Job Name", "Training Job Status", "Batch Size", "Binary Classification
Accuracy"]
rows=[]
for result in results['Results']:
trainingJob = result['TrainingJob']
metrics = trainingJob['FinalMetricDataList']
rows.append([trainingJob['TrainingJobName'],
trainingJob['TrainingJobStatus'],
trainingJob['HyperParameters']['mini_batch_size'],
metrics[[x['MetricName'] for x in
metrics].index('train:binary_classification_accuracy')]['Value']
])
df = pandas.DataFrame(data=rows,columns=headers)
from IPython.display import display, HTMLdisplay(HTML(df.to_html()))

Obter sugestões para uma pesquisa (API)
Para obter sugestões para uma pesquisa, use a API GetSearchSuggestions.
O exemplo a seguir paraAWSO SDK for Python (Boto3) é umget_search_suggestionssolicitação de
itens contendolinear.
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search_suggestion_params={
"Resource": "TrainingJob",
"SuggestionQuery": {
"PropertyNameQuery": {
"PropertyNameHint": "linear"
}
}
}

Este é um exemplo de resposta para uma solicitação get_search_suggestions.
{

'PropertyNameSuggestions': [{'PropertyName': 'hyperparameters.linear_init_method'},
{'PropertyName': 'hyperparameters.linear_init_value'},
{'PropertyName': 'hyperparameters.linear_init_sigma'},
{'PropertyName': 'hyperparameters.linear_lr'},
{'PropertyName': 'hyperparameters.linear_wd'}]

}

Após obter as sugestões de pesquisa, você pode usar um dos nomes de propriedades em uma pesquisa.

Verificar os conjuntos de dados usados pelas tarefas de
treinamento
É possível usar o recurso de rastreamento de modelos para verificar quais conjuntos de dados foram
usados no treinamento, onde os conjuntos de dados de holdout foram usados e outros detalhes sobre
trabalhos de treinamento. Por exemplo, use o recurso de rastreamento de modelos para verificar se um
conjunto de dados específico foi usado em um trabalho de treinamento para uma auditoria ou para verificar
a conformidade.
Para verificar se um conjunto de dados específico foi usado em um trabalho de treinamento, você procura
a URL para sua localização no Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O recurso de rastreamento
de modelos retorna as tarefas de treinamento que usaram o conjunto de dados que você especificar. Se
a pesquisa não retornar o conjunto de dados (o resultado estiver vazio), o conjunto de dados não terá
sido usado em uma tarefa de treinamento. Um resultado vazio confirma, por exemplo, que um conjunto de
dados de holdout não foi usado.

Linhagem do modelo de rastreamento
Você pode usar o recurso de rastreamento de modelos para obter informações sobre a linhagem das
tarefas de treinamento e os recursos de modelo que foram usados para elas, inclusive o conjunto de
dados, o algoritmo, os hiperparâmetros e as métricas. Por exemplo, se você achar que o desempenho de
um modelo hospedado diminuiu, poderá revisar o trabalho de treinamento e os recursos que ele usa para
determinar o que está causando o problema.
Tópicos
• Linhagem do modelo de rastreamento (console) (p. 2286)
• Linhagem de modelo de rastreamento (API) (p. 2287)

Linhagem do modelo de rastreamento (console)
Para rastrear a linhagem de um modelo (console)
1.

Aberto oAmazônia SageMaker console.
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2.

No painel de navegação, escolha Endpoints e escolha o endpoint relevante.

3.

Role até a seção Endpoint configuration settings (Definições de configuração do endpoint). Esta
seção lista todas as versões de modelo implantadas no endpoint, com um hiperlink para o trabalho de
treinamento que criou cada uma.

Linhagem de modelo de rastreamento (API)
Para rastrear a linhagem de um modelo, obtenha o nome do modelo e use-o para pesquisar trabalhos de
treinamento.
O exemplo a seguir mostra como rastrear a linhagem de um modelo usando a API.
# Get the name of model deployed at endpoint
endpoint_config = smclient.describe_endpoint_config(EndpointConfigName=endpointName)
model_name = endpoint_config['ProductionVariants'][0]['ModelName']
# Get the model's name
model = smclient.describe_model(ModelName=model_name)
# Search the training job by the location of model artifacts in Amazon S3
search_params={
"MaxResults": 1,
"Resource": "TrainingJob",
"SearchExpression": {
"Filters": [
{
"Name": "ModelArtifacts.S3ModelArtifacts",
"Operator": "Equals",
"Value": model['PrimaryContainer']['ModelDataUrl']
}]},
}
results = smclient.search(**search_params)

Depois de encontrar o trabalho de treinamento, você pode revisar os recursos usados para treinar o
modelo.

Depuração e perfil de trabalhos de treinamento
usando a Amazon SageMaker Depurador
Depure, crie o perfil e monitore trabalhos de treinamento em tempo real para detectar condições não
convergentes, otimizar a utilização de recursos eliminando gargalos, melhorar o tempo de treinamento e
reduzir os custos de seus modelos de aprendizado de máquina usando a Amazon SageMaker Depurador.

Amazônia SageMaker Recursos do depurador
Um trabalho de treinamento de aprendizado de máquina (ML) pode ter problemas como gargalos no
sistema, ajuste excessivo, funções de ativação saturadas e gradientes de fuga, o que pode comprometer o
desempenho do modelo.
SageMaker O depurador cria perfis e trabalhos de treinamento de depuração para ajudar a resolver esses
problemas e melhorar a utilização e o desempenho dos recursos de computação do seu modelo de ML.
O Debugger oferece ferramentas para enviar alertas quando anomalias de treinamento são encontradas,
tomar medidas contra os problemas e identificar a causa raiz deles visualizando métricas e tensores
coletados.
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SageMaker O Debugger suporta o Apache MXNet, PyTorch, TensorFlowe frameworks XGBoost. Para
obter mais informações sobre estruturas e versões disponíveis suportadas pelo SageMaker Depurador,
consulteEstruturas e algoritmos suportados (p. 2289).

O fluxo de trabalho de alto nível do Debugger é o seguinte:
1. Modifique seu roteiro de treinamento com osagemaker-debuggerSDK para Python, se necessário.
2. Configurar um SageMaker trabalho de treinamento com SageMaker Depurador.
• Configurar o usando a SageMaker API Estimator (para Python SDK).
• Configurar o usando a SageMaker CreateTrainingJobsolicitação (para Boto3 ou CLI).
• Configurecontêineres de treinamento personalizados (p. 2448)com SageMaker Depurador.
3. Comece um trabalho de treinamento e monitore os problemas de treinamento em tempo real.
• SageMaker Painéis do Studio Debugger em experimentos e testes do Studio (p. 2349).
• Lista de regras integradas do depurador (p. 2400).
4. Receba alertas e tome medidas imediatas contra os problemas de treinamento.
• Receba mensagens de texto e e-mails e interrompa os trabalhos de treinamento quando forem
encontrados problemas de treinamento usandoAções internas do depurador para regras (p. 2325).
• Configurar suas próprias ações usandoAmazônia CloudWatch Eventos eAWS Lambda (p. 2330).
5. Receba relatórios de treinamento, sugestões para corrigir os problemas e informações sobre seus
trabalhos de treinamento.
• Painel do Studio Debugger Insights para estruturas de aprendizado profundo
• Relatório de criação de perfil da estrutura de aprendizado profundo
• SageMakerRelatório de treinamento do XGBoost
6. Explore uma análise profunda dos problemas e gargalos do treinamento.
• Para criar perfis de trabalhos de treinamento, consulteAnalisar dados usando a biblioteca de cliente
SMDebug (p. 2391).
• Para depurar os tensores de saída do modelo, consulteVisualize tensores de saída do depurador no
TensorBoard (p.
).
7. Corrija os problemas, considerando as sugestões fornecidas pelo Debugger, e repita as etapas de 1 a 5
até otimizar seu modelo e atingir a precisão desejada.
O SageMaker O guia do desenvolvedor do Debugger mostra os tópicos a seguir.
Tópicos
• Estruturas e algoritmos suportados (p. 2289)
• Amazônia SageMaker Arquitetura do depurador (p. 2291)
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• Comece com os tutoriais do depurador (p. 2293)
• Depure trabalhos de treinamento usando a Amazon SageMaker Depurador (p. 2303)
• Crie perfis de empregos de treinamento usando a Amazon SageMaker Depurador (p. 2336)
• Lista de regras integradas do depurador (p. 2400)
• Criar regras personalizadas do depurador para análise de Job de treinamento (p. 2446)
• Usar depurador com contêineres de treinamento personalizados (p. 2448)
• Configurar o Debugger usando a Amazon SageMaker API (p. 2452)
• Melhores práticas da Amazon SageMaker Depurador (p. 2462)
• Amazônia SageMaker Tópicos avançados e documentação de referência do Debugger (p. 2466)

Estruturas e algoritmos suportados
A tabela a seguir mostra SageMaker frameworks e algoritmos de aprendizado de máquina suportados pelo
Debugger.
SageMaker-supported
frameworks and
algorithms

Monitoring system
bottlenecks

Profiling deep learning
framework operations

Debugging output
tensors

TensorFlow

TudoAWSDeep
Learning Conep

AWS TensorFlow
containers de deep
learning2.3.1 ou
posterior

AWS TensorFlow
containers de deep
learning1.15.4 ou
posterior

PyTorch

AWS PyTorch
containers de deep
learning1.6.0 ou
posterior

AWS PyTorch
containers de deep
learning1.5.0 ou
posterior

MXNet

-

AWSContêineres de
aprendizado profundo
MXNet1.6.0 ou posterior

XGBoost

1,0-1, 1,2-1, 1,3-1

-

1,0-1, 1,2-1, 1,3-1

SageMaker Estimador
genérico

SageMaker algoritmos
integrados usando URIs
de imagem

-

Deep training
Containers (p. 2448)(disponível
para TensorFlow,
PyTorch, MXNet e
XGBoost com registro
manual de ganchos)

Deep training
Containers (p. 2448)(com
oAWSimagens
de contêiner de
aprendizado profundo,
imagens públicas do
Docker ou suas próprias
imagens do Docker)

• gargalos do sistema de monitoramento— monitore a taxa de utilização do sistema para recursos como
CPU, GPU, memórias, rede e métricas de E/S de dados. Este é um recurso independente de estrutura e
modelo e está disponível para qualquer trabalho de treinamento em SageMaker.
• Definindo o perfil das operações da estrutura de aprendizado— Traçar o perfil das operações de
aprendizado profundo do TensorFlow e PyTorch estruturas, como durações de etapas, carregadores de
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dados, operações de avanço e retrocesso, métricas de criação de perfil do Python e métricas específicas
da estrutura.
• Depurar tensores de saída— Acompanhe e depure os parâmetros do modelo, como pesos, gradientes,
vieses e valores escalares de seu trabalho de treinamento. As estruturas de aprendizado profundo
disponíveis são o Apache MXNet, TensorFlow, PyTorche XGBoost.

Important
Para o TensorFlow estrutura com Keras, SageMaker O Debugger desaprova o suporte de
zero alteração de código para modelos de depuração criados usando otf.kerasmódulos
do TensorFlow 2.6 e versões posteriores. Isso se deve às mudanças radicais anunciadas
noTensorFlow Nota de versão 2.6.0. Para obter instruções sobre como atualizar seu script de
treinamento, consultethe section called “TensorFlow” (p. 2306).

Important
Desde PyTorch v1.12.0 e versões posteriores SageMaker O Debugger descarta o suporte de
zero alteração de código para modelos de depuração.
Isso se deve a mudanças bruscas que causam SageMaker Depurador para interferir com
otorch.jitfuncionalidade do. Para obter instruções sobre como atualizar seu script de
treinamento, consultethe section called “PyTorch” (p. 2304).
Se a estrutura ou algoritmo que você deseja treinar e depurar não estiver listado na tabela, vá para
aAWSFórum de discussãoe deixe um feedback sobre SageMaker Depurador.

Regiões da AWS
Amazônia SageMaker O Debugger está disponível em todas as regiões em que a Amazon SageMaker
está em serviço, exceto na seguinte região.
• Ásia-Pacífico (Jacarta):ap-southeast-3
Para descobrir se a Amazon SageMaker está em serviço em seuRegião da AWS, consulteAWSServiços
regionais.

Use o Debugger com contêineres de treinamento personalizados
Traga seus contêineres de treinamento para SageMaker e obtenha informações sobre seus trabalhos
de treinamento usando o Debugger. Maximize sua eficiência de trabalho otimizando seu modelo em
instâncias do Amazon EC2 usando os recursos de monitoramento e depuração.
Para obter mais informações sobre como criar seu contêiner de treinamento com osagemakerdebuggerbiblioteca de cliente, envie-a para o Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) e
monitore e depure, consulteUsar depurador com contêineres de treinamento personalizados (p. 2448).

Depurador de código aberto GitHub Repositórios
As APIs do depurador são fornecidas por meio do SageMaker Python SDK e projetado para
construir configurações de gancho e regras do Debugger para o SageMaker CreateTrainingJobe
DescribeTrainingJobOperações da API. Osagemaker-debuggera biblioteca de cliente fornece
ferramentas para registroganchose acesse os dados de treinamento por meio de seutentativasrecurso,
tudo por meio de suas operações de API flexíveis e poderosas. Ele suporta as estruturas de aprendizado
de máquina TensorFlow, PyTorch, MXNet e XGBoost no Python 3.6 e versões posteriores.
Para recursos diretos sobre o Debugger esagemaker-debuggerOperações de API, consulte os links a
seguir:
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• A Amazônia SageMaker Documentação do SDK do Python
• A Amazônia SageMaker SDK para Python - APIs de depuração
• Osagemaker-debuggerDocumentação do SDK do Pythonpeloa Amazônia SageMaker Biblioteca de
cliente de código aberto do Debugger
• Osagemaker-debuggerPyPI
Se você usar o SDK for Java para conduzir SageMaker trabalhos de treinamento e deseja configurar as
APIs do Debugger, consulte as seguintes referências:
• Amazônia SageMaker Operações de API do Depurador (p. 2466)
• Configurar o Debugger usando a Amazon SageMaker API (p. 2452)

Amazônia SageMaker Arquitetura do depurador
Este tópico mostra uma visão geral de alto nível da Amazônia SageMaker Fluxo de trabalho do depurador.
O Debugger suporta a funcionalidade de criação de perfil paraotimização do desempenhoidentificar
problemas de computação, como gargalos e subutilização do sistema, e ajudar a otimizar a utilização de
recursos de hardware em grande escala.
Funcionalidade de depuração do Debugger paraotimização do modelotrata de analisar problemas de
treinamento não convergentes que podem surgir e minimizar as funções de perda usando algoritmos de
otimização, como gradiente descendente e suas variações.
O diagrama a seguir mostra a arquitetura de SageMaker Depurador. Os blocos com linhas de limite em
negrito são o que o Debugger consegue analisar seu trabalho de treinamento.
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O Debugger armazena os seguintes dados de seus trabalhos de treinamento em seu bucket seguro do
Amazon S3:
• Métricas do sistema— Dados de utilização de recursos de hardware, como CPU, GPU, memória de CPU
e GPU, rede e métricas de entrada e saída (E/S) de dados.
• Métricas de framework— Métricas para rastrear cada operação de estrutura por chamada ou
amostragem, como operações de camada convolucional na passagem direta, operações de
normalização em lote na passagem para trás, processos de carregamento de dados entre etapas e
operações de algoritmo de gradiente descendente para calcular e atualizar a função de perda.
• Tensores de saída— Coleções de escalares e parâmetros do modelo que são continuamente
atualizados durante as passagens para frente e para trás durante o treinamento de modelos de ML. Os
tensores de saída incluem valores escalares (precisão e perda) e matrizes (pesos, gradientes, camadas
de entrada e camadas de saída).
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Note
Por padrão, o Debugger monitora e depura SageMaker trabalhos de treinamento sem nenhum
parâmetro específico do Debugger configurado no SageMaker Estimadores. O Debugger coleta
métricas do sistema a cada 500 milissegundos e tensores de saída básicos (saídas escalares,
como perda e precisão) a cada 500 etapas. Ele também executa oProfilerReportregra
para analisar as métricas do sistema e agregar o painel de insights do Studio Debugger e um
relatório de criação de perfil. O Debugger salva os dados de saída em seu bucket seguro do
Amazon S3.
As regras integradas do Debugger são executadas em contêineres de processamento, que são projetados
para avaliar modelos de aprendizado de máquina processando os dados de treinamento coletados em
seu bucket do S3 (consulteProcessar dados e avaliar modelos). As regras integradas são totalmente
gerenciadas pelo Debugger. Você também pode criar suas próprias regras personalizadas para seu
modelo para observar quaisquer problemas que você queira monitorar.

Comece com os tutoriais do depurador
Os tópicos a seguir orientam você através de tutoriais desde o básico até casos de uso avançados de
monitoramento, criação de perfil e depuração de trabalhos de treinamento do SageMaker usando o
Debugger. Explore os recursos do Depurador e saiba como você pode depurar e melhorar seus modelos
de aprendizado de máquina com eficiência usando o Depurador.
Tópicos
• Vídeos de tutorial do depurador (p. 2293)
• Blocos de anotações de exemplo do depurador (p. 2294)
• Demonstrações e visualização avançadas do depurador (p. 2296)

Vídeos de tutorial do depurador
Os vídeos a seguir fornecem um tour pelos recursos do Amazon SageMaker Debugger usando instâncias
de anotações do SageMaker Studio e do SageMaker.
Tópicos
• Analise, detecte e receba alertas sobre problemas com execuções de treinamento usando o Amazon
SageMaker Debugger (p. 2293)
• Depurar modelos com o Amazon SageMaker Debugger no Studio (p. 2293)
• Depurar profundamente no Amazon SageMaker Debugger e no monitor de modelos do
SageMaker (p. 2294)

Analise, detecte e receba alertas sobre problemas com execuções de treinamento
usando o Amazon SageMaker Debugger
Emily Webber,AWSEspecialista em Machine Learning | Duração: 13 minutos 54 segundos
Este vídeo tutorial oferece um tour pelo Amazon SageMaker Debugger para capturar, depurar e visualizar
dados de saída do modelo de um modelo de treinamento com MXNet. Saiba como o Amazon SageMaker
Debugger torna o processo de treinamento transparente capturando métricas automaticamente,
analisando execuções de treinamento e detectando problemas.
Analise, detecte e receba alertas sobre problemas com execuções de treinamento usando o Amazon
SageMaker Debugger
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Você pode encontrar o bloco de anotações de exemplo nesse vídeo emVisualizar tensores de depuração
do treinamento MXNetnoExemplos do Amazon SageMakerRepositório do GitHub.

Depurar modelos com o Amazon SageMaker Debugger no Studio
Julien Simon,AWSEvangelista técnico | Duração: 14 minutos e 17 segundos
Esse tutorial em vídeo demonstra como usar o Amazon SageMaker Debugger para capturar e inspecionar
informações de depuração de um modelo de treinamento. O modelo de treinamento de exemplo usado
nesse vídeo é uma rede neural convolucional simples (CNN) baseada em Keras com o back-end do
TensorFlow. O SageMaker em uma estrutura de trabalho do TensorFlow e do Debugger permitem criar um
estimador diretamente usando o script de treinamento e depurar o trabalho de treinamento.
Modelos de depuração com o Amazon SageMaker Debugger (parte 1)
É possível encontrar o bloco de anotações de exemplo no vídeo neste repositório de demonstrações
do Studio fornecido pelo autor. Você precisa clonar odebugger.ipynbarquivo de notebook e
omnist_keras_tf.pyscript de treinamento para o SageMaker Studio ou uma instância de notebook
SageMaker. Depois de clonar os dois arquivos, especifique o caminho keras_script_path para
o arquivo mnist_keras_tf.py dentro do bloco de anotações debugger.ipynb. Por exemplo,
se você clonou os dois arquivos no mesmo diretório, defina-o comokeras_script_path =
"mnist_keras_tf.py".

Depurar profundamente no Amazon SageMaker Debugger e no monitor de
modelos do SageMaker
Julien Simon,AWSEvangelista técnico | Duração: 44 minutos e 34 segundos
Essa sessão de vídeo explora os recursos avançados do Debugger e do SageMaker Model Monitor que
ajudam a aumentar a produtividade e a qualidade dos modelos. Primeiro, esse vídeo mostra como detectar
e corrigir problemas de treinamento, visualizar tensores e aprimorar modelos com o Debugger. Depois, em
22:41, o vídeo mostra como monitorar modelos em produção e identificar problemas de previsão, como
recursos ausentes ou desvio de dados usando o SageMaker Model Monitor. Por fim, ele oferece dicas de
otimização de custos para ajudá-lo a aproveitar ao máximo seu orçamento de machine learning.
Depurar modelos com depurador (parte 2)
Você pode encontrar o bloco de anotações de exemplo no vídeo emissoAWSRepositório Dev Days
2020oferecido pelo autor.

Blocos de anotações de exemplo do depurador
Notebooks de exemplo do SageMaker Debuggersão fornecidos noExemplos aws/amazon-sagemakermakerrepositório Os blocos de notas de exemplo do Depurador orientam você por casos de uso básicos e
avançados de trabalhos de treinamento de depuração e criação de perfil.
Recomendamos que você execute os notebooks de exemplo no SageMaker Studio ou em uma instância
do SageMaker Notebook porque a maioria dos exemplos foi projetada para trabalhos de treinamento no
ecossistema do SageMaker, incluindo Amazon EC2, Amazon S3 e Amazon SageMaker Python SDK.
Para clonar o repositório de exemplo para o SageMaker Studio, siga as instruções emTour do Amazon
SageMaker Studio.
Para encontrar os exemplos em uma instância do SageMaker Notebook, siga as instruções emBlocos de
anotações de exemplo da instância do bloco de.

Important
Para usar os novos recursos do Debugger, você precisa atualizar o SDK Python do SageMaker
e oSMDebugBiblioteca de cliente. No seu kernel do iPython, Jupyter Notebook ou JupyterLab,
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execute o seguinte código para instalar as versões mais recentes das bibliotecas e reiniciar o
kernel.
import sys
import IPython
!{sys.executable} -m pip install -U sagemaker smdebug
IPython.Application.instance().kernel.do_shutdown(True)

Notebooks de exemplo do depurador para trabalhos de treinamento de criação de
perfil
A lista a seguir mostra os notebooks de exemplo do Debugger que introduzem a adaptabilidade do
Debugger para monitorar e criar perfis de trabalhos de treinamento para vários modelos de aprendizado de
máquina, conjuntos de dados e estruturas.
Título do
notebook

Framework

Modelo

Conjunto de
dados

Descrição

Análise de
dados de
criação de
perfil do
depurador
do Amazon
SageMaker

TensorFlow

Keras
ResNet50

Cifar-10

Este notebook fornece uma
introdução à análise interativa
de dados perfilados capturados
pelo SageMaker Debugger.
Explore toda a funcionalidade
doSMDebugferramentas de
análise interativa.

Treinamento
de aprendizado
de máquina
de perfil com
o Amazon
SageMaker
Debugger

TensorFlow

Rede Neural
Convolucional
1-D

Conjunto de
dados do IMDB

Crie um perfil de uma CNN 1-D
do TensorFlow para análise de
sentimentos de dados IMDB que
consistem em resenhas de filmes
rotuladas como tendo sentimento
positivo ou negativo. Explore os
insights do Studio Debugger e o
relatório de criação de perfil do
Depurador.

Criando o perfil
do treinamento
do modelo
TensorFlow
ResNet
com várias
configurações
de treinamento
distribuído

TensorFlow

ResNet50

Cifar-10

Execute trabalhos de treinamento
do TensorFlow com várias
configurações de treinamento
distribuídas, monitore a utilização
de recursos do sistema e o
desempenho do modelo de perfil
usando o Debugger.

Criação de
perfil do
treinamento
do modelo
PyTorch
ResNet
com várias
configurações
de treinamento
distribuído

PyTorch

ResNet50

Cifar-10

Execute trabalhos de
treinamento PyTorch com várias
configurações de treinamento
distribuídas, monitore a utilização
de recursos do sistema e o
desempenho do modelo de perfil
usando o Depurador.
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Notebooks de exemplo do depurador para análise de parâmetros do modelo
A lista a seguir mostra os notebooks de exemplo do Debugger que introduzem a adaptabilidade do
Debugger para trabalhos de treinamento de depuração para vários modelos de aprendizado de máquina,
conjuntos de dados e estruturas.
Título do
notebook

Framework

Modelo

Conjunto de
dados

Descrição

Depurador
do Amazon
SageMaker
— Usar regra
integrada

TensorFlow

Rede neural
convolucional

MNIST

Use as regras internas do
Amazon SageMaker Debugger
para depurar um modelo do
TensorFlow.

Depurador
do Amazon
SageMaker —
Tensorflow 2.1

TensorFlow

ResNet50

Cifar-10

Use a configuração do gancho
do depurador do Amazon
SageMaker e as regras internas
para depurar um modelo com a
estrutura do Tensorflow 2.1.

Visualizar
tensores de
depuração do
treinamento
MXNet

MXNet

Rede Neural
Convolucional
Gluon

Moda MNIST

Execute um trabalho de
treinamento e configure o
SageMaker Debugger para
armazenar todos os tensores
desse trabalho e, em seguida,
visualize esses tensores no
notebook.

Habilite o
treinamento
spot com
o Amazon
SageMaker
Debugger

MXNet

Rede Neural
Convolucional
Gluon

Moda MNIST

Saiba como o Debugger coleta
dados do tensor de um trabalho
de treinamento em uma instância
spot e como usar as regras
internas do Depurador com
treinamento spot gerenciado.

Explique
um modelo
XGBoost
que prevê a
renda de um
indivíduo com
o Amazon
SageMaker
Debugger

XGBoost

Regressão do
XGBoost

Conjunto de
dados do Adult
Census

Saiba como usar o gancho do
depurador e as regras internas
para coletar e visualizar dados
do tensor de um modelo de
regressão XGBoost, como
valores de perda, recursos e
valores SHAP.

Para encontrar visualizações avançadas de parâmetros do modelo e casos de uso, consulte o próximo
tópico emDemonstrações e visualização avançadas do depurador (p. 2296).

Demonstrações e visualização avançadas do depurador
As demonstrações a seguir orientam você por casos de uso avançados e scripts de visualização usando o
Debugger.
Tópicos
• Treine e ajuste os modelos com o Experiments and Debugger do Amazon SageMaker (p. 2297)
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• Usar o Depurador do SageMaker para monitorar um treinamento de modelo de codificador automático
convolucional (p. 2300)
• Usar o Depurador do SageMaker para monitorar atenções no treinamento do modelo BERT (p. 2300)
• Usar o Depurador do SageMaker para visualizar mapas de ativação de classe em redes neurais
convolucionais (CNNs) (p. 2303)

Treine e ajuste os modelos com o Experiments and Debugger do Amazon
SageMaker
Dra. Nathalie Rauschmayr,AWSApplied Scientist | Duração: 49 minutos 26 segundos
Train and Prune Models with SageMaker Experiments and Debugger
Descubra como o Amazon SageMaker Experiments and Debugger pode simplificar o gerenciamento
de seus trabalhos de treinamento. O Amazon SageMaker Debugger fornece visibilidade transparente
dos trabalhos de treinamento e salva métricas de treinamento no bucket do Amazon S3. O SageMaker
Experiments permite que você chame as informações de treinamento comojulgamentosPor meio do
SageMaker Studio e oferece suporte à visualização do trabalho de treinamento. Isso ajuda a manter a
qualidade do modelo alta enquanto reduz parâmetros menos importantes com base na classificação de
importância.
Este vídeo demonstra uma técnica de remoção de modelos que torna os modelos pré-treinados ResNet50
e AlexNet mais leves e acessíveis, mantendo padrões elevados de precisão do modelo.
O SageMaker Estimator treina esses algoritmos fornecidos pelo zoológico modelo PyTorch em umAWSO
Deep Learning Containers with PyTorch framework e o Debugger extrai métricas de treinamento do
processo de treinamento.
O vídeo também demonstra como configurar uma regra personalizada do Debugger para observar a
precisão de um modelo reduzido, acionar um evento do Amazon CloudWatch e umAWS LambdaFunção
quando a precisão atinge um limite e interromper automaticamente o processo de redução para evitar
iterações redundantes.
Os objetivos de aprendizagem são os seguintes:
• Saiba como usar o SageMaker para acelerar o treinamento do modelo de ML e melhorar a qualidade do
modelo.
• Entenda como gerenciar iterações de treinamento com o SageMaker Experiments capturando
automaticamente parâmetros de entrada, configurações e resultados do.
• Descubra como o Debugger torna o processo de treinamento transparente capturando automaticamente
dados de tensores em tempo real a partir de métricas como pesos, gradientes e saídas de ativação de
redes neurais convolucionais.
• Use o CloudWatch para acionar o Lambda quando o Debugger pegar problemas.
• Domine o processo de treinamento do SageMaker usando Experimentos e Debugger SageMaker.
É possível encontrar os blocos de anotações e scripts de treinamento usados neste vídeo a partir
doSageMaker Debugger PyTorch Iterative Model Poda.
A imagem a seguir mostra como o processo de redução de modelos iterativo reduz o tamanho do AlexNet
removendo 100 filtros menos significativos com base na classificação de importância avaliada por saídas
de ativação e gradientes.
O processo de redução diminuiu os 50 milhões de parâmetros iniciais para 18 milhões. Também reduziu o
tamanho estimado do modelo de 201 MB para 73 MB.
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Também é necessário rastrear a precisão do modelo, e a imagem a seguir mostra como plotar o processo
de redução de modelos para visualizar as alterações na precisão do modelo com base no número de
parâmetros no SageMaker Studio.
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No SageMaker Studio, escolha oExperiments, selecione uma lista de tensores salvos pelo Depurador
a partir do processo de redução e, em seguida, componha umLista de componentes de testePainel.
Selecione todas as dez iterações e, em seguida, escolhaAdicionar gráficopara criar umGráfico de
componentes de teste. Depois de decidir sobre um modelo a implantar, escolha o componente de teste e
escolha um menu para executar uma ação ou escolhaImplantar modelo.

Note
Para implantar um modelo por meio do SageMaker Studio usando o exemplo de bloco de
anotações a seguir, adicione uma linha ao final dotrainFunção notrain.pyscript.

# In the train.py script, look for the train function in line 58.
def train(epochs, batch_size, learning_rate):
...
print('acc:{:.4f}'.format(correct/total))
hook.save_scalar("accuracy", correct/total, sm_metric=True)
# Add the following code to line 128 of the train.py script to save the pruned
models
# under the current SageMaker Studio model directory
torch.save(model.state_dict(), os.environ['SM_MODEL_DIR'] + '/model.pt')
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Usar o Depurador do SageMaker para monitorar um treinamento de modelo de
codificador automático convolucional
Este bloco de anotações demonstra como o SageMaker Debugger visualiza tensores de um processo de
aprendizado não supervisionado (ou autossupervisionado) em um conjunto de dados de imagem MNIST
de números escritos à mão.
O modelo de treinamento neste bloco de anotações é um codificador automático convolucional com a
estrutura de trabalho MXNet. O codificador automático convolucional tem uma rede neural convolucional
em forma de gargalo que consiste em uma parte codificadora e uma parte decodificadora.
O codificador neste exemplo tem duas camadas de convolução para produzir uma representação
compactada (variáveis latentes) das imagens de entrada. Neste caso, o codificador produz uma variável
latente de tamanho (1, 20) a partir de uma imagem de entrada original de tamanho (28, 28) e reduz
significativamente o tamanho dos dados para treinamento em 40 vezes.
O decodificador tem duas camadas desconvolucionais e garante que as variáveis latentes preservem
informações importantes reconstruindo imagens de saída.
O codificador convolucional alimenta algoritmos de agrupamento com tamanho menor de dados de
entrada e o desempenho de algoritmos de agrupamento, como k-means, K-NN e t-Distributed Stochastic
Neighbor Embedding (t-SNE).
Este exemplo de bloco de anotações demonstra como visualizar as variáveis latentes usando o Depurador,
como mostrado na animação a seguir. Ele também demonstra como o algoritmo t-SNE classifica as
variáveis latentes em 10 clusters e as projeta em um espaço bidimensional. O esquema de cores do
gráfico de dispersão no lado direito da imagem reflete os valores verdadeiros para mostrar a eficiência com
que o modelo BERT e o algoritmo t-SNE organizam as variáveis latentes nos clusters.

Usar o Depurador do SageMaker para monitorar atenções no treinamento do
modelo BERT
Bidiretional Encode Representations from Transformers (BERT) é um modelo de representação de
linguagem. Como reflete o nome do modelo, o modelo BERT baseia-se na aprendizagem de transferência
e no modelo Transformer para processamento de linguagem natural (NLP).
O modelo BERT é pré-treinado em tarefas não supervisionadas, como prever palavras ausentes em uma
frase ou prever a próxima frase que naturalmente segue uma frase anterior. Os dados de treinamento
contêm 3,3 bilhões de palavras (tokens) de texto em inglês, a partir de fontes como Wikipédia e livros

2300

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Tutoriais

eletrônicos. Para obter um exemplo simples, o modelo BERT pode dar uma grande atenção aos tokens de
verbo apropriados ou tokens de pronome de um token de assunto.
O modelo BERT pré-treinado pode ser ajustado com uma camada de saída adicional para obter
treinamento de modelo de última geração em tarefas de NLP, como respostas automatizadas a perguntas,
classificação de texto e muitas outras.
O depurador coleta tensores do processo de ajuste fino. No contexto da NLP, o peso dos neurônios é
chamadoatenção.
Este bloco de anotações demonstra como usar omodelo BERT pré-treinado do zoológico modelo
GluonNLPNo conjunto de dados de perguntas e respostas Stanford e como configurar o Depurador do
SageMaker para monitorar o trabalho de treinamento.
Traçar pontuações de atenção e neurônios individuais na consulta e vetores chave pode ajudar a
identificar causas de predições incorretas do modelo. Com o SageMaker Debugger, você pode recuperar
os tensores e traçar ovisão do cabeçote de atençãoEm tempo real à medida que o treinamento progride e
compreende o que o modelo está aprendendo.
A animação a seguir mostra as pontuações de atenção dos primeiros 20 tokens de entrada para 10
iterações no trabalho de treinamento fornecido no exemplo do bloco de anotações.
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Usar o Depurador do SageMaker para visualizar mapas de ativação de classe em
redes neurais convolucionais (CNNs)
Este bloco de anotações demonstra como usar o Debugger do SageMaker para traçar mapas de ativação
de classe para detecção e classificação de imagens em redes neurais convolucionais (CNNs). Em deep
learning, umRede neural convolucional (CNN ou CONVNet)é uma classe de redes neurais profundas, mais
comumente aplicada à análise de imagens visuais. Uma das aplicações que adota os mapas de ativação
de classe é o caso das veículos autônomos, que exigem detecção instantânea e classificação de imagens,
como sinais de trânsito, estradas e obstáculos.
Neste bloco de anotações, o modelo PyTorch ResNet é treinado no conjunto de dados de sinal de tráfego
alemão, que contém mais de 40 classes de objetos relacionados ao tráfego e mais de 50.000 imagens no
total.

Durante o processo de treinamento, o SageMaker Debugger coleta tensores para traçar os mapas de
ativação de classe em tempo real. Como mostrado na imagem animada, o mapa de ativação de classe
(também chamado de mapa de saliência) destaca regiões com alta ativação na cor vermelha.
Usando tensores capturados pelo Debugger, é possível visualizar como o mapa de ativação evolui durante
o treinamento do modelo. O modelo começa detectando a borda no canto inferior esquerdo no início do
trabalho de treinamento. À medida que o treinamento progride, o foco muda para o centro e detecta o
sinal de limite de velocidade, e o modelo prevê com êxito a imagem de entrada como Classe 3, que é uma
classe de sinais de limite de velocidade de 60 km/h, com um nível de confiança de 97%.

Depure trabalhos de treinamento usando a Amazon
SageMaker Depurador
Para preparar seu roteiro de treinamento e executar trabalhos de treinamento com SageMaker Depurador
para depurar o progresso do treinamento do modelo, você segue o processo típico de duas etapas:
modifique seu script de treinamento usando osagemaker-debuggerSDK para Python e construa um
SageMaker Estimador usando o SageMaker SDK for Python. Consulte os tópicos a seguir para aprender a
usar SageMaker Funcionalidade de depuração do Debugger.
Tópicos
• Etapa 1: Adapte seu roteiro de treinamento para registrar um gancho (p. 2304)
• Etapa 2: Inicie e depure trabalhos de treinamento usando SageMaker SDK do Python (p. 2308)
• Ação sobre as regras do depurador do Amazon SageMaker (p. 2325)
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• Visualize os tensores de saída do depurador do Amazon SageMaker no TensorBoard (p. 2334)

Etapa 1: Adapte seu roteiro de treinamento para registrar um
gancho
Amazônia SageMaker O Debugger vem com uma biblioteca de cliente chamadasagemakerdebuggerSDK Python. Osagemaker-debuggerO SDK do Python fornece ferramentas para adaptar seu
script de treinamento antes do treinamento e ferramentas de análise após o treinamento. Nesta página,
você vai aprender como adaptar seu script de treinamento usando a biblioteca cliente.
Osagemaker-debuggerO SDK do Python fornece funções de empacotamento que ajudam a registrar
um gancho para extrair os tensores do modelo, sem alterar seu script de treinamento. Para começar
a coletar tensores de saída do modelo e depurá-los para encontrar problemas de treinamento, faça as
seguintes modificações em seu script de treinamento.

Tip
Enquanto estiver seguindo esta página, use osagemaker-debuggerdocumentação do SDK de
código abertopara referências de API.
Tópicos
• Adapte seu PyTorch Roteiro de treinamento (p. 2304)
• Adapte seu TensorFlow Roteiro de treinamento (p. 2306)

Adapte seu PyTorch Roteiro de treinamento
Para começar a coletar tensores de saída do modelo e depurar problemas de treinamento, faça as
seguintes modificações em seu PyTorch roteiro de treinamento.

Para PyTorch 1.12.0
Se você trouxer um PyTorch script de treinamento, você pode executar o trabalho de treinamento e extrair
os tensores de saída do modelo com algumas linhas de código adicionais em seu script de treinamento.
Você precisa usar oAPIs de ganchonasagemaker-debuggerbiblioteca cliente. Veja as instruções a
seguir, que detalham as etapas com exemplos de código.
1. Crie um gancho.
(Recomendado) Para trabalhos de treinamento em SageMaker
import smdebug.pytorch as smd
hook=smd.get_hook(create_if_not_exists=True)

Quando você inicia um trabalho de treinamento emthe section called “Etapa 2: Inicie e depure
trabalhos de treinamento usando SageMaker SDK do Python” (p. 2308)com qualquer um dos
DebuggerHookConfig, TensorBoardConfig, ou regras em seu estimador, SageMakeradiciona um
arquivo de configuração JSON à sua instância de treinamento que é selecionado peloget_hookfunção
do. Observe que, se você não incluir nenhuma das APIs de configuração em seu estimador, não haverá
nenhum arquivo de configuração para o gancho encontrar e a função retornaráNone.
(Opcional) Para trabalhos de treinamento fora SageMaker
Se você executar trabalhos de treinamento no modo local, diretamente em SageMaker Instâncias de
notebook, instâncias do Amazon EC2 ou seus próprios dispositivos locais, usesmd.Hookclasse para
criar um gancho. No entanto, essa abordagem só pode armazenar as coleções de tensores e pode ser
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usada para TensorBoard visualização. SageMaker As regras integradas do Debugger não funcionam
com o modo local porque as regras exigem SageMaker Instâncias de treinamento de ML e S3 para
armazenar as saídas das instâncias remotas em tempo real. Osmd.get_hookA API retornaNonenesse
caso.
Se você quiser criar um gancho manual para salvar tensores no modo local, use o seguinte trecho de
código com a lógica para verificar se osmd.get_hookA API retornaNonee crie um gancho manual
usando osmd.HookClasse do. Observe que você pode especificar qualquer diretório de saída em sua
máquina local.
import smdebug.pytorch as smd
hook=smd.get_hook(create_if_not_exists=True)
if hook is None:
hook=smd.Hook(
out_dir='/path/to/your/local/output/',
export_tensorboard=True
)

2. Envolva seu modelo com os métodos de classe do gancho.
Ohook.register_module()O método pega seu modelo e itera em cada camada, procurando
quaisquer tensores que correspondam às expressões regulares que você fornecerá por meio
da configuração emthe section called “Etapa 2: Inicie e depure trabalhos de treinamento usando
SageMaker SDK do Python” (p. 2308). Os tensores colecionáveis por meio desse método de gancho
são pesos, vieses, ativações, gradientes, entradas e saídas.
hook.register_module(model)

Tip
Se você coletar todos os tensores de saída de um grande modelo de aprendizado profundo, o
tamanho total dessas coleções poderá aumentar exponencialmente e causar gargalos. Se você
quiser salvar tensores específicos, você também pode usar ohook.save_tensor()Método
do. Esse método ajuda você a escolher a variável para o tensor específico e salvá-la em uma
coleção personalizada com o nome desejado. Para obter mais informações, consulteEtapa
7 (p. 2306)desta instrução.
3. Distorça a função de perda com os métodos da classe do gancho.
Ohook.register_lossmétodo é envolver a função de perda. Ele extrai valores de perda a
cadasave_intervalque você definirá durante a configuração nothe section called “Etapa 2:
Inicie e depure trabalhos de treinamento usando SageMaker SDK do Python” (p. 2308)e salva-os
no"losses"Coleção do.
hook.register_loss(loss_function)

4. Adicionarhook.set_mode(ModeKeys.TRAIN)no bloco de trem. Isso indica que a coleção de tensores
é extraída durante a fase de treinamento.
def train():
...
hook.set_mode(ModeKeys.TRAIN)

5. Adicionarhook.set_mode(ModeKeys.EVAL)no bloco de validação. Isso indica que a coleção de
tensores é extraída durante a fase de validação.
def validation():
...
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6. Usar ohook.save_scalar()para salvar escalares personalizados. Você pode salvar valores
escalares que não estão no seu modelo. Por exemplo, se você quiser registrar os valores de precisão
calculados durante a avaliação, adicione a seguinte linha de código abaixo da linha em que você calcula
a precisão.
hook.save_scalar("accuracy", accuracy)

Observe que você precisa fornecer uma string como primeiro argumento para nomear a coleção escalar
personalizada. Esse é o nome que será usado para visualizar os valores escalares em TensorBoard, e
pode ser qualquer string que você quiser.
7. Usar ohook.save_tensor()para salvar tensores personalizados. Da mesma forma
quehook.save_scalar(), você pode salvar tensores adicionais, definindo sua própria coleção
de tensores. Por exemplo, você pode extrair dados de imagem de entrada que são passados
para o modelo e salvá-los como um tensor personalizado adicionando a seguinte linha de código,
onde"images"é um nome de exemplo do tensor personalizado,image_inputsé um exemplo de
variável para os dados da imagem de entrada.
hook.save_tensor("images", image_inputs)

Observe que você deve fornecer uma string ao primeiro argumento para nomear o tensor
personalizado.hook.save_tensor()tem o terceiro argumentocollections_to_writepara
especificar a coleção de tensores para salvar o tensor personalizado. O padrão é
collections_to_write="default". Se você não especificar explicitamente o terceiro argumento,
o tensor personalizado será salvo no"default"coleção de tensores.
Depois de concluir a adaptação do seu roteiro de treinamento, vá parathe section called “Etapa 2: Inicie e
depure trabalhos de treinamento usando SageMaker SDK do Python” (p. 2308).

Adapte seu TensorFlow Roteiro de treinamento
Para começar a coletar tensores de saída do modelo e depurar problemas de treinamento, faça as
seguintes modificações em seu TensorFlow roteiro de treinamento.
Crie um gancho para trabalhos de treinamento em SageMaker
import smdebug.tensorflow as smd
hook=smd.get_hook(hook_type="keras", create_if_not_exists=True)

Isso cria um gancho quando você inicia um SageMaker trabalho de treinamento. Quando
você inicia um trabalho de treinamento emthe section called “Etapa 2: Inicie e depure
trabalhos de treinamento usando SageMaker SDK do Python” (p. 2308)com qualquer um
dosDebuggerHookConfig,TensorBoardConfig, ouRulesem seu estimador, SageMaker
adiciona um arquivo de configuração JSON à sua instância de treinamento que é selecionado
pelosmd.get_hookMétodo do. Observe que, se você não incluir nenhuma das APIs de configuração
em seu estimador, não haverá nenhum arquivo de configuração para o gancho encontrar e a função
retornaráNone.
(Opcional) Crie um gancho para trabalhos de treinamento externos SageMaker
Se você executar trabalhos de treinamento no modo local, diretamente em SageMaker Instâncias de
notebook, instâncias do Amazon EC2 ou seus próprios dispositivos locais, usesmd.Hookclasse para criar
um gancho. No entanto, essa abordagem só pode armazenar as coleções de tensores e pode ser usada
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para TensorBoardvisualização. SageMaker As regras integradas do Debugger não funcionam com o modo
local. Osmd.get_hookmétodo também retornaNonenesse caso.
Se você quiser criar um gancho manual, use o seguinte trecho de código com a lógica para verificar se o
gancho retornaNonee crie um gancho manual usando osmd.HookClasse do.
import smdebug.tensorflow as smd
hook=smd.get_hook(hook_type="keras", create_if_not_exists=True)
if hook is None:
hook=smd.KerasHook(
out_dir='/path/to/your/local/output/',
export_tensorboard=True
)

Depois de adicionar o código de criação do gancho, vá para o tópico a seguir para TensorFlowKeras.

Note
SageMaker O Depurador atualmente suporta TensorFlow Keras apenas.

Registre o gancho em seu TensorFlow Roteiro de treinamento Keras
O procedimento a seguir explica como usar o gancho e seus métodos para coletar escalares e tensores de
saída do seu modelo e otimizador.
1. Envolva seu modelo e otimizador Keras com os métodos de classe do gancho.
Ohook.register_model()O método pega seu modelo e itera em cada camada, procurando
quaisquer tensores que correspondam às expressões regulares que você fornecerá por meio
da configuração emthe section called “Etapa 2: Inicie e depure trabalhos de treinamento usando
SageMaker SDK do Python” (p. 2308). Os tensores colecionáveis por meio desse método de gancho
são pesos, vieses e ativações.
model=tf.keras.Model(...)
hook.register_model(model)

2. Enrole o otimizador com ohook.wrap_optimizer()Método do.
optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(...)
optimizer=hook.wrap_optimizer(optimizer)

3. Compile o modelo no modo ávido em TensorFlow.
Para coletar tensores do modelo, como os tensores de entrada e saída de cada camada, você deve
executar o treinamento no modo ávido. Caso contrário, SageMakerO Depurador não poderá coletar os
tensores. No entanto, outros tensores, como pesos do modelo, vieses e perda, podem ser coletados
sem serem executados explicitamente no modo ávido.
model.compile(
loss="categorical_crossentropy",
optimizer=optimizer,
metrics=["accuracy"],
# Required for collecting tensors of each layer
run_eagerly=True
)

4. Registre o gancho notf.keras.Model.fit()Método do.
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Para coletar os tensores dos ganchos que você registrou, adicionecallbacks=[hook]para os
Kerasmodel.fit()Método de classe. Isso passará pelosagemaker-debuggergancho como retorno
de chamada do Keras.
model.fit(
X_train, Y_train,
batch_size=batch_size,
epochs=epoch,
validation_data=(X_valid, Y_valid),
shuffle=True,
callbacks=[hook]
)

5. TensorFlow 2.x fornece somente variáveis de gradiente simbólico que não fornecem acesso aos seus
valores. Para coletar gradientes, envolvatf.GradientTapepelohook.wrap_tape()método, que
exige que você escreva sua própria etapa de treinamento da seguinte forma.
def training_step(model, dataset):
with hook.wrap_tape(tf.GradientTape()) as tape:
pred=model(data)
loss_value=loss_fn(labels, pred)
grads=tape.gradient(loss_value, model.trainable_variables)
optimizer.apply_gradients(zip(grads, model.trainable_variables))

Ao embrulhar a fita, osagemaker-debuggerO gancho pode identificar tensores de saída, como
gradientes, parâmetros e perdas. Embrulhar a fita garante que ohook.wrap_tape()método em torno
de funções do objeto de fita, comopush_tape(),pop_tape(),gradient(), criará os escritores de
SageMaker Depure e salve os tensores fornecidos como entrada paragradient()(variáveis treináveis
e perdas) e produção degradient()(gradientes).

Note
Para coletar com um ciclo de treinamento personalizado, certifique-se de usar o modo ávido.
Caso contrário, SageMaker O Debugger não consegue coletar nenhum tensor.
Para uma lista completa de ações que osagemaker-debuggerAs APIs de gancho oferecem a
construção de ganchos e a economia de tensores, consulteMétodos de ganchonasagemakerdebuggerDocumentação do SDK Python.
Depois de concluir a adaptação do seu roteiro de treinamento, vá parathe section called “Etapa 2: Inicie e
depure trabalhos de treinamento usando SageMaker SDK do Python” (p. 2308).

Etapa 2: Inicie e depure trabalhos de treinamento usando
SageMaker SDK do Python
Como configurar uma SageMaker Estimador com SageMaker Depurador, uso doAmazônia
SageMaker SDK do Pythone especifique parâmetros específicos do Debugger. Para
utilizar totalmente a funcionalidade de depuração, há três parâmetros que você precisa
configurar:debugger_hook_config,tensorboard_output_config, erules.

Important
Antes de criar e executar o método de ajuste do estimador para iniciar um trabalho de
treinamento, certifique-se de adaptar seu roteiro de treinamento seguindo as instruções emthe
section called “Etapa 1: Adapte seu roteiro de treinamento para registrar um gancho” (p. 2304).
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Criar uma SageMaker Estimador com parâmetros específicos do Debugger
Os exemplos de código nesta seção mostram como construir uma SageMaker estimador com parâmetros
específicos do Debugger.

Note
Os exemplos de código a seguir são modelos para construir o SageMaker estimadores de
estrutura e não diretamente executáveis. Você precisa prosseguir para as próximas seções e
configurar os parâmetros específicos do Debugger.
PyTorch
# An example of constructing a SageMaker PyTorch estimator
import boto3
import sagemaker
from sagemaker.pytorch import PyTorch
from sagemaker.debugger import CollectionConfig, DebuggerHookConfig, Rule, rule_configs
session=boto3.session.Session()
region=session.region_name
debugger_hook_config=DebuggerHookConfig(...)
rules=[
Rule.sagemaker(rule_configs.built_in_rule())
]
estimator=PyTorch(
entry_point="directory/to/your_training_script.py",
role=sagemaker.get_execution_role(),
base_job_name="debugger-demo",
instance_count=1,
instance_type="ml.p3.2xlarge",
framework_version="1.12.0",
py_version="py37",

)

# Debugger-specific parameters
debugger_hook_config=debugger_hook_config,
rules=rules

estimator.fit(wait=False)

TensorFlow
# An example of constructing a SageMaker TensorFlow estimator
import boto3
import sagemaker
from sagemaker.tensorflow import TensorFlow
from sagemaker.debugger import CollectionConfig, DebuggerHookConfig, Rule, rule_configs
session=boto3.session.Session()
region=session.region_name
debugger_hook_config=DebuggerHookConfig(...)
rules=[
Rule.sagemaker(rule_configs.built_in_rule()),
ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.BuiltInRule())
]
estimator=TensorFlow(
entry_point="directory/to/your_training_script.py",
role=sagemaker.get_execution_role(),
base_job_name="debugger-demo",
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instance_count=1,
instance_type="ml.p3.2xlarge",
framework_version="2.8.0",
py_version="py37",

)

# Debugger-specific parameters
debugger_hook_config=debugger_hook_config,
rules=rules

estimator.fit(wait=False)

MXNet
# An example of constructing a SageMaker MXNet estimator
import sagemaker
from sagemaker.mxnet import MXNet
from sagemaker.debugger import CollectionConfig, DebuggerHookConfig, Rule, rule_configs
debugger_hook_config=DebuggerHookConfig(...)
rules=[
Rule.sagemaker(rule_configs.built_in_rule())
]
estimator=MXNet(
entry_point="directory/to/your_training_script.py",
role=sagemaker.get_execution_role(),
base_job_name="debugger-demo",
instance_count=1,
instance_type="ml.p3.2xlarge",
framework_version="1.7.0",
py_version="py37",

)

# Debugger-specific parameters
debugger_hook_config=debugger_hook_config,
rules=rules

estimator.fit(wait=False)

XGBoost
# An example of constructing a SageMaker XGBoost estimator
import sagemaker
from sagemaker.xgboost.estimator import XGBoost
from sagemaker.debugger import CollectionConfig, DebuggerHookConfig, Rule, rule_configs
debugger_hook_config=DebuggerHookConfig(...)
rules=[
Rule.sagemaker(rule_configs.built_in_rule())
]
estimator=XGBoost(
entry_point="directory/to/your_training_script.py",
role=sagemaker.get_execution_role(),
base_job_name="debugger-demo",
instance_count=1,
instance_type="ml.p3.2xlarge",
framework_version="1.5-1",

)

# Debugger-specific parameters
debugger_hook_config=debugger_hook_config,
rules=rules
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estimator.fit(wait=False)

Generic estimator
# An example of constructing a SageMaker generic estimator using the XGBoost algorithm
base image
import boto3
import sagemaker
from sagemaker.estimator import Estimator
from sagemaker import image_uris
from sagemaker.debugger import CollectionConfig, DebuggerHookConfig, Rule, rule_configs
debugger_hook_config=DebuggerHookConfig(...)
rules=[
Rule.sagemaker(rule_configs.built_in_rule())
]
region=boto3.Session().region_name
xgboost_container=sagemaker.image_uris.retrieve("xgboost", region, "1.5-1")
estimator=Estimator(
role=sagemaker.get_execution_role()
image_uri=xgboost_container,
base_job_name="debugger-demo",
instance_count=1,
instance_type="ml.m5.2xlarge",

)

# Debugger-specific parameters
debugger_hook_config=debugger_hook_config,
rules=rules

estimator.fit(wait=False)

Configure os seguintes parâmetros para ativar SageMaker Depurador:
• debugger_hook_config(um objeto deDebuggerHookConfig) — Necessário ativar o gancho no
script de treinamento adaptado durantethe section called “Etapa 1: Adapte seu roteiro de treinamento
para registrar um gancho” (p. 2304), configurar a SageMaker lançador de treinamento (estimador) para
coletar tensores de saída de seu trabalho de treinamento e salvar os tensores em seu balde S3 seguro
ou máquina local. Para saber como configurar odebugger_hook_configparâmetro, consulteConfigure
SageMaker Depurador para salvar tensores (p. 2312).
• rules(uma lista deRuleobjetos) — Configure esse parâmetro para ativar SageMaker Regras
integradas do depurador que você deseja executar em tempo real. As regras integradas são lógicas
que depuram automaticamente o progresso do treinamento do seu modelo e encontram problemas de
treinamento analisando os tensores de saída salvos em seu bucket seguro do S3. Para saber como
configurar orulesparâmetro, consulteConfigurar as regras integradas do depurador (p. 2318). Para
encontrar uma lista completa de regras integradas para depurar tensores de saída, consultethe section
called “regra do” (p. 2401). Se você quiser criar sua própria lógica para detectar qualquer problema de
treinamento, consultethe section called “Criar regras personalizadas” (p. 2446).

Note
As regras integradas estão disponíveis somente por SageMaker instâncias de treinamento.
Você não pode usá-los no modo local.
• tensorboard_output_config(um objeto deTensorBoardOutputConfig) — Configurar
SageMaker Depurador para coletar tensores de saída no TensorBoard-formato compatível e salve no
caminho de saída do S3 especificado noTensorBoardOutputConfigobjeto do. Para saber mais,
consulte the section called “Visualize tensores de saída do depurador no TensorBoard” (p. 2334).
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Note
Otensorboard_output_configdeve ser configurado com
odebugger_hook_configparâmetro, que também exige que você adapte seu script de
treinamento adicionando osagemaker-debuggerganchos.

Note
SageMaker O Debugger salva com segurança os tensores de saída nas subpastas do seu
bucket S3. Por exemplo, o formato do URI padrão do bucket do S3 em sua conta és3://
sagemaker-<region>-<12digit_account_id>/<base-job-name>/<debuggersubfolders>/. Existem duas subpastas criadas pelo SageMaker Depurador:debug-output,
erule-output. Se você adicionar otensorboard_output_configparâmetro, você também
encontrarátensorboard-outputpasta do.
Consulte os tópicos a seguir para encontrar mais exemplos de como configurar os parâmetros específicos
do Debugger em detalhes.
Tópicos
• Configure SageMaker Depurador para salvar tensores (p. 2312)
• Configurar as regras integradas do depurador (p. 2318)
• Desativar o depurador (p. 2323)
• Útil SageMaker Métodos de classe do Estimator para Debugger (p. 2324)

Configure SageMaker Depurador para salvar tensores
Tensoressão coleções de dados de parâmetros atualizados da passagem para trás e para frente de cada
iteração de treinamento. SageMaker O Debugger coleta os tensores de saída para analisar o estado de
um trabalho de treinamento. SageMaker DepuradoresCollectionConfigeDebuggerHookConfigAs
operações de API fornecem métodos para agrupar tensores emcoleçõese salvando-os em um bucket do
S3 de destino.

Note
Depois de configurado e ativado corretamente, SageMaker O depurador salva os tensores
de saída em um bucket S3 padrão, a menos que especificado de outra forma. O formato do
URI padrão do bucket do S3 és3://sagemaker-<region>-<12digit_account_id>/
<training-job-name>/debug-output/.
Ao criar uma SageMaker Estimador, ativar SageMaker Depurador especificando
odebugger_hook_configparâmetro do As etapas a seguir incluem exemplos de como configurar
odebugger_hook_configusar oCollectionConfigeDebuggerHookConfigOperações de API para
retirar tensores de seus trabalhos de treinamento e salvá-los.

Configure coleções de tensores usando oCollectionConfigAPI
Usar oCollectionConfigOperação de API para configurar coleções de tensores. O Debugger fornece
coleções de tensores pré-construídas que abrangem uma variedade de expressões regulares (regex)
de parâmetros se estiver usando estruturas de aprendizado profundo e algoritmos de aprendizado de
máquina compatíveis com o Debugger. Conforme mostrado no código de exemplo a seguir, adicione as
coleções de tensores incorporadas que você deseja depurar.
from sagemaker.debugger import CollectionConfig
collection_configs=[
CollectionConfig(name="weights"),
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]

CollectionConfig(name="gradients")

As coleções anteriores configuram o gancho do Debugger para salvar os tensores a cada 500 etapas com
base no padrão"save_interval"value.
Para uma lista completa de coleções integradas do Debugger disponíveis, consulteColeções integradas do
Depurador.
Se você quiser personalizar as coleções integradas, como alterar os intervalos de salvamento e a regex do
tensor, use o seguinteCollectionConfigmodelo para ajustar os parâmetros.
from sagemaker.debugger import CollectionConfig
collection_configs=[
CollectionConfig(
name="tensor_collection",
parameters={
"key_1": "value_1",
"key_2": "value_2",
...
"key_n": "value_n"
}
)
]

Para obter mais informações sobre essas chaves de parâmetros disponíveis,
consulteCollectionConfignaAmazônia SageMaker SDK do Python. Por exemplo, o exemplo de código a
seguir mostra como você pode ajustar os intervalos de salvamento da coleção de tensores de “perdas”
em diferentes fases do treinamento: salvar perdas a cada 100 etapas na fase de treinamento e perda de
validação a cada 10 etapas na fase de validação.
from sagemaker.debugger import CollectionConfig
collection_configs=[
CollectionConfig(
name="losses",
parameters={
"train.save_interval": "100",
"eval.save_interval": "10"
}
)
]

Tip
Esse objeto de configuração de coleção de tensores pode ser usado para
ambosDebuggerHookConfigeRuleOperações de API.

Configurar aDebuggerHookConfigAPI para salvar tensores
Usar oDebuggerHookConfigAPI para criar umdebugger_hook_configobjeto usando
ocollection_configsobjeto que você criou na etapa anterior.
from sagemaker.debugger import DebuggerHookConfig
debugger_hook_config=DebuggerHookConfig(
collection_configs=collection_configs
)
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O Debugger salva os tensores de saída de treinamento do modelo no bucket S3 padrão. O formato do URI
padrão do bucket do S3 és3://sagemaker-<region>-<12digit_account_id>/<training-jobname>/debug-output/.
Se você quiser especificar um URI exato do bucket do S3, use o seguinte exemplo de código:
from sagemaker.debugger import DebuggerHookConfig
debugger_hook_config=DebuggerHookConfig(
s3_output_path="specify-your-s3-bucket-uri"
collection_configs=collection_configs
)

Para obter mais informações, consulteDebuggerHookConfignaAmazônia SageMaker SDK do Python.

Exemplos de notebooks e exemplos de código para configurar o Debugger Hook
As seções a seguir fornecem notebooks e exemplos de código de como usar o gancho do Debugger para
salvar, acessar e visualizar tensores de saída.
Tópicos
• Blocos de anotações de exemplo da visualização de tensores (p. 2314)
• Salve tensores usando as coleções integradas do Debugger (p. 2316)
• Salve tensores usando coleções integradas modificadas pelo Debugger (p. 2317)
• Salve tensores usando coleções personalizadas do Debugger (p. 2317)

Blocos de anotações de exemplo da visualização de tensores
Os dois exemplos de cadernos a seguir mostram o uso avançado da Amazon SageMaker Depurador para
visualização de tensores. O Debugger fornece uma visão transparente do treinamento de modelos de
aprendizado profundo.
• Análise interativa de tensores em SageMaker Notebook de estúdio com MXNet
Este exemplo de notebook mostra como visualizar tensores salvos usando a Amazon SageMaker
Depurador. Ao visualizar os tensores, você pode ver como os valores dos tensores mudam ao treinar
algoritmos de aprendizado profundo. Este notebook inclui um trabalho de treinamento com uma rede
neural mal configurada e usa a Amazon SageMaker Depurador para agregar e analisar tensores,
incluindo gradientes, saídas de ativação e pesos. Por exemplo, o gráfico a seguir mostra a distribuição
de gradientes de uma camada convolucional que está sofrendo de um problema de desaparecimento de
gradiente.
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Esse bloco de anotações também ilustra como uma boa configuração inicial de hiperparâmetros
aprimora o processo de treinamento gerando os mesmos gráficos de distribuição de tensores.
• Visualizar e depurar tensores no treinamento de modelos do MXNet
Este exemplo de notebook mostra como salvar e visualizar tensores de um trabalho de treinamento
do modelo MXNet Gluon usando a Amazon SageMaker Depurador. Ele ilustra que o Debugger está
configurado para salvar todos os tensores em um bucket do Amazon S3 e recupera ReLu saídas de
ativação para a visualização. A figura a seguir mostra uma visualização tridimensional do ReLu saídas
de ativação. O esquema de cores é definido como azul para indicar valores próximos a 0 e amarelo para
indicar valores próximos a 1.

Neste caderno, oTensorPlotclasse importada dotensor_plot.pyfoi projetado para traçar
redes neurais convolucionais (CNNs) que obtêm imagens bidimensionais para entradas.
Otensor_plot.pyO script fornecido com o notebook recupera tensores usando o Debugger
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e visualiza a CNN. Você pode executar este notebook em SageMaker Studio para reproduzir a
visualização do tensor e implementar seu próprio modelo de rede neural convolucional.
• Análise de tensores em tempo real em um SageMaker Notebook com MXNet
Este exemplo orienta você na instalação dos componentes necessários para emitir tensores em uma
Amazon SageMaker trabalho de treinamento e uso das operações da API do Debugger para acessar
esses tensores durante a execução do treinamento. Um modelo CNN de gluon é treinado no conjunto de
dados Fashion MNIST. Enquanto o trabalho estiver em execução, você verá como o Debugger recupera
as saídas de ativação da primeira camada convolucional de cada um dos 100 lotes e as visualiza. Além
disso, isso mostrará como visualizar pesos após a conclusão do trabalho.

Salve tensores usando as coleções integradas do Debugger
Você pode usar coleções integradas de tensores usando oCollectionConfigAPI e salve-os usando
oDebuggerHookConfigAPI. O exemplo a seguir mostra como usar as configurações padrão do gancho
do Debugger para criar uma SageMaker TensorFlow Estimador. Você também pode utilizar isso para o
MXNet, PyTorche estimadores XGBoost.

Note
No código de exemplo a seguir, os3_output_pathparâmetro doDebuggerHookConfigé
opcional. Se você não especificá-lo, o Debugger salva os tensores ems3://<output_path>/
debug-output/, em que o<output_path>é o caminho de saída padrão de SageMaker
trabalhos de treinamento. Por exemplo:
"s3://sagemaker-us-east-1-111122223333/sagemaker-debugger-training-YYYY-MM-DD-HHMM-SS-123/debug-output"
import sagemaker
from sagemaker.tensorflow import TensorFlow
from sagemaker.debugger import DebuggerHookConfig, CollectionConfig
# use Debugger CollectionConfig to call built-in collections
collection_configs=[
CollectionConfig(name="weights"),
CollectionConfig(name="gradients"),
CollectionConfig(name="losses"),
CollectionConfig(name="biases")
]
# configure Debugger hook
# set a target S3 bucket as you want
sagemaker_session=sagemaker.Session()
BUCKET_NAME=sagemaker_session.default_bucket()
LOCATION_IN_BUCKET='debugger-built-in-collections-hook'
hook_config=DebuggerHookConfig(
s3_output_path='s3://{BUCKET_NAME}/{LOCATION_IN_BUCKET}'.
format(BUCKET_NAME=BUCKET_NAME,
LOCATION_IN_BUCKET=LOCATION_IN_BUCKET),
collection_configs=collection_configs
)
# construct a SageMaker TensorFlow estimator
sagemaker_estimator=TensorFlow(
entry_point='directory/to/your_training_script.py',
role=sm.get_execution_role(),
base_job_name='debugger-demo-job',
instance_count=1,
instance_type="ml.m4.xlarge",
framework_version="2.3.0",
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py_version="py37",

)

# debugger-specific hook argument below
debugger_hook_config=hook_config

sagemaker_estimator.fit()

Para ver uma lista de coleções integradas do Debugger, consulteColeções integradas do Depurador.

Salve tensores usando coleções integradas modificadas pelo Debugger
Você pode modificar as coleções integradas do Debugger usando oCollectionConfigOperação da API.
O exemplo a seguir mostra como ajustar o embutidolossescoletar e criar uma SageMaker TensorFlow
Estimador. Você também pode usar essa opção para o MXNet, PyTorche estimadores XGBoost.
import sagemaker
from sagemaker.tensorflow import TensorFlow
from sagemaker.debugger import DebuggerHookConfig, CollectionConfig
# use Debugger CollectionConfig to call and modify built-in collections
collection_configs=[
CollectionConfig(
name="losses",
parameters={"save_interval": "50"})]
# configure Debugger hook
# set a target S3 bucket as you want
sagemaker_session=sagemaker.Session()
BUCKET_NAME=sagemaker_session.default_bucket()
LOCATION_IN_BUCKET='debugger-modified-collections-hook'
hook_config=DebuggerHookConfig(
s3_output_path='s3://{BUCKET_NAME}/{LOCATION_IN_BUCKET}'.
format(BUCKET_NAME=BUCKET_NAME,
LOCATION_IN_BUCKET=LOCATION_IN_BUCKET),
collection_configs=collection_configs
)
# construct a SageMaker TensorFlow estimator
sagemaker_estimator=TensorFlow(
entry_point='directory/to/your_training_script.py',
role=sm.get_execution_role(),
base_job_name='debugger-demo-job',
instance_count=1,
instance_type="ml.m4.xlarge",
framework_version="2.3.0",
py_version="py37",

)

# debugger-specific hook argument below
debugger_hook_config=hook_config

sagemaker_estimator.fit()

Para uma lista completa deCollectionConfigparâmetros, consulteDepurador CollectionConfig API.

Salve tensores usando coleções personalizadas do Debugger
Você também pode salvar um número reduzido de tensores em vez do conjunto completo de tensores (por
exemplo, se quiser reduzir a quantidade de dados salvos em seu bucket Amazon S3). O exemplo a seguir
mostra como personalizar a configuração do gancho do Debugger para especificar tensores de destino
que você deseja salvar. É possível usar essa TensorFlow, MXNet, PyTorche estimadores XGBoost.
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import sagemaker
from sagemaker.tensorflow import TensorFlow
from sagemaker.debugger import DebuggerHookConfig, CollectionConfig
# use Debugger CollectionConfig to create a custom collection
collection_configs=[
CollectionConfig(
name="custom_activations_collection",
parameters={
"include_regex": "relu|tanh", # Required
"reductions": "mean,variance,max,abs_mean,abs_variance,abs_max"
})
]
# configure Debugger hook
# set a target S3 bucket as you want
sagemaker_session=sagemaker.Session()
BUCKET_NAME=sagemaker_session.default_bucket()
LOCATION_IN_BUCKET='debugger-custom-collections-hook'
hook_config=DebuggerHookConfig(
s3_output_path='s3://{BUCKET_NAME}/{LOCATION_IN_BUCKET}'.
format(BUCKET_NAME=BUCKET_NAME,
LOCATION_IN_BUCKET=LOCATION_IN_BUCKET),
collection_configs=collection_configs
)
# construct a SageMaker TensorFlow estimator
sagemaker_estimator=TensorFlow(
entry_point='directory/to/your_training_script.py',
role=sm.get_execution_role(),
base_job_name='debugger-demo-job',
instance_count=1,
instance_type="ml.m4.xlarge",
framework_version="2.3.0",
py_version="py37",

)

# debugger-specific hook argument below
debugger_hook_config=hook_config

sagemaker_estimator.fit()

Para uma lista completa deCollectionConfigparâmetros, consulteDepurador CollectionConfig.

Configurar as regras integradas do depurador
Amazônia SageMaker As regras integradas do Debugger analisam os tensores emitidos durante o
treinamento de um modelo. SageMakerO Debugger oferece oRuleOperação de API que monitora o
progresso e os erros do trabalho de treinamento para o sucesso do treinamento de seu modelo. Por
exemplo, as regras podem detectar se os gradientes estão ficando muito grandes ou muito pequenos, se
um modelo está superajustado ou treinado demais e se um trabalho de treinamento não diminui a função
de perda e melhora. Para ver uma lista completa de regras integradas disponíveis, consulteLista de regras
integradas do depurador (p. 2400).
Nos tópicos a seguir, você vai aprender como usar o SageMaker Regras integradas no depurador.
Tópicos
• Use as regras integradas do depurador com as configurações de parâmetros padrão (p. 2319)
• Use regras integradas do depurador com valores de parâmetros personalizados (p. 2319)
• Exemplos de notebooks e exemplos de código para configurar as regras do depurador (p. 2320)
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Use as regras integradas do depurador com as configurações de parâmetros padrão
Para especificar as regras integradas do Debugger em um estimador, você precisa configurar um objeto
de lista. O código de exemplo a seguir mostra a estrutura básica da listagem das regras integradas do
Debugger:
from sagemaker.debugger import Rule, rule_configs
rules=[
Rule.sagemaker(rule_configs.built_in_rule_name_1()),
Rule.sagemaker(rule_configs.built_in_rule_name_2()),
...
Rule.sagemaker(rule_configs.built_in_rule_name_n()),
... # You can also append more profiler rules in the
ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.*()) format.
]

Para obter mais informações sobre valores de parâmetros padrão e descrições da regra incorporada,
consulteLista de regras integradas do depurador (p. 2400).
Para encontrar o SageMaker Referência da API do depurador,
consultesagemaker.debugger.rule_configsesagemaker.debugger.Rule.
Por exemplo, para inspecionar o desempenho geral do treinamento e o progresso do seu modelo, construa
um SageMaker estimador com a seguinte configuração de regra integrada.
from sagemaker.debugger import Rule, rule_configs
rules=[
Rule.sagemaker(rule_configs.loss_not_decreasing()),
Rule.sagemaker(rule_configs.overfit()),
Rule.sagemaker(rule_configs.overtraining()),
Rule.sagemaker(rule_configs.stalled_training_rule())
]

Quando você inicia o trabalho de treinamento, o Debugger coleta dados de utilização de recursos do
sistema a cada 500 milissegundos e os valores de perda e precisão a cada 500 etapas por padrão. O
Debugger analisa a utilização de recursos para identificar se seu modelo está tendo problemas de gargalo.
Oloss_not_decreasing,overfit,overtraining, estalled_training_rulemonitora se seu
modelo está otimizando a função de perda sem esses problemas de treinamento. Se as regras detectarem
anomalias de treinamento, o status da avaliação da regra mudará paraIssueFound. Você pode configurar
ações automatizadas, como notificar problemas de treinamento e interromper trabalhos de treinamento
usando a Amazon CloudWatch Eventos eAWS Lambda. Para obter mais informações, consulteAção sobre
as regras do depurador do Amazon SageMaker (p. 2325)

Use regras integradas do depurador com valores de parâmetros personalizados
Se você quiser ajustar os valores dos parâmetros de regra integrados e personalizar a
regex da coleção de tensores, configure obase_configerule_parametersparâmetros
para oProfilerRule.sagemakereRule.sagemakermétodos de classe. No caso
doRule.sagemakermétodos de classe, você também pode personalizar coleções de tensores por meio
docollections_to_saveparâmetro. A instrução de como usar oCollectionConfiga aula é fornecida
emConfigure coleções de tensores usando oCollectionConfigAPI (p. 2312).
Use o modelo de configuração a seguir para regras incorporadas para personalizar os valores dos
parâmetros. Ao alterar os parâmetros da regra conforme desejar, você pode ajustar a sensibilidade das
regras a serem acionadas.
• Obase_configargumento é onde você chama os métodos de regras incorporados.
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• Orule_parametersargumento é ajustar os valores-chave padrão das regras incorporadas listadas
emLista de regras integradas do depurador (p. 2400).
• Ocollections_to_saveargumento assume uma configuração de tensor por meio
doCollectionConfigAPI, que exigenameeparametersargumentos.
• Para encontrar coleções de tensores disponíveis paraname, consulteConjuntos integradas de
tensores.
• Para uma lista completa de ajustáveisparameters, consulteDepurador CollectionConfig API.
Para obter mais informações sobre a classe, os métodos e os parâmetros da regra do Depurador,
consulteSageMakerClasse DebuggernaAmazônia SageMaker SDK para Python.
from sagemaker.debugger import Rule, ProfilerRule, rule_configs, CollectionConfig
rules=[
Rule.sagemaker(
base_config=rule_configs.built_in_rule_name(),
rule_parameters={
"key": "value"
}
collections_to_save=[
CollectionConfig(
name="tensor_collection_name",
parameters={
"key": "value"
}
)
]
)
]

As descrições dos parâmetros e os exemplos de personalização de valores são fornecidos para cada regra
emLista de regras integradas do depurador (p. 2400).

Exemplos de notebooks e exemplos de código para configurar as regras do depurador
Nas seções a seguir, notebooks e exemplos de código de como usar as regras do Debugger para
monitorar SageMaker empregos de treinamento são fornecidos.
Tópicos
• Exemplos de cadernos de exemplo de regras integradas do depurador (p. 2320)
• Código de exemplo de regras integradas do depurador (p. 2321)
• Use regras integradas do depurador com modificações de parâmetros (p. 2322)

Exemplos de cadernos de exemplo de regras integradas do depurador
Os seguintes exemplos de notebooks mostram como usar as regras integradas do Debugger ao executar
trabalhos de treinamento com a Amazon. SageMaker:
• Usar um SageMaker Regra integrada no depurador com TensorFlow
• Usar um SageMaker Regra integrada do depurador com Managed Spot Training e MXNet
• Usar um SageMaker Regra embutida do depurador com o XGBoost
• Usar um SageMaker Regra embutida no depurador com modificações de parâmetros para uma análise
de tarefas de treinamento em tempo real com o XGBoost
Ao executar os notebooks de exemplo no SageMaker Studio, você pode encontrar o teste de emprego
de treinamento criado noLista de experimentos de estúdioGuia. Por exemplo, conforme mostrado na
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captura de tela a seguir, é possível encontrar e abrir umDescreva o componente experimentaljanela
do seu trabalho de treinamento atual. Na guia Depurador, você pode verificar se as regras do
Depurador,vanishing_gradient()eloss_not_decreasing(), estão monitorando a sessão de
treinamento em parallel. Para obter instruções completas sobre como encontrar seus componentes de
teste de trabalho de treinamento na interface do usuário do Studio, consulteSageMaker Studio - Visualize
experimentos, ensaios e componentes do teste.

Há duas maneiras de usar as regras integradas do Debugger no SageMaker ambiente: implemente as
regras integradas conforme elas são preparadas ou ajuste seus parâmetros conforme desejar. Os tópicos
a seguir mostram como usar as regras integradas com códigos de exemplo.

Código de exemplo de regras integradas do depurador
O exemplo de código a seguir mostra como definir as regras integradas do Depurador usar
oRule.sagemakerMétodo. Para especificar as regras internas que você deseja executar, use
orules_configsOperação de API para chamar as regras integradas. Para encontrar uma lista completa
das regras incorporadas do Debugger e dos valores de parâmetros padrão, consulteLista de regras
integradas do depurador (p. 2400).
import sagemaker
from sagemaker.tensorflow import TensorFlow
from sagemaker.debugger import Rule, CollectionConfig, rule_configs
# call built-in rules that you want to use.
built_in_rules=[
Rule.sagemaker(rule_configs.vanishing_gradient())
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Rule.sagemaker(rule_configs.loss_not_decreasing())

]

# construct a SageMaker estimator with the Debugger built-in rules
sagemaker_estimator=TensorFlow(
entry_point='directory/to/your_training_script.py',
role=sm.get_execution_role(),
base_job_name='debugger-built-in-rules-demo',
instance_count=1,
instance_type="ml.m4.xlarge",
framework_version="2.1.0",
py_version="py3",
# debugger-specific arguments below
rules=built_in_rules

)
sagemaker_estimator.fit()

Note
As regras integradas do Debugger são executadas em parallel com seu trabalho de treinamento.
O número máximo de contêineres de regras incorporados para um trabalho de treinamento é 20.
Para obter mais informações sobre a classe, os métodos e os parâmetros da regra do Depurador, consulte
oSageMaker Classe DebuggernaAmazônia SageMaker SDK para Python.
Para encontrar um exemplo de como ajustar os parâmetros da regra do Debugger, consulte o seguinteUse
regras integradas do depurador com modificações de parâmetros (p. 2322)seção.

Use regras integradas do depurador com modificações de parâmetros
O exemplo de código a seguir mostra a estrutura das regras incorporadas para ajustar os
parâmetros. Neste exemplo, ostalled_training_rulecoleta olossescoleta de tensores de
um trabalho de treinamento a cada 50 etapas e um estágio de avaliação a cada 10 etapas. Se o
processo de treinamento começar a parar e não coletar as saídas do tensor por 120 segundos,
ostalled_training_ruleinterrompe o trabalho de treinamento.
import sagemaker
from sagemaker.tensorflow import TensorFlow
from sagemaker.debugger import Rule, CollectionConfig, rule_configs
# call the built-in rules and modify the CollectionConfig parameters
base_job_name_prefix= 'smdebug-stalled-demo-' + str(int(time.time()))
built_in_rules_modified=[
Rule.sagemaker(
base_config=rule_configs.stalled_training_rule(),
rule_parameters={
'threshold': '120',
'training_job_name_prefix': base_job_name_prefix,
'stop_training_on_fire' : 'True'
}
collections_to_save=[
CollectionConfig(
name="losses",
parameters={
"train.save_interval": "50"
"eval.save_interval": "10"
}
)
]
)
]
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# construct a SageMaker estimator with the modified Debugger built-in rule
sagemaker_estimator=TensorFlow(
entry_point='directory/to/your_training_script.py',
role=sm.get_execution_role(),
base_job_name=base_job_name_prefix,
instance_count=1,
instance_type="ml.m4.xlarge",
framework_version="2.1.0",
py_version="py3",
# debugger-specific arguments below
rules=built_in_rules_modified

)
sagemaker_estimator.fit()

Para uma configuração avançada das regras integradas do Debugger usando oCreateTrainingJobAPI,
consulteConfigurar o Debugger usando a Amazon SageMaker API (p. 2452).

Desativar o depurador
Se quiser desativar completamente o Debugger, siga um destes procedimentos:
• Antes de iniciar um trabalho de treinamento, faça o seguinte:
Para interromper o monitoramento e a criação de perfil, inclua odisable_profilerparâmetro para seu
estimador e defina-o comoTrue.

Warning
Se você desativá-lo, não poderá visualizar o painel abrangente de insights do Studio Debugger
e o relatório de criação de perfil gerado automaticamente.
Para interromper a depuração, defina adebugger_hook_configparâmetro doFalse.

Warning
Se desativá-lo, não poderá coletar tensores de saída e não poderá depurar os parâmetros do
modelo.
estimator=Estimator(
...
disable_profiler=True
debugger_hook_config=False
)

Para obter mais informações sobre parâmetros específicos do Debugger, consulteSageMaker
EstimadornaAmazônia SageMaker SDK do Python.
• Enquanto um trabalho de treinamento estiver em execução, faça o seguinte:
Para desativar o monitoramento e a criação de perfil enquanto seu trabalho de treinamento estiver em
execução, use o seguinte método de classe do estimador:
estimator.disable_profiling()

Para desativar somente o perfil da estrutura e manter o monitoramento do sistema, use
oupdate_profilerMétodo do :
estimator.update_profiler(disable_framework_metrics=true)
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Para obter mais informações sobre os métodos de extensão do estimador, consulte
oestimator.disable_profilingeestimator.update_profilermétodos de classe noAmazônia SageMaker SDK
do Pythondocumentação.

Útil SageMaker Métodos de classe do Estimator para Debugger
Os seguintes métodos de classe do estimador são úteis para acessar seu SageMaker informações do
trabalho de treinamento e recuperação de caminhos de saída dos dados de treinamento coletados pelo
Debugger. Os métodos a seguir são executáveis depois que você inicia um trabalho de treinamento com
oestimator.fit()Método do.
• Para verificar o URI básico do bucket S3 de um SageMaker trabalho de treinamento:
estimator.output_path

• Para verificar o nome do trabalho básico de um SageMaker trabalho de treinamento:
estimator.latest_training_job.job_name

• Para ver um completoCreateTrainingJobConfiguração da operação de API de um SageMaker
trabalho de treinamento:
estimator.latest_training_job.describe()

• Para verificar uma lista completa das regras do Debugger enquanto um SageMaker o trabalho de
treinamento está sendo executado:
estimator.latest_training_job.rule_job_summary()

• Para verificar o URI do bucket S3 onde os dados dos parâmetros do modelo (tensores de saída) são
salvos:
estimator.latest_job_debugger_artifacts_path()

• Para verificar o URI do bucket do S3 em que os dados de desempenho do modelo (métricas do sistema
e da estrutura) são salvos:
estimator.latest_job_profiler_artifacts_path()

• Para verificar a configuração da regra do Debugger para depurar tensores de saída:
estimator.debugger_rule_configs

• Para verificar a lista das regras do Debugger para depuração enquanto um SageMaker o trabalho de
treinamento está sendo executado:
estimator.debugger_rules

• Para verificar a configuração da regra do Debugger para monitorar e definir o perfil das métricas do
sistema e da estrutura:
estimator.profiler_rule_configs

• Para verificar a lista das regras do Debugger para monitoramento e criação de perfil enquanto um
SageMaker o trabalho de treinamento está sendo executado:
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estimator.profiler_rules

Para obter mais informações sobre o SageMaker classe do estimador e seus métodos, consulteEstimador
APInaAmazônia SageMaker SDK do Python.

Ação sobre as regras do depurador do Amazon SageMaker
Com base no status de avaliação de regras do depurador, você pode configurar ações automatizadas,
como interromper um trabalho de treinamento e enviar notificações usando o Amazon Simple Notification
Service (Amazon SNS). Você também pode criar suas próprias ações usando o Amazon CloudWatch
Events eAWS Lambda. Para saber como configurar ações automatizadas com base no status de avaliação
da regra do depurador, consulte os tópicos a seguir.
Tópicos
• Ações internas do depurador para regras (p. 2325)
• Criar ações em regras usando o Amazon CloudWatch eAWS Lambda (p. 2330)

Ações internas do depurador para regras
Usar ações internas do Debugger para responder a problemas encontrados porregra do (p. 2401).
O depuradorrule_configsclass fornece ferramentas para configurar uma lista de ações, incluindo
interromper automaticamente trabalhos de treinamento e enviar notificações usando o Amazon Simple
Notification Service (Amazon SNS) quando as regras do depurador encontram problemas de treinamento.

Etapa 1: Configurar o Amazon SNS, criar um tópico do SMDebugrules e se inscrever no tópico
Esta seção explica como configurar um Amazon SNSSMDebugRulestópico, inscreva-se nele e confirme a
assinatura para receber notificações das regras do depurador.

Note
Para obter mais informações sobre o faturamento do Amazon SNS, consulteDefinição de preço do
Amazon SNSePerguntas frequentes do Amazon SNS.

Para criar um tópico do SMDebugrules
1.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do Amazon SNS em https://
console.aws.amazon.com/sns/v3/home.

2.

No painel de navegação à esquerda, selecione Topics (Tópicos).

3.

Na página Topics (Tópicos), escolha Create topic (Criar tópico).

4.

Na página Create topic (Criar tópico), na seção Details (detalhes), faça o seguinte:

5.

a.

para oTipo, escolhaStandard (Padrão)para o tipo de tópico.

b.

Em Name (Nome), insira SMDebugRules.

Ignore todas as outras configurações opcionais e escolhaCriar tópico. Se você quiser saber mais
sobre as configurações opcionais, consulteCriar um tópico do Amazon SNS.

Para se inscrever no tópico SMDebugrules
1.

Abra o console do Amazon SNS em https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home.

2.

No painel de navegação à esquerda, escolha Subscriptions (Assinaturas).

3.

Na página Subscriptions (Assinaturas), escolha Create subscription (Criar assinatura).
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4.

Na página Create subscription (Criar inscrição), na seção Details (detalhes), faça o seguinte:
a.

para oARN do tópico, escolha oSMDebugrulesARN do tópico do. O ARN deve estar no formato
dearn:aws:sns:<region-id>:111122223333:SMDebugRules.

b.

Em Protocol (Protocolo), escolha Email ou SMS.

c.

para oPonto final, insira o valor do endpoint, como um endereço de e-mail ou um número de
telefone que você deseja receber notificações.

Note
Certifique-se de digitar o endereço de e-mail e o número de telefone corretos. Números
de telefone devem incluir+, um código de país e número de telefone, sem caracteres
ou espaços especiais. Por exemplo, o número de telefone +1 (222) 333-4444 está
formatado como+12223334444.
5.

Ignore todas as outras configurações opcionais e escolhaCriar assinatura. Se você quiser saber mais
sobre as configurações opcionais, consulteAssinar tópico do Amazon SNS.

Depois de assinar oSMDebugrulestópico, você recebe a seguinte mensagem de confirmação por e-mail ou
por telefone:

Para obter mais informações sobre o Amazon SNS, consulte.Mensagens de texto em dispositivos móveis
(SMS)eNotificações por e-mailnoGuia do desenvolvedor do Amazon SNS.

Etapa 2: Configurar sua função do IAM para anexar políticas necessárias
Nesta etapa, você adiciona as políticas necessárias à função do IAM.

Para adicionar as políticas necessárias à função do IAM
1.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do IAM em https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

No painel de navegação à esquerda, escolhaPolíticas, e escolhaCriar política.

3.

NoCriar política, faça o seguinte para criar uma nova política de acesso ao sns-access:
a.

Escolha a guia JSON.

b.

Cole as strings JSON formatadas em negrito no código a seguir no"Statement", substituindo os
12 dígitosAWSO ID da conta daAWSID da conta.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
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}

4.
5.
6.
7.

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"sns:Publish",
"sns:CreateTopic",
"sns:Subscribe"
],
"Resource": "arn:aws:sns:*:111122223333:SMDebugRules"

c.

Na parte inferior da página, selecioneReview policy.

d.

Na página Review policy (Revisar política), em Name (Nome), insira sns-access.

e. Na parte inferior da página, selecioneCriar política.
Volte ao console do IAM e escolhaFunções doNo painel de navegação à esquerda.
Procure a função do IAM que você usa para o treinamento do modelo SageMaker e escolha essa
função do IAM.
NoPermissõesGuia doSummary (Resumo)Página, selecioneAnexar políticas.
Pesquisar osns-accessPolítica, marque a caixa de seleção ao lado da política e, em seguida,
escolhaAnexar política.

Para obter mais exemplos de configuração de políticas do IAM para o Amazon SNS, consulteCasos de
exemplo para controle de acesso do Amazon SNS.

Etapa 3: Configurar regras do depurador com as ações internas
Depois de concluir com êxito as configurações necessárias nas etapas anteriores, você pode configurar as
ações internas do depurador para regras de depuração, conforme mostrado no script de exemplo a seguir.
Você pode escolher quais ações internas usar ao construir oactionsListar objeto. Orule_configsé um
módulo auxiliar que fornece ferramentas de alto nível para configurar regras e ações internas do Debugger.
As ações internas a seguir estão disponíveis para o Depurador:
• rule_configs.StopTraining()— Interrompe um trabalho de treinamento quando a regra
Depurador encontra um problema.
• rule_configs.Email("abc@abc.com")— Envia uma notificação por e-mail quando a regra
Depurador encontrar um problema. Use o endereço de e-mail que você usou quando configurou sua
assinatura de tópicos do SNS.
• rule_configs.SMS("+1234567890")— Envia uma notificação por mensagem de texto quando a
regra Depurador encontra um problema. Use o número de telefone que você usou ao configurar sua
assinatura de tópico do SNS.

Note
Certifique-se de digitar o endereço de e-mail e o número de telefone corretos. Números de
telefone devem incluir+, um código de país e um número de telefone, sem caracteres ou
espaços especiais. Por exemplo, o número de telefone +1 (222) 333-4444 está formatado
como+12223334444.
Você pode usar todas as ações internas ou um subconjunto de ações ao encerrar usando
orule_configs.ActionList()método, que toma as ações internas e configura uma lista de ações.
Para adicionar todas as três ações internas a uma única regra
Se você quiser atribuir todas as três ações internas a uma única regra, configure uma lista de ações
interna do Depurador ao construir um estimador. Use o modelo a seguir para construir o estimador, e
o Debugger interromperá os trabalhos de treinamento e enviará notificações por e-mail e texto para
quaisquer regras que você usa para monitorar o progresso do trabalho de treinamento.
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from sagemaker.debugger import Rule, rule_configs
# Configure an action list object for Debugger rules
actions = rule_configs.ActionList(
rule_configs.StopTraining(),
rule_configs.Email("abc@abc.com"),
rule_configs.SMS("+1234567890")
)
# Configure rules for debugging with the actions parameter
rules = [
Rule.sagemaker(
base_config=rule_configs.built_in_rule(),
# Required
rule_parameters={"paramter_key": value },
# Optional
actions=actions
)
]
estimator = Estimator(
...
rules = rules
)
estimator.fit(wait=False)

Para criar vários objetos de ação internos para atribuir ações diferentes a uma única regra
Se você quiser atribuir as ações internas a serem acionadas em valores de limite diferentes de uma
única regra, você pode criar vários objetos de ação internos, conforme mostrado no script a seguir.
Para evitar um erro de conflito executando a mesma regra, você deve enviar nomes de trabalho
de regras diferentes (especificar cadeias de caracteres diferentes para as regras”nameatributo),
conforme mostrado no exemplo de exemplo a seguir modelo de script. Este exemplo mostra como
configurarStalledTrainingRule (p. 2434)para executar duas ações diferentes: enviar um e-mail
paraabc@abc.comquando um trabalho de treinamento fica parado por 60 segundos e interrompe o
trabalho de treinamento se estiver parando por 120 segundos.
from sagemaker.debugger import Rule, rule_configs
import time
base_job_name_prefix= 'smdebug-stalled-demo-' + str(int(time.time()))
# Configure an action object for StopTraining
action_stop_training = rule_configs.ActionList(
rule_configs.StopTraining()
)
# Configure an action object for Email
action_email = rule_configs.ActionList(
rule_configs.Email("abc@abc.com")
)
# Configure a rule with the Email built-in action to trigger if a training job stalls for
60 seconds
stalled_training_job_rule_email = Rule.sagemaker(
base_config=rule_configs.stalled_training_rule(),
rule_parameters={
"threshold": "60",
"training_job_name_prefix": base_job_name_prefix
},
actions=action_email
)
stalled_training_job_rule_text.name="StalledTrainingJobRuleEmail"

2328

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Depurar trabalhos de treinamento
# Configure a rule with the StopTraining built-in action to trigger if a training job
stalls for 120 seconds
stalled_training_job_rule = Rule.sagemaker(
base_config=rule_configs.stalled_training_rule(),
rule_parameters={
"threshold": "120",
"training_job_name_prefix": base_job_name_prefix
},
actions=action_stop_training
)
stalled_training_job_rule.name="StalledTrainingJobRuleStopTraining"
estimator = Estimator(
...
rules = [stalled_training_job_rule_email, stalled_training_job_rule]
)
estimator.fit(wait=False)

Enquanto o trabalho de treinamento está em execução, a ação interna do Depurador envia e-mails
de notificação e mensagens de texto sempre que a regra encontrar problemas com seu trabalho de
treinamento. A captura de tela a seguir mostra um exemplo de notificação por e-mail para um trabalho de
treinamento que tem um problema de trabalho de treinamento parado.

A captura de tela a seguir mostra um exemplo de notificação de texto que o Debugger envia quando a
regra encontra um problema StalledTraining.

Considerações sobre como usar as ações internas do depurador
• Para usar as ações internas do Depurador, é necessária uma conexão com a Internet. Esse recurso não
é suportado no modo de isolamento de rede fornecido pelo Amazon SageMaker ou pela Amazon VPC.
• As ações internas não podem ser usadas paraDebugger ProfilerRule (p. 2400).
• As ações internas não podem ser usadas em trabalhos de treinamento com interrupções de treinamento
spot.
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• Em notificações por e-mail ou texto,NoneNo final das mensagens, aparece no final das mensagens. Isso
não tem nenhum significado, então você pode ignorar o textoNone.

Criar ações em regras usando o Amazon CloudWatch eAWS Lambda
O Amazon CloudWatch coleta os logs de trabalho de treinamento do modelo do Amazon SageMaker e os
logs de trabalho de processamento de regras do Amazon SageMaker Debugger. Configurar o depurador
com Amazon CloudWatch Events eAWS Lambdapara agir com base no status da avaliação da regra do
depurador.

CloudWatch Logs for Debugger Regras e trabalhos de treinamento
Para encontrar registros de trabalho de treinamento e registros de tarefas de regras do depurador
1.

Abra o console do CloudWatch em https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.

2.

No painel de navegação à esquerda, sob oLog donó, escolhaGrupos de logs.

3.

Na lista de grupos de logs, faça o seguinte:
• Selecione/AWS/SageMaker/TrainingJobspara registros de trabalho de treinamento.
• Selecione/AWS/SageMaker/ProcessingJobspara registros de tarefas de regras do depurador.

Você pode usar o status do trabalho de regra de treinamento e depurador nos logs do CloudWatch para
tomar outras ações quando houver problemas de treinamento.
Para obter mais informações sobre como monitorar trabalhos de treinamento usando o CloudWatch,
consulte.Monitorar o Amazon SageMaker.

Configurar o depurador para encerramento automatizado do Job de treinamento usando o
CloudWatch e o Lambda
As regras do depurador monitoram o status do trabalho de treinamento e uma regra do CloudWatch Events
observa o status de avaliação do trabalho de treinamento da regra do depurador.

Etapa 1: Criar uma função do Lambda
Como criar uma função do Lambda
1.

Abra o console do AWS Lambda em https://console.aws.amazon.com/lambda/.

2.

No painel de navegação à esquerda, escolhaFunçõese, depois, escolhaCriar função.

3.

NoCriar funçãoPágina, selecioneAuthor from scratchopção.

4.

NoInformações básicasseção, insira umNome da função(Por exemplo,debugger-rule-stop-trainingjob).

5.

Em Runtime (Tempo de execução), escolha Python 3.7.

6.

para oPermissões, expanda a opção suspensa e escolhaAlterar função de execução padrão.

7.

para oFunção de execução, escolhaUsar uma função existentee escolha a função do IAM que você
usa para trabalhos de treinamento no SageMaker.

Note
Certifique-se de usar a função de execução
comAmazonSageMakerFullAccesseAWSLambdaBasicExecutionRoleanexado. Caso
contrário, a função do Lambda não reagirá corretamente às alterações de status da regra do
depurador do trabalho de treinamento. Se você não tiver certeza de qual função de execução
está sendo usada, execute o seguinte código em uma célula do notebook Jupyter para
recuperar a saída da função de execução:
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import sagemaker
sagemaker.get_execution_role()

8.

Na parte inferior da página, escolha Create function.

A seguinte figura mostra um exemplo doCriar funçãopágina com os campos de entrada e as seleções
concluídas.

Etapa 2: Configurar a função do Lambda
Para configurar a função do Lambda
1.

NoCódigo da funçãoda página de configuração, cole o seguinte script Python no painel do editor de
código do Lambda. Olambda_handlermonitora o status de avaliação da regra Debugger coletado
pelo CloudWatch e aciona oStopTrainingJobOperação da API. OAWS SDK for Python (Boto3)
clientPara o SageMaker fornece um método de alto nível,stop_training_job, que aciona
oStopTrainingJobOperação da API.
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import json
import boto3
import logging
logger = logging.getLogger()
logger.setLevel(logging.INFO)
def lambda_handler(event, context):
training_job_name = event.get("detail").get("TrainingJobName")
logging.info(f'Evaluating Debugger rules for training job: {training_job_name}')
eval_statuses = event.get("detail").get("DebugRuleEvaluationStatuses", None)
if eval_statuses is None or len(eval_statuses) == 0:
logging.info("Couldn't find any debug rule statuses, skipping...")
return {
'statusCode': 200,
'body': json.dumps('Nothing to do')
}
# should only attempt stopping jobs with InProgress status
training_job_status = event.get("detail").get("TrainingJobStatus", None)
if training_job_status != 'InProgress':
logging.debug(f"Current Training job status({training_job_status}) is not
'InProgress'. Exiting")
return {
'statusCode': 200,
'body': json.dumps('Nothing to do')
}
client = boto3.client('sagemaker')
for status in eval_statuses:
logging.info(status.get("RuleEvaluationStatus") + ', RuleEvaluationStatus=' +
str(status))
if status.get("RuleEvaluationStatus") == "IssuesFound":
secondary_status = event.get("detail").get("SecondaryStatus", None)
logging.info(
f'About to stop training job, since evaluation of rule
configuration {status.get("RuleConfigurationName")} resulted in "IssuesFound". ' +
f'\ntraining job "{training_job_name}" status is
"{training_job_status}", secondary status is "{secondary_status}"' +
f'\nAttempting to stop training job "{training_job_name}"'
)
)
try:
client.stop_training_job(
TrainingJobName=training_job_name
)
except Exception as e:
logging.error(
"Encountered error while trying to "
"stop training job {}: {}".format(
training_job_name, str(e)
)
)
raise e
return None

Para obter mais informações sobre a interface do editor de códigos do Lambda, consulte.Criar funções
usando oAWSEditor do console do Lambda.
2.

Ignore todas as outras configurações e escolhaSalvarNa parte superior da página de configuração.
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Etapa 3: Crie uma regra de eventos do CloudWatch e vincule à função do Lambda para depurador
Para criar uma regra do CloudWatch Events e vincular a função do Lambda para o Debugger
1.

Abra o console do CloudWatch em https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.

2.

No painel de navegação à esquerda, escolhaRegrasSobEventosNó.

3.

Selecione Create rule (Criar regra).

4.

NoOrigem de eventoSeção do doEtapa 1: Criar regraPágina, selecioneSageMakerpeloNome do
serviço, e escolhaAlteração do estado do Job de treinamento do SageMakerpeloTipo de evento. A
Visualização do padrão de eventos deve se parecer com o exemplo a seguir strings JSON:
{

}

"source": [
"aws.sagemaker"
],
"detail-type": [
"SageMaker Training Job State Change"
]

5.

NoDestinosSeção, selecioneAdicionar alvo*, e escolha odebugger-rule-stop-training-jobFunção do
Lambda que você criou. Esta etapa vincula a regra do CloudWatch Events à função do Lambda.

6.

SelecioneConfigurar detalhese vá para oEtapa 2: Configurar detalhes da regra.

7.

Especifique o nome da definição da regra do CloudWatch. Por exemplo,debugger-cw-event-rule.

8.

SelecioneCriar regraPara terminar.

9.

Volte à página de configuração da função do Lambda e atualize a página. Confirme se ele está
configurado corretamente naDesignerPainel. A regra do CloudWatch Events deve ser registrada como
um gatilho para a função do Lambda. O design de configuração deve se parecer com o exemplo a
seguir:
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Execute exemplos de notebooks para testar o término do Job de treinamento automatizado
Você pode executar os seguintes notebooks de exemplo, que estão preparados para experimentar a
interrupção de um trabalho de treinamento usando as regras internas do Debugger.
• Depurador do Amazon SageMaker — Reagir a eventos do CloudWatch a partir de regras
Este caderno de exemplo executa um trabalho de treinamento que tem um problema de gradiente
de desaparecimento. O depuradorVanishingGradient (p. 2421)regra interna é usada ao construir o
estimador SageMaker TensorFlow. Quando a regra Depurador detecta o problema, o trabalho de
treinamento é encerrado.
• Detectar treinamento paralisado e invoque ações usando a regra do depurador SageMaker
Este caderno de exemplo executa um script de treinamento com uma linha de código que o força a
dormir por 10 minutos. O depuradorStalledTrainingRule (p. 2434)regra interna invoca problemas e
interrompe o trabalho de treinamento.

Desative a regra de eventos do CloudWatch para parar de usar o encerramento do Job de
treinamento automatizado
Se você quiser desativar o término do trabalho de treinamento automatizado, será necessário desativar a
regra do CloudWatch Events. No LambdaDesignerpainel, escolha oEventBridge (CloudWatch Events)bloco
vinculado à função do Lambda. Isso mostra umEventBridgePainel abaixo doDesignerpainel (por
exemplo, veja oCaptura de tela anterior). Marque a caixa de seleção ao lado deEventBridge (Eventos do
CloudWatch): debugger-cw-event-rulee, depois, escolhaDesabilitar o. Se você quiser usar a funcionalidade
de encerramento automatizado posteriormente, poderá ativar a regra do CloudWatch Events novamente.

Visualize os tensores de saída do depurador do Amazon
SageMaker no TensorBoard
Use o SageMaker Debugger para criar arquivos tensor de saída compatíveis com o TensorBoard.
Carregue os arquivos para visualizar no TensorBoard e analise seus trabalhos de treinamento do
SageMaker. O Debugger gera automaticamente arquivos tensor de saída compatíveis com o TensorBoard.
Para qualquer configuração de gancho que você personalizar para salvar tensores de saída, o Debugger
tem a flexibilidade de criar resumos escalares, distribuições e histogramas que você pode importar para o
TensorBoard.

2334

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Depurar trabalhos de treinamento

Você pode habilitar isso passandoDebuggerHookConfigeTensorBoardOutputConfigobjetos para
umestimator.
O procedimento a seguir explica como economizar escalares, pesos e vieses como tensores completos,
histogramas e distribuições que podem ser visualizados com o TensorBoard. O depurador os salva no
caminho local do contêiner de treinamento (o caminho padrão é/opt/ml/output/tensors) e sincroniza
com os locais do Amazon S3 passados pelos objetos de configuração de saída do depurador.

Para salvar arquivos tensor de saída compatíveis com o TensorBoard usando o Debugger
1.

Configure otensorboard_output_configobjeto de configuração para salvar a saída do
TensorBoard usando o DebuggerTensorBoardOutputConfigclasse. Para os3_output_path,
especifique o bucket padrão do S3 da sessão atual do SageMaker ou um bucket do S3 preferencial.
Este exemplo não adiciona acontainer_local_output_pathparâmetro; em vez disso, ele é
definido como o caminho local padrão/opt/ml/output/tensors.
import sagemaker
from sagemaker.debugger import TensorBoardOutputConfig
bucket = sagemaker.Session().default_bucket()
tensorboard_output_config = TensorBoardOutputConfig(
s3_output_path='s3://{}'.format(bucket)
)

Para obter informações adicionais, consulte o DebuggerTensorBoardOutputConfigAPI noSDK
para Python do Amazon SageMaker.
2.

Configure o gancho do depurador e personalize os valores do parâmetro hook. Por exemplo, o código
a seguir configura um gancho do depurador para salvar todas as saídas escalares a cada 100 etapas
em fases de treinamento e 10 etapas em fases de validação, oweightsparâmetros a cada 500 etapas
(o padrãosave_intervalvalor para salvar coleções de tensor é 500), e obiasparâmetros a cada 10
etapas globais até que a etapa global atinja 500.
from sagemaker.debugger import CollectionConfig, DebuggerHookConfig
hook_config = DebuggerHookConfig(
hook_parameters={
"train.save_interval": "100",
"eval.save_interval": "10"
},
collection_configs=[
CollectionConfig("weights"),
CollectionConfig(
name="biases",
parameters={
"save_interval": "10",
"end_step": "500",
"save_histogram": "True"
}
),
]
)

Para obter mais informações sobre as APIs de configuração do depurador, consulte o
DebuggerCollectionConfigeDebuggerHookConfigAPIs noSDK para Python do Amazon
SageMaker.
3.

Construa um estimador SageMaker com os parâmetros do Debugger passando os objetos
de configuração. O modelo de exemplo a seguir mostra como criar um estimador genérico do
SageMaker. É possível substituirestimatoreEstimatorcom as classes pai do estimador e
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as classes de estimador de outras estruturas SageMaker. Estimadores de estrutura SageMaker
disponíveis para essa funcionalidade sãoTensorFlow,PyTorch, eMXNet.
from sagemaker.estimator import Estimator
estimator = Estimator(
...
# Debugger parameters
debugger_hook_config=hook_config,
tensorboard_output_config=tensorboard_output_config
)
estimator.fit()

Oestimator.fit()inicia um trabalho de treinamento e o Debugger grava os arquivos do tensor de
saída em tempo real no caminho de saída do Debugger S3 e no caminho de saída do TensorBoard
S3. Para recuperar os caminhos de saída, use os seguintes métodos de estimador:
• Para o caminho de saída do Debugger S3,
useestimator.latest_job_debugger_artifacts_path().
• Para o caminho de saída do TensorBoard S3,
useestimator.latest_job_tensorboard_artifacts_path().
4.

Após a conclusão do treinamento, verifique os nomes dos tensores de saída salvos:
from smdebug.trials import create_trial
trial = create_trial(estimator.latest_job_debugger_artifacts_path())
trial.tensor_names()

5.

Verifique os dados de saída do TensorBoard no Amazon S3:
tensorboard_output_path=estimator.latest_job_tensorboard_artifacts_path()
print(tensorboard_output_path)
!aws s3 ls {tensorboard_output_path}/

6.

Para fazer download dos dados de saída do TensorBoard para a sua instância de bloco Por exemplo,
o seguinteAWS CLIcomando baixa os arquivos do TensorBoard para/logs/fitno diretório de
trabalho atual da sua instância de bloco de anotações.
!aws s3 cp --recursive {tensorboard_output_path} ./logs/fit

7.

Compacte o diretório de arquivos em um arquivo TAR para download em sua máquina local.
!tar -cf logs.tar logs

8.

Baixe e extraia o arquivo TAR do Tensorboard para um diretório no seu dispositivo, inicie um servidor
de notebook Jupyter, abrir um novo notebook e executar o aplicativo TensorBoard.
!tar -xf logs.tar
%load_ext tensorboard
%tensorboard --logdir logs/fit

Crie perfis de empregos de treinamento usando a
Amazon SageMaker Depurador
Para executar trabalhos de treinamento com SageMaker Depurador para traçar o perfil de status de
utilização de recursos, estatísticas e operações de estrutura, adicione a configuração do profiler ao
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construir um SageMaker Estimador usando o SageMaker SDK for Python. Consulte os tópicos a seguir
para aprender a usar SageMaker Funcionalidade de criação de perfil do Debugger.
Tópicos
• Configurar o Debugger usando a Amazon SageMaker SDK for Python (p. 2337)
• Configurar regras integradas do Profiler gerenciadas pela Amazon SageMaker Depurador (p. 2346)
• Depurador do Amazon SageMaker no Amazon SageMaker Studio (p. 2349)
• Relatórios interativos do depurador SageMaker (p. 2366)
• Analisar dados usando a biblioteca de cliente SMDebug (p. 2391)

Configurar o Debugger usando a Amazon SageMaker SDK for
Python
Para configurar o Debugger para traçar o perfil de seu trabalho de treinamento e utilização de
recursos, useAmazônia SageMaker SDK for Pythone especifique parâmetros específicos do
Debugger durante a construção SageMakerEstimadores. Há dois parâmetros que você precisa
configurar:profiler_configerules.

Note
Por padrão, SageMaker O depurador monitora e depura SageMaker trabalhos de treinamento
sem nenhum parâmetro específico do Debugger configurado no SageMaker Estimadores.
SageMaker O Debugger coleta métricas do sistema a cada 500 milissegundos e tensores de
saída básicos (saídas escalares, como perda e precisão) a cada 500 etapas. Ele também executa
oProfilerReportregra para analisar as métricas do sistema e agregar o painel de insights do
Studio Debugger e um relatório de criação de perfil. O Debugger salva os dados de saída em seu
bucket seguro do S3.

Important
Para usar o novo SageMaker Recursos do depurador, você precisa atualizar o SageMaker Python
SDK e oSMDebugbiblioteca cliente. Em seu kernel IPython, Jupyter Notebook ou JupyterLab
ambiente, execute o código a seguir para instalar as versões mais recentes das bibliotecas e
reiniciar o kernel.
import sys
import IPython
!{sys.executable} -m pip install -U sagemaker smdebug
IPython.Application.instance().kernel.do_shutdown(True)

Criar uma SageMaker Estimador com deppurador
Os códigos de exemplo a seguir mostram como construir um SageMaker estimador com os parâmetros
específicos do Debugger, dependendo de uma estrutura de sua escolha. Em toda a documentação dos
tópicos a seguir, você pode encontrar mais informações sobre como configurar os parâmetros específicos
do Debugger que você pode misturar e combinar conforme desejar.

Note
Os códigos de exemplo a seguir não são diretamente executáveis. Você precisa prosseguir para
as próximas seções e configurar os parâmetros específicos do Debugger.
PyTorch
Para acessar o recurso de criação de perfil profundo para PyTorch, atualmente é necessário
especificar o mais recenteAWSimagens de contêiner de aprendizado profundo com CUDA 11 e
versões posteriores.
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# An example of constructing a SageMaker PyTorch estimator
import boto3
import sagemaker
from sagemaker.pytorch import PyTorch
from sagemaker.debugger import ProfilerConfig, ProfilerRule, rule_configs
session=boto3.session.Session()
region=session.region_name
profiler_config=ProfilerConfig(...)
rules=[
ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.BuiltInRule())
]
estimator=PyTorch(
entry_point="directory/to/your_training_script.py",
role=sagemaker.get_execution_role(),
base_job_name="debugger-profiling-demo",
instance_count=1,
instance_type="ml.p3.2xlarge",
framework_version="1.12.0",
py_version="py37",

)

# SageMaker Debugger parameters
profiler_config=profiler_config,
rules=rules

estimator.fit(wait=False)

TensorFlow
Para acessar o recurso de criação de perfil profundo para TensorFlow, atualmente é necessário
especificar o mais recenteAWSimagens de contêiner de aprendizado profundo com CUDA 11 e
versões posteriores.
# An example of constructing a SageMaker TensorFlow estimator
import boto3
import sagemaker
from sagemaker.tensorflow import TensorFlow
from sagemaker.debugger import ProfilerConfig, ProfilerRule, rule_configs
session=boto3.session.Session()
region=session.region_name
profiler_config=ProfilerConfig(...)
rules=[
ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.BuiltInRule())
]
estimator=TensorFlow(
entry_point="directory/to/your_training_script.py",
role=sagemaker.get_execution_role(),
base_job_name="debugger-profiling-demo",
instance_count=1,
instance_type="ml.p3.2xlarge",
framework_version="2.8.0",
py_version="py37",

)

# SageMaker Debugger parameters
profiler_config=profiler_config,
rules=rules
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MXNet
# An example of constructing a SageMaker MXNet estimator
import sagemaker
from sagemaker.mxnet import MXNet
from sagemaker.debugger import ProfilerConfig, ProfilerRule, rule_configs
profiler_config=ProfilerConfig(...)
rules=[
ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.BuiltInRule())
]
estimator=MXNet(
entry_point="directory/to/your_training_script.py",
role=sagemaker.get_execution_role(),
base_job_name="debugger-profiling-demo",
instance_count=1,
instance_type="ml.p3.2xlarge",
framework_version="1.7.0",
py_version="py37",
# SageMaker Debugger parameters
profiler_config=profiler_config,
rules=rules

)

estimator.fit(wait=False)

Note
Para o MXNet, ao configurar oprofiler_configparâmetro, você só pode configurar para
monitoramento do sistema. As métricas da estrutura de criação de perfil não são suportadas
pelo MXNet.
XGBoost
# An example of constructing a SageMaker XGBoost estimator
import sagemaker
from sagemaker.xgboost.estimator import XGBoost
from sagemaker.debugger import ProfilerConfig, ProfilerRule, rule_configs
profiler_config=ProfilerConfig(...)
rules=[
ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.BuiltInRule())
]
estimator=XGBoost(
entry_point="directory/to/your_training_script.py",
role=sagemaker.get_execution_role(),
base_job_name="debugger-profiling-demo",
instance_count=1,
instance_type="ml.p3.2xlarge",
framework_version="1.5-1",

)

# Debugger-specific parameters
profiler_config=profiler_config,
rules=rules

estimator.fit(wait=False)
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Note
Para o XGBoost, ao configurar oprofiler_configparâmetro, você só pode configurar para
monitoramento do sistema. As métricas da estrutura de criação de perfil não são suportadas
pelo XGBoost.
Generic estimator
# An example of constructing a SageMaker generic estimator using the XGBoost algorithm
base image
import boto3
import sagemaker
from sagemaker.estimator import Estimator
from sagemaker import image_uris
from sagemaker.debugger import ProfilerConfig, DebuggerHookConfig, Rule, ProfilerRule,
rule_configs
profiler_config=ProfilerConfig(...)
rules=[
ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.BuiltInRule())
]
region=boto3.Session().region_name
xgboost_container=sagemaker.image_uris.retrieve("xgboost", region, "1.5-1")
estimator=Estimator(
role=sagemaker.get_execution_role()
image_uri=xgboost_container,
base_job_name="debugger-demo",
instance_count=1,
instance_type="ml.m5.2xlarge",

)

# Debugger-specific parameters
profiler_config=profiler_config,
rules=rules

estimator.fit(wait=False)

Onde você configura os seguintes parâmetros:
• profiler_configparâmetro — Configure o Debugger para coletar métricas do sistema e métricas da
estrutura do seu trabalho de treinamento e salvá-las no URI do bucket S3 seguro ou na máquina local.
Para saber como configurar oprofiler_configparâmetro, consulteConfigurar a utilização de recursos
do sistema de hardware de monitoramento do depurador (p. 2341)eConfigurar o perfil do Debugger
Framework (p. 2341).
• rulesparâmetro — Configure esse parâmetro para ativar as regras internas do Debugger que você
deseja executar em parallel. As regras analisam automaticamente seu trabalho de treinamento e
encontram problemas de treinamento. O ProfilerReport A regra salva os relatórios de criação de
perfil do Debugger em seu bucket protegido do S3. Para saber como configurar orulesparâmetro,
consulteConfigurar as regras integradas do depurador (p. 2318).

Note
O Debugger salva com segurança os dados de saída em subpastas do seu bucket padrão do
S3. Por exemplo, o formato do URI padrão do bucket do S3 és3://sagemaker-<region><12digit_account_id>/<base-job-name>/<debugger-subfolders>/. Há três
subpastas criadas pelo Debugger:debug-output,profiler-output, erule-output.
Também é possível recuperar os URIs padrão do bucket do S3 usando oSageMaker métodos de
classe Estimador (p. 2324).
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Consulte os tópicos a seguir para descobrir como configurar os parâmetros específicos do Debugger em
detalhes.
Tópicos
• Configurar a utilização de recursos do sistema de hardware de monitoramento do depurador (p. 2341)
• Configurar o perfil do Debugger Framework (p. 2341)
• Atualizando o monitoramento do sistema do depurador e a configuração do perfil da estrutura
enquanto um Job de treinamento está em execução (p. 2345)
• Desativar deppurador (p. 2346)

Configurar a utilização de recursos do sistema de hardware de monitoramento do
depurador
Para ajustar os intervalos de tempo de monitoramento do sistema Debugger, use
oProfilerConfigOperação de API para criar um objeto de parâmetro ao construir um SageMaker
estrutura ou estimador genérico, dependendo de sua preferência.

Note
Por padrão, para todos SageMaker trabalhos de treinamento, o Debugger coleta dados de
utilização do sistema de hardware das instâncias do Amazon EC2 a cada 500 milissegundos para
monitoramento do sistema, sem nenhum parâmetro específico do Debugger especificado em
SageMaker Estimadores.
O Debugger salva as métricas do sistema em um bucket padrão do S3. O formato do URI padrão
do bucket do S3 és3://sagemaker-<region>-<12digit_account_id>/<training-jobname>/profiler-output/.
O código do exemplo a seguir mostra como configurar oprofiler_configparâmetro com um intervalo
de tempo de monitoramento do sistema de 1000 milissegundos.
from sagemaker.debugger import ProfilerConfig
profiler_config=ProfilerConfig(
system_monitor_interval_millis=1000
)

• system_monitor_interval_millis(int) — Especifique os intervalos de monitoramento em
milissegundos para registrar as métricas do sistema. Os valores disponíveis são 100, 200, 500, 1000 (1
segundo), 5000 (5 segundos) e 60000 (1 minuto) milissegundos. O valor padrão é 500 milissegundos.
Para ver o progresso do monitoramento do sistema, consulteAbra o painel do Amazon SageMaker
Debugger Insights (p. 2350).

Configurar o perfil do Debugger Framework
Para ativar o perfil da estrutura do Debugger, configure oframework_profile_paramsparâmetro
quando você constrói um estimador. O perfil da estrutura do depurador coleta métricas da estrutura, como
dados do estágio de inicialização, processos do carregador de dados, operadores Python de estruturas de
aprendizado profundo e scripts de treinamento, perfis detalhados dentro e entre as etapas, com opções
cProfile ou Pyinstrument. Usar oFrameworkProfileclasse, você pode configurar opções de criação de
perfil de estrutura personalizada.

Note
Antes de começar a criar o perfil da estrutura do Debugger, verifique se a estrutura usada para
criar seu modelo é suportada pelo Debugger para criação de perfil da estrutura. Para obter mais
informações, consulteEstruturas e algoritmos suportados (p. 2289)
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O Debugger salva as métricas da estrutura em um bucket padrão do S3. O formato do URI padrão
do bucket do S3 és3://sagemaker-<region>-<12digit_account_id>/<training-jobname>/profiler-output/.

Inicie um Job de treinamento com o monitoramento padrão do sistema e a criação de perfil da
estrutura
O código do exemplo a seguir é o mais simplesprofiler_configconfiguração de parâmetros para iniciar
o monitoramento padrão do sistema e a criação de perfil da estrutura padrão. OFrameworkProfilea
classe no código de exemplo a seguir inicia a criação de perfil da estrutura padrão quando um trabalho
de treinamento é iniciado. O perfil da estrutura do depurador inclui as seguintes opções: criação de perfil
detalhada, criação de perfil do carregador de dados e criação de perfil em Python.
from sagemaker.debugger import ProfilerConfig, FrameworkProfile
profiler_config=ProfilerConfig(
framework_profile_params=FrameworkProfile()
)

Com issoprofiler_configconfiguração de parâmetros, o Debugger chama as configurações padrão de
monitoramento e criação de perfil. O Debugger monitora as métricas do sistema a cada 500 milissegundos;
perfila a quinta etapa com a opção de criação de perfil detalhada; a sétima etapa com a opção de criação
de perfil do carregador de dados; e a nona, décima e décima primeira etapas com a opção de criação de
perfil do Python.
Para encontrar as opções de configuração de perfil disponíveis, as configurações de parâmetros
padrão e exemplos de como configurá-las, consulteInicie um Job de treinamento com o monitoramento
padrão do sistema e a criação de perfil de estrutura personalizada com diferentes opções de criação de
perfil (p. 2343)eSageMaker APIs do deppurador — FrameworkProfilenaAmazônia SageMaker SDK for
Python.
Se você quiser alterar o intervalo de monitoramento do sistema e ativar o perfil da estrutura padrão,
você pode especificar osystem_monitor_interval_millisparâmetro explicitamente com
oframework_profile_paramsparâmetro. Por exemplo, para monitorar a cada 1000 milissegundos e
ativar o perfil da estrutura padrão, use o código de exemplo a seguir.
from sagemaker.debugger import ProfilerConfig, FrameworkProfile
profiler_config=ProfilerConfig(
system_monitor_interval_millis=1000,
framework_profile_params=FrameworkProfile()
)

Para obter mais informações sobre oFrameworkProfileclasse, vejaSageMaker APIs do deppurador —
FrameworkProfilenaAmazônia SageMaker SDK for Python.

Inicie um Job de treinamento com o monitoramento padrão do sistema e a definição de perfil de
estrutura personalizada para as etapas-alvo ou um intervalo de tempo alvo
Se você quiser especificar etapas-alvo ou intervalos de tempo alvo para traçar o perfil de seu trabalho
de treinamento, você precisa especificar parâmetros para oFrameworkProfileclasse. Os exemplos de
código a seguir mostram como especificar os intervalos alvo for profiling junto com o monitoramento do
sistema.
• Para um intervalo de etapas alvo
Com o exemplo de configuração a seguir, o Debugger monitora todo o trabalho de treinamento a cada
500 milissegundos (o monitoramento padrão) e traça o perfil de um intervalo de etapas alvo da etapa 5 à
etapa 15 (para 10 etapas).
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from sagemaker.debugger import ProfilerConfig, FrameworkProfile
profiler_config=ProfilerConfig(
framework_profile_params=FrameworkProfile(start_step=5, num_steps=10)
)

Com o exemplo de configuração a seguir, o Debugger monitora todo o trabalho de treinamento a cada
1000 milissegundos e traça o perfil de um intervalo de etapas alvo da etapa 5 à etapa 15 (para 10
etapas).
from sagemaker.debugger import ProfilerConfig, FrameworkProfile
profiler_config=ProfilerConfig(
system_monitor_interval_millis=1000,
framework_profile_params=FrameworkProfile(start_step=5, num_steps=10)
)

• Para um intervalo de tempo alvo
Com o exemplo de configuração a seguir, o Debugger monitora todo o trabalho de treinamento a cada
500 milissegundos (o monitoramento padrão) e traça o perfil de um intervalo de tempo alvo do horário
atual do Unix para 600 segundos.
import time
from sagemaker.debugger import ProfilerConfig, FrameworkProfile
profiler_config=ProfilerConfig(
framework_profile_params=FrameworkProfile(start_unix_time=int(time.time()),
duration=600)
)

Com o exemplo de configuração a seguir, o Debugger monitora todo o trabalho de treinamento a cada
1000 milissegundos e traça o perfil de um intervalo de tempo alvo do horário atual do Unix para 600
segundos.
import time
from sagemaker.debugger import ProfilerConfig, FrameworkProfile
profiler_config=ProfilerConfig(
system_monitor_interval_millis=1000,
framework_profile_params=FrameworkProfile(start_unix_time=int(time.time()),
duration=600)
)

A criação de perfil da estrutura é realizada para todas as opções de criação de perfil na etapa de destino
ou no intervalo de tempo.
Para obter mais informações sobre as opções de criação de perfil disponíveis, consulteSageMaker APIs
do deppurador — FrameworkProfilenaAmazônia SageMaker SDK for Python.
A próxima seção mostra como criar um script para as opções de criação de perfil disponíveis.

Inicie um Job de treinamento com o monitoramento padrão do sistema e a criação de perfil de
estrutura personalizada com diferentes opções de criação de perfil
Você pode usar as seguintes classes de configuração de criação de perfil para gerenciar as opções de
criação de perfil da estrutura:
2343

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Vagas de treinamento de perfil

• DetailedProfilingConfig— Especifique uma etapa de destino ou intervalo de tempo para traçar o perfil
das operações da estrutura usando os perfiladores de estrutura nativos (TensorFlow profiler e PyTorch
profiler). Por exemplo, se estiver usando TensorFlow, os ganchos do Debugger habilitam a TensorFlow
profiler for coletado TensorFlow-métricas de estrutura específicas. O perfil detalhado permite traçar o
perfil de todos os operadores da estrutura em uma etapa prévia (antes da primeira etapa), dentro das
etapas e entre as etapas de um trabalho de treinamento.

Note
O perfil detalhado pode aumentar significativamente o consumo de memória da GPU. Não
recomendamos ativar a criação de perfil detalhada por mais de algumas etapas.
• DataloaderProfilingConfig— Especifique uma etapa ou intervalo de tempo alvo para traçar o perfil dos
processos do carregador de dados da estrutura de aprendizado profundo. O Debugger coleta todos os
eventos do carregador de dados das estruturas.

Note
O perfil do carregador de dados pode diminuir o desempenho do treinamento ao coletar
informações dos carregadores de dados. Não recomendamos ativar o perfil do carregador de
dados em mais do que algumas etapas.
O depurador é pré-configurado para anotar os processos do carregador de dados somente para
oAWScontêineres de aprendizado profundo. O Debugger não pode criar o perfil dos processos
do carregador de dados de nenhum outro contêiner de treinamento personalizado ou externo.
• PythonProfilingConfig— Especifique uma etapa de destino ou intervalo de tempo para traçar o perfil das
funções do Python. Você também pode escolher entre dois profilers Python: cProfile e Pyinstrument.
• Perfil C— O profiler padrão do Python. O cProfile coleta informações para cada operador Python
chamado durante o treinamento. Com o CProfile, o Debugger economiza tempo cumulativo e
anotações para cada chamada de função, fornecendo detalhes completos sobre as funções do
Python. No aprendizado profundo, por exemplo, as funções mais frequentemente chamadas podem
ser os filtros convolucionais e os operadores de passagem inversa, e o cProfile perfila cada um
deles. Para a opção CProfile, você pode selecionar ainda mais uma opção de cronômetro: tempo
total, tempo de CPU e tempo fora da CPU. Embora você possa traçar o perfil de cada chamada de
função executada nos processadores (CPU e GPU) em tempo de CPU, você também pode identificar
gargalos de E/S ou de rede com a opção de tempo fora da CPU. O padrão é o tempo total, e o
Debugger perfila o tempo da CPU e o tempo fora da CPU. Com o cProfile, você pode detalhar todas
as funções ao analisar os dados do perfil.
• Instrumento Py— Pyinstrument é um perfilador Python de baixa sobrecarga que funciona com base
na amostragem. Com a opção Pyinstrument, o Debugger coleta amostras de eventos de criação
de perfil a cada milissegundo. Como o Pyinstrument mede o tempo decorrido do relógio de parede
em vez do tempo de CPU, a opção Pyinstrument pode ser uma escolha melhor em relação à opção
CProfile para reduzir o ruído de criação de perfil (filtrando chamadas de função irrelevantes que
são cumulativamente rápidas) e capturar operadores que são realmente intensivos em computação
( cumulativamente lento) for treinar seu modelo. Com o Pyinstrument, você pode ver uma árvore de
chamadas de funções e entender melhor a estrutura e a causa raiz da lentidão.

Note
Habilitar o perfil do Python pode diminuir o tempo geral de treinamento. O cProfile perfila os
operadores Python chamados com mais frequência em cada chamada, portanto, o tempo
de processamento na criação de perfil aumenta em relação ao número de chamadas. Para
Pyinstrument, o tempo cumulativo de criação de perfil aumenta em relação ao tempo devido ao
seu mecanismo de amostragem.
O exemplo de configuração a seguir mostra a estrutura completa quando você usa as diferentes opções de
criação de perfil com valores especificados.
import time
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from sagemaker.debugger import (ProfilerConfig,
FrameworkProfile,
DetailedProfilingConfig,
DataloaderProfilingConfig,
PythonProfilingConfig,
PythonProfiler, cProfileTimer)
profiler_config=ProfilerConfig(
system_monitor_interval_millis=500,
framework_profile_params=FrameworkProfile(
detailed_profiling_config=DetailedProfilingConfig(
start_step=5,
num_steps=1
),
dataloader_profiling_config=DataloaderProfilingConfig(
start_step=7,
num_steps=1
),
python_profiling_config=PythonProfilingConfig(
start_step=9,
num_steps=1,
python_profiler=PythonProfiler.CPROFILE,
cprofile_timer=cProfileTimer.TOTAL_TIME
)
)
)

Para obter mais informações sobre as opções de criação de perfil disponíveis,
consulteDetailedProfilingConfig,DataloaderProfilingConfig, ePythonProfilingConfignaAmazônia SageMaker
SDK for Python.

Atualizando o monitoramento do sistema do depurador e a configuração do perfil
da estrutura enquanto um Job de treinamento está em execução
Se você quiser habilitar ou atualizar a configuração de monitoramento e criação de perfil do Debugger para
um trabalho de treinamento em execução no momento, use o seguinte SageMaker métodos de extensão
do estimador:
• Para ativar o monitoramento do sistema Debugger para um trabalho de treinamento em execução e
receber um relatório de criação de perfil do Debugger, use o seguinte:
estimator.enable_default_profiling()

Quando você usa oenable_default_profilingmétodo, o Debugger inicia o monitoramento padrão
do sistema e oProfileReportregra embutida, que gera um relatório abrangente de criação de perfil no
final do trabalho de treinamento. Esse método só pode ser chamado se o trabalho de treinamento atual
estiver em execução sem o monitoramento e a criação de perfil do Debugger.
Para obter mais informações, consulte:estimator.enable_default_profilingnaAmazônia SageMaker SDK
for Python.
• Para ativar as regras integradas do Debugger, o monitoramento do sistema e a criação de perfil da
estrutura com parâmetros de configuração personalizáveis, use o seguinte:
estimator.update_profiler(
rules=[ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.BuiltInRule())],
system_monitor_interval_millis=500,
framework_profile_params=FrameworkProfile()
)
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Para obter mais informações, consulte:estimator.update_profilernaAmazônia SageMaker SDK for
Python.

Desativar deppurador
Se você quiser desativar completamente o Depurador, faça o seguinte:
• Antes de iniciar um trabalho de treinamento, faça o seguinte:
Para desativar a criação de perfil, inclua odisable_profilerparâmetro para seu estimador e defina-o
comoTrue.

Warning
Se você desativá-lo, não poderá visualizar o painel abrangente de insights do Studio Debugger
e o relatório de criação de perfil gerado automaticamente.
Para desativar a depuração, defina adebugger_hook_configparâmetro for forFalse.

Warning
Se você desativá-lo, não poderá coletar tensores de saída e não poderá depurar os parâmetros
do modelo.
estimator=Estimator(
...
disable_profiler=True
debugger_hook_config=False
)

Para obter mais informações sobre os parâmetros específicos do deppurador, consulteSageMaker
EstimadornaAmazônia SageMaker SDK for Python.
• Enquanto uma tarefa de treinamento estiver sendo executada, faça o seguinte:
Para desativar o monitoramento e a criação de perfil enquanto seu trabalho de treinamento estiver em
execução, use o seguinte método de classe do estimador:
estimator.disable_profiling()

Para desativar somente o perfil da estrutura e manter o monitoramento do sistema, use
oupdate_profilerMétodo do :
estimator.update_profiler(disable_framework_metrics=true)

Para obter mais informações sobre os métodos de extensão do Estimador, consulte
oestimator.disable_profilingeestimator.update_profilermétodos de classe noAmazônia SageMaker SDK
for Pythondocumentação.

Configurar regras integradas do Profiler gerenciadas pela
Amazon SageMaker Depurador
Amazônia SageMaker As regras de criação de perfil integradas do Debugger analisam as métricas do
sistema e as operações da estrutura coletadas durante o treinamento de um modelo. O Depurador oferece
oProfilerRuleOperação de API que ajuda a configurar as regras para monitorar o progresso do
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trabalho de treinamento e detectar anomalias. Por exemplo, as regras podem detectar se os gradientes
estão ficando muito grandes ou muito pequenos, se um modelo está superajustado ou treinado demais e
se um trabalho de treinamento não diminui a função de perda e melhora. Para ver uma lista completa de
regras internas disponíveis, consulteLista de regras integradas do depurador (p. 2400).

Note
As regras integradas são preparadas na Amazon SageMaker processando contêineres
e totalmente gerenciados por SageMaker Depurador. Por padrão, o Debugger inicia
oProfilerReport (p. 2403)regra para todos SageMaker trabalhos de treinamento, sem nenhum
parâmetro de regra específico do Debugger especificado para o SageMaker Estimar. O
ProfilerReport A regra invoca todas as seguintes regras integradas para monitorar gargalos do
sistema e definir o perfil das métricas da estrutura:
• BatchSize (p. 2404)
• CPUBottleneck (p. 2405)
• GPUMemoryIncrease (p. 2406)
• IOBottleneck (p. 2407)
• LoadBalancing (p. 2408)
• LowGPUUtilization (p. 2409)
• OverallSystemUsage (p. 2410)
• MaxInitializationTime (p. 2411)
• OverallFrameworkMetrics (p. 2412)
• StepOutlier (p. 2412)
O Debugger salva o relatório de criação de perfil em um bucket padrão do S3. O formato do
URI padrão do bucket do S3 és3://sagemaker-<region>-<12digit_account_id>/
<training-job-name>/rule-output/. Para obter mais informações sobre como
baixar o relatório de criação de perfil, consulteRelatório de criação de perfil do depurador
SageMaker (p. 2367). SageMaker O Debugger gerencia totalmente as regras integradas e
analisa seu trabalho de treinamento em parallel. Para obter mais informações sobre faturamento,
consulte oAmazônia SageMakerO estúdio está disponível sem custo adicionalSeção doAmazônia
SageMaker Definição de preçospágina.
Nos tópicos a seguir, aprenda a usar as regras internas do Debugger.
Tópicos
• Use as regras de perfil incorporadas do Debugger com as configurações de parâmetros
padrão (p. 2347)
• Use as regras de perfil incorporadas do Debugger com valores de parâmetros
personalizados (p. 2348)

Use as regras de perfil incorporadas do Debugger com as configurações de
parâmetros padrão
Para especificar as regras integradas do Debugger em um estimador, você precisa configurar
umrulesobjeto de lista. O código de exemplo a seguir mostra a estrutura básica da listagem das regras
integradas do Debugger:
from sagemaker.debugger import Rule, ProfilerRule, rule_configs
rules=[
ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.BuiltInProfilerRuleName_1()),
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ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.BuiltInProfilerRuleName_2()),
...
ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.BuiltInProfilerRuleName_n()),
... # You can also append more debugging rules in the Rule.sagemaker(rule_configs.*())
format.

]

Para obter mais informações sobre valores de parâmetros padrão e descrições da regra incorporada,
consulteLista de regras integradas do depurador (p. 2400).
Por exemplo, para inspecionar o desempenho geral do treinamento e o progresso do seu modelo, construa
um SageMaker Estimador com a seguinte configuração de regra integrada.
from sagemaker.debugger import Rule, rule_configs
rules=[
ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.ProfilerReport())
]

Quando você inicia o trabalho de treinamento, o Debugger coleta dados de utilização de recursos do
sistema a cada 500 milissegundos e os valores de perda e precisão a cada 500 etapas por padrão. O
Debugger analisa a utilização de recursos para identificar se seu modelo está tendo problemas de gargalo.
Oloss_not_decreasing,overfit,overtraining, estalled_training_rulemonitora se seu
modelo está otimizando a função de perda sem esses problemas de treinamento. Se as regras detectarem
anomalias de treinamento, o status da avaliação da regra mudará paraIssueFound. Você pode configurar
ações automatizadas, como notificar problemas de treinamento e interromper trabalhos de treinamento
usando a Amazon CloudWatch Cenários eAWS Lambda. Para obter mais informações, consulteAção
sobre as regras do depurador do Amazon SageMaker (p. 2325)

Use as regras de perfil incorporadas do Debugger com valores de parâmetros
personalizados
Se você quiser ajustar os valores dos parâmetros de regra integrados e personalizar a
regex da coleção de tensores, configure obase_configerule_parametersparâmetros
para oProfilerRule.sagemakereRule.sagemakermétodos de classe. No caso
doRule.sagemakermétodos de classe, você também pode personalizar coleções de tensores por meio
docollections_to_saveparâmetro. A instrução de como usar oCollectionConfiga aula é fornecida
emConfigure coleções de tensores usando oCollectionConfigAPI (p. 2312).
Use o modelo de configuração a seguir para regras incorporadas para personalizar os valores dos
parâmetros. Ao alterar os parâmetros da regra conforme desejar, você pode ajustar a sensibilidade das
regras a serem acionadas.
• Obase_configargumento é onde você chama os métodos de regras incorporados.
• Orule_parametersargumento é ajustar os valores-chave padrão das regras incorporadas listadas
emLista de regras integradas do depurador (p. 2400).
Para obter mais informações sobre a classe, os métodos e os parâmetros da regra Depurador,
consulteSageMakerDepurador DepuradornaAmazônia SageMaker SDK for Python.
from sagemaker.debugger import Rule, ProfilerRule, rule_configs, CollectionConfig
rules=[
ProfilerRule.sagemaker(
base_config=rule_configs.BuiltInProfilerRuleName(),
rule_parameters={
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]

)

}

"key": "value"

As descrições dos parâmetros e os exemplos de personalização de valores são fornecidos para cada regra
emLista de regras integradas do depurador (p. 2400).
Para uma configuração JSON de baixo nível das regras integradas do Debugger usando
oCreateTrainingJobAPI, consulteConfigurar o Debugger usando a Amazon SageMaker API (p. 2452).

Depurador do Amazon SageMaker no Amazon SageMaker
Studio
Use os painéis do Amazon SageMaker Debugger no Amazon SageMaker Studio para analisar o
desempenho do modelo e os gargalos do sistema enquanto executa trabalhos de treinamento em
instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Obtenha insights sobre seus trabalhos
de treinamento e melhore o desempenho e a precisão do treinamento do modelo com os painéis do
Depurador. Por padrão, o Debugger monitora métricas do sistema (CPU, GPU, memória de CPU e GPU,
rede e E/S de dados) a cada 500 milissegundos e tensores de saída básicos (perda e precisão) a cada
500 iterações para trabalhos de treinamento. Você também pode personalizar ainda mais os valores dos
parâmetros de configuração do depurador e ajustar os intervalos de salvamento por meio da interface do
usuário do Studio ou usando oPython SDK do Amazon SageMaker.

Important
Se você estiver usando aplicativos do Studio existentes, reinicie-os para usar os novos recursos.
Para obter instruções sobre como reiniciar e atualizar o ambiente do Studio, consulteAtualizar o
Amazon SageMaker Studio.

Tópicos
• Abra o painel do Amazon SageMaker Debugger Insights (p. 2350)
• Controlador de painel do Amazon SageMaker Debugger Insights (p. 2351)
• Painel do Amazon SageMaker Debugger Insights (p. 2355)
• Encerre a instância do Amazon SageMaker Debugger Insights (p. 2363)
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• Depurador do Amazon SageMaker em experimentos de estúdio (p. 2364)

Abra o painel do Amazon SageMaker Debugger Insights
Abra o painel de insights do depurador no Studio para ver o progresso da criação de perfil, os resultados
da utilização de recursos e os gargalos do sistema de seu trabalho de treinamento em execução em
instâncias do Amazon EC2.

Note
O painel de insights do Studio Debugger executa um aplicativo Studio em
umml.m5.4xlargeinstância para processar e renderizar as visualizações. Cada guia Insights do
depurador executa uma sessão do kernel do Studio. Várias sessões do kernel para várias guias
de insights do depurador são executadas em uma única instância. Quando você fecha uma guia
Insights do depurador, a sessão do kernel correspondente também é fechada. O aplicativo Studio
permanece ativo e acumula cobranças para oml.m5.4xlargeUso da instância. Para obter mais
informações sobre definição de preço do, consulte oDefinição de preço do Amazon SageMaker.

Important
Quando você terminar de usar o painel de insights do depurador, você deve desligar
oml.m5.4xlargeinstância para evitar cobranças acumuladas. Para obter instruções sobre
como desligar a instância do, consulteEncerre a instância do Amazon SageMaker Debugger
Insights (p. 2363).
Para abrir o painel de insights do depurador

1.
2.
3.
4.

Selecione oComponentes e registros do SageMakerÍcone ( ).
Abra a lista suspensa e escolhaExperimentos e testes.
Procure o nome do trabalho de treinamento. Se você não tiver atribuído um componente de teste do
SageMaker Experiments ao trabalho de treinamento, o trabalho será coletado sob oComponentes de
teste não atribuídosLista.
Rutar(ou uma interação de interface do usuário equivalente) para abrir o menu de contexto do
componente de teste de trabalho de treinamento. Existem dois itens de menu para acessar os
recursos do Depurador no Studio: Depurador aberto para insightseAberto em detalhes do teste.
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5.

SelecioneDepurador aberto para insights. Isso abre umDebug [nome do seu trabalho de
treinamento]Guia. Nesta guia, o Debugger fornece uma visão geral do desempenho do treinamento
do modelo em instâncias do Amazon EC2 e identifica problemas de gargalo do sistema.
WHILEmonitoramentoa utilização de recursos do sistema, você também pode ativarperfilamentopara
capturar métricas de estrutura que consistem em dados de operações de rede neural executadas
durante a passagem para frente e para trás e carregamento de dados. Para obter mais
informações sobre como habilitarperfilamentousando o controlador de painel do Debugger Insights,
consulteHabilitar e configurar a criação de perfil do depurador para informações detalhadas (p. 2352).

O depurador correlaciona as métricas de utilização de recursos do sistema com as métricas da estrutura
e ajuda a identificar operadores com uso intensivo de recursos que podem ser a causa raiz dos gargalos
do sistema. Você também pode baixar um relatório de criação de perfil do Depurador agregado. Para obter
mais informações, consulte Controlador de painel do Amazon SageMaker Debugger Insights (p. 2351).

Controlador de painel do Amazon SageMaker Debugger Insights
Existem diferentes componentes do controlador Debugger para monitoramento e criação de perfil. Neste
guia, aprenda sobre os componentes do controlador do depurador.

Note
O painel de insights do Studio Debugger executa um aplicativo Studio em
umml.m5.4xlargeinstância para processar e renderizar as visualizações. Cada guia Insights do
depurador executa uma sessão do kernel do Studio. Várias sessões do kernel para várias guias
de insights do depurador são executadas em uma única instância. Quando você fecha uma guia
Insights do depurador, a sessão do kernel correspondente também é fechada. O aplicativo Studio
permanece ativo e acumula cobranças para oml.m5.4xlargeUso da instância. Para obter mais
informações sobre definição de preço do, consulte oDefinição de preço do Amazon SageMaker.

Important
Quando você terminar de usar o painel de insights do depurador, desligue
oml.m5.4xlargeinstância para evitar cobranças acumuladas. Para obter instruções sobre
como desligar a instância do, consulteEncerre a instância do Amazon SageMaker Debugger
Insights (p. 2363).

Interface do usuário do controlador SageMaker Debugger Insights
Usando o controlador do depurador localizado no canto superior esquerdo do painel de insights, você
pode atualizar o painel, configurar ou atualizar as configurações do Depurador para monitorar métricas do
sistema e métricas da estrutura de criação de perfil, interromper um trabalho de treinamento e baixar um
relatório de criação de perfil do Depurador.

• Se você quiser atualizar manualmente oDebug [nome do seu trabalho de treinamento], escolha o botão
Atualizar (a seta redonda no canto superior esquerdo) como mostrado na captura de tela anterior.
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• Monitoramentoestá ativado por padrão para qualquer trabalho de treinamento do SageMaker. Ao
monitorar seu trabalho de treinamento, o Debugger coleta apenas métricas do sistema para detectar
problemas de utilização de recursos, como gargalos da CPU e subutilização da GPU. Para obter uma
lista completa de problemas de utilização de recursos que o Debugger monitora, consulteRegras
internas do depurador para monitorar a utilização de recursos do sistema de hardware (métricas do
sistema) (p. 2400).
• Para baixar um relatório abrangente de criação de perfil do Debugger com detalhes e análise de um
trabalho de treinamento, escolhaFazer download do relatório. Para obter mais informações sobre
o relatório de definição de perfil do Debugger, consulteRelatório de criação de perfil do depurador
SageMaker (p. 2367).

Habilitar e configurar a criação de perfil do depurador para informações detalhadas
Quando você habilitaCriação de perfil, O depurador começa a coletar métricas da estrutura. As métricas da
estrutura são dados do modelo coletados das operações da estrutura de ML do modelo, como passagem
para frente, passagem para trás, normalização em lote e processos de carregador de dados. O depurador
correlaciona os gargalos de desempenho do sistema com as operações da estrutura e executa oRegras
integradas do depurador para métricas de estrutura de criação de perfil (p. 2401).

Note
Depois de habilitar a criação de perfil, o Debugger coleta todas as chamadas de operação de
estrutura executadas em cada etapa: operações para convolver camadas de entrada durante
a passagem direta, atualizar pesos de milhões de neurônios durante a passagem para trás e
processos do carregador de dados. Embora a criação de perfil possa ajudá-lo a entender o
desempenho do modelo em um nível mais profundo, a coleta de métricas de estrutura pode
afetar o tempo e o desempenho do treinamento. Recomendamos que você ative a criação de
perfil para inspecionar seu modelo em até duas etapas por vez. Para obter mais informações
sobre como configurar o Debugger para definição de perfil do framework usandoPython SDK do
Amazon SageMaker, consulteConfigurar o perfil do Debugger Framework (p. 2341)eAtualizando
o monitoramento do sistema do depurador e a configuração do perfil da estrutura enquanto um
Job de treinamento está em execução (p. 2345).
Se você quiser habilitar a criação de perfil enquanto o trabalho de treinamento estiver em execução, use as
etapas a seguir para iniciar a criação de perfil.
1.

No Studio, ativeCriação de perfilpara habilitar a criação de perfil do framework Debugger. Isso abre
uma página de configuração de monitoramento e criação de perfil do depurador.

2.

OConfigurar o monitoramento e a criação de perfil do depurador,URI de bucket S3eColete dados de
monitoramento a cadaOs campos já estão definidos com os valores padrão.
Você pode optar por alterar o intervalo de monitoramento usando a lista suspensa. Selecione entre as
seguintes opções disponíveis: 100 milissegundos, 200 milissegundos, 500 milissegundos (padrão), 1
segundo, 5 segundos e 1 minuto.
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Especifique valores para os campos a seguir:
• URI de bucket S3: Especifique o URI de bucket básico do S3.
• Colete dados de monitoramento a cada: Selecione um intervalo de tempo para coletar métricas do
sistema.

Note
Se você escolher um dos intervalos de tempo mais baixos, aumentará a granularidade
das métricas do sistema de monitoramento. Ele permite capturar picos e anomalias com
uma resolução de tempo maior. No entanto, à medida que o tamanho das métricas do
sistema a serem processadas proporcionalmente aumenta, isso pode afetar o tempo geral
de treinamento e processamento.
3.

DentroConfigurações avançadas para definição de perfil, configure as opções de criação de perfil
de métricas de estrutura. Especifique oEtapa inicial(ouHorário de início) eNúmero de etapas para o
perfil(ouDuração do tempo para o perfil) para perfil. Você também pode deixar os campos de entrada
em branco. Os valores padrão são configurados automaticamente para usar a etapa atual e para a
duração de 1 etapa.
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• Perfil detalhado: Especifique uma etapa de destino ou intervalo de tempo para operações de
estrutura de perfil usando os criadores de perfil do framework nativo (TensorFlow profiler e pyTorch
profiler). Por exemplo, se você estiver usando o TensorFlow, os ganchos do Debugger permitem
que o profiler do TensorFlow colete métricas de estrutura específicas do TensorFlow. A criação de
perfil detalhada permite criar o perfil de todos os operadores de estrutura em uma pré-etapa (antes
da primeira etapa), dentro das etapas e entre as etapas de um trabalho de treinamento.

Note
A criação de perfil detalhada pode aumentar significativamente o consumo de memória da
GPU. Não é recomendável ativar a criação de perfil detalhada por mais de algumas etapas.
• Perfil do Python: Especifique uma etapa de destino ou intervalo de tempo para criar o perfil de
funções Python. Você também pode escolher entre dois perfis Python: cProfile e Pyinstrument.
• cProfile — O profiler padrão do Python. O cProfile coleta para cada operador Python chamado
durante o treinamento. Com o cProfile, o Debugger economiza tempo cumulativo e anotação
de cada chamada de função, fornecendo um detalhe completo das funções do Python. No
deep learning, por exemplo, as funções chamadas com mais frequência podem ser os filtros
convolucionais e os operadores de passagem para trás, e os perfis cProfile cada um deles. Para
a opção CProfile, você pode selecionar ainda mais uma opção de temporizador: tempo total,
tempo de CPU e tempo fora da CPU. Embora você possa criar o perfil de todas as chamadas
de função executadas em processadores (CPU e GPU) em tempo de CPU, você também pode
identificar gargalos de E/S ou rede com a opção de tempo fora da CPU. O padrão é o tempo
total, e o Depurador perfila tanto a CPU quanto o tempo fora da CPU. Com o cProfile, você pode
detalhar todas as funções ao analisar os dados do perfil.
• Pyinstrument — Pyinstrument é um profiler Python de baixa sobrecarga que funciona com base
na amostragem. Com a opção Pyinstrument, o Debugger amostras de eventos de criação de perfil
a cada milissegundo. Como o Pyinstrument mede o tempo decorrido do relógio de parede em
vez do tempo da CPU, a opção Pyinstrument pode ser uma escolha melhor em relação à opção
CProfile para reduzir ruídos de criação de perfil (filtrar chamadas de função irrelevantes que são
cumulativamente rápidas) e capturar operadores que são realmente intensivos em computação
( cumulativamente lento) para treinar seu modelo. Com o Pyinstrument, você pode ver uma árvore
de chamadas de função e entender melhor a estrutura e a causa raiz da lentidão.

Note
Habilitar a criação de perfil do Python pode resultar na desaceleração do tempo geral
de treinamento. No caso de cProfile, os operadores Python que são os chamados com
mais frequência são perfilados em cada chamada, portanto, o tempo de processamento
na criação de perfil aumenta em relação ao número de chamadas. Para Pyinstrument,
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o tempo de criação de perfil cumulativo aumenta em relação ao tempo devido ao seu
mecanismo de amostragem.
• Perfil do Dataloader: Especifique uma etapa de destino ou intervalo de tempo para criar o perfil dos
processos do carregador de dados da estrutura de aprendizado profundo. O depurador coleta todos
os eventos do carregador de dados das estruturas.

Note
O perfil do carregador de dados pode diminuir o desempenho do treinamento enquanto
coleta informações dos carregadores de dados. Não recomendamos que você ative a
criação de perfil do carregador de dados por mais de algumas etapas.
O depurador é pré-configurado para anotar processos do carregador de dados somente
para oAWSRecipientes de aprendizado profundo. O depurador não pode criar o perfil de
processos do carregador de dados em nenhum outro contêiner personalizado ou externo.
4.

SelecioneConfirmarpara finalizar a configuração de criação de perfil. Quando a configuração
for atualizada com sucesso, você poderá ver umConfiguração do depurador atualizada com
sucessoMensagem de confirmação, como mostrado na imagem a seguir.

Painel do Amazon SageMaker Debugger Insights
Quando você inicia um trabalho de treinamento do SageMaker, o Debugger começa a monitorar a
utilização de recursos do sistema de hardware das instâncias do Amazon EC2 por padrão. Você pode
rastrear a taxa de utilização do sistema, a visão geral das estatísticas e o status de detecção de gargalos
por meio do painel de informações. Este guia orienta você pelo conteúdo do painel de insights do
depurador nas seguintes guias: Visão geral,Nós, eInsights do modelo.

Note
O painel de insights do Studio Debugger executa um aplicativo Studio em
umml.m5.4xlargeinstância para processar e renderizar as visualizações. Cada guia Insights do
depurador executa uma sessão do kernel do Studio. Várias sessões do kernel para várias guias
de insights do depurador são executadas em uma única instância. Quando você fecha uma guia
Insights do depurador, a sessão do kernel correspondente também é fechada. O aplicativo Studio
permanece ativo e acumula cobranças para oml.m5.4xlargeUso da instância. Para obter mais
informações sobre definição de preço do, consulte oDefinição de preço do Amazon SageMaker.

Important
Quando você terminar de usar o painel de insights do depurador, desligue
oml.m5.4xlargeinstância para evitar cobranças acumuladas. Para obter instruções sobre
como desligar a instância do, consulteEncerre a instância do Amazon SageMaker Debugger
Insights (p. 2363).

Important
Nos relatórios, gráficos e recomendações são fornecidos para fins informativos e não são
definitivos. Você é responsável por fazer sua própria avaliação independente das informações.
Tópicos
• Debugger Insights — Visão geral (p. 2356)
• Debugger Insights — Nós (p. 2358)
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• Insights do depurador — Insights do modelo (p. 2362)

Debugger Insights — Visão geral
NoVisão geral, você pode encontrar um resumo do trabalho de treinamento, resumo da utilização de
recursos, operações intensivas de recursos e insights.

Resumo do trabalho de treinamento
OResumo do trabalho de treinamentomostra o tempo geral de treinamento gasto em diferentes fases do
treinamento: inicialização, ciclo de treinamento e finalização. O gráfico de pizza mostra a porcentagem de
uso do tempo e o tempo absoluto gasto nas diferentes fases de treinamento. Por exemplo, você pode ter
uma visão geral de alto nível de quanto tempo leva para inicializar um trabalho de treinamento, verificar se
a inicialização está demorando muito devido ao download de dados, deixando as GPUs ociosas.

Esta seção tem os seguintes recursos:
• OProgresso do treinamento ao longomostra a linha do tempo das diferentes fases de treinamento ao
longo do tempo. Se você estiver usando treinamento spot, também poderá encontrar as interrupções
spot no gráfico da linha do tempo.
• ODetalhes do trabalho de treinamentomostra os carimbos de hora exatos e os números percentuais da
taxa de utilização.
• Horário de início: A hora exata em que o trabalho de treinamento começou.
• End time (Horário de término): A hora exata em que o trabalho de treinamento terminou.
• Duração do Job: O tempo total de treinamento doHorário de iníciopara oEnd time (Horário de término).
• Loop start de treinamento: A hora exata em que o primeiro passo da primeira época começou.
• Loop end de treinamento: A hora exata em que o último passo da última época terminou.
• Duração do loop de treinamento: O tempo total entre a hora de início do ciclo de treinamento e a hora
de término do ciclo de treinamento.
• Inicialização: Tempo gasto na inicialização do trabalho de treinamento, como compilar o script de
treinamento, iniciar instâncias do Amazon EC2 e baixar dados de treinamento.
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• Finalização: Tempo gasto na finalização do trabalho de treinamento, como finalizar o treinamento do
modelo, atualizar os artefatos do modelo e fechar as instâncias do Amazon EC2.
• Inicialização (%): A porcentagem de tempo gasto emInicializaçãoacima do totalDuração do Job.
• Loop de treinamento (%): A porcentagem de tempo gasto emLoop de treinamentoacima do
totalDuração do Job.
• Finalização (%): A porcentagem de tempo gasto emFinalizaçãoacima do totalDuração do Job.

Resumo da utilização do recurso
Esta tabela de resumo mostra estatísticas de utilização de recursos do sistema de hardware de todos os
trabalhadores (algo-n). As métricas do sistema incluem a utilização total da CPU, a utilização total da GPU,
a utilização total da memória da CPU, a utilização total da memória da GPU, o tempo total de espera de E/
S e a rede total em bytes. A tabela mostra os valores mínimo e máximo, e os percentis p99, p90 e p50.

Operações intensivas de recurso
OOperações intensivas de recursofornece resultados de criação de perfil mais detalhados que mostram
quais operações de trabalho de treinamento foram intensivas em computação. No exemplo a seguir, ele
mostra que os operadores de passagem retroativa da rede neural convolucional eram os mais intensivos
em recursos nas GPUs.

Insights
NoInsights do, você pode encontrar problemas de treinamento detectados pelas regras internas do
Debugger. Você pode expandir cada entrada na lista para encontrar insights úteis, sugestões, uma
descrição da regra e critérios para iniciar a regra.
Para obter mais informações sobre as regras integradas do Debugger, consulteLista de regras integradas
do depurador (p. 2400).
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Debugger Insights — Nós
NoNós, Debugger fornece gráficos detalhados que rastreiam cada nó de computação no qual seus
trabalhos de treinamento estão sendo executados.
Utilização da CPU e da rede
Os dois primeiros gráficos mostram a utilização da CPU e a utilização da rede ao longo do tempo. Por
padrão, os gráficos mostram os valores médios: a média da utilização da CPU e da rede sobre o número
total de núcleos de CPU. Você pode selecionar um ou mais núcleos de CPU selecionando os rótulos para
representá-los em gráfico único e comparar a utilização entre núcleos. Os gráficos da linha do tempo são
interativos e os dois gráficos são sincronizados. Você pode arrastar e ampliar e diminuir para ver mais de
perto as janelas de tempo específicas.
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Utilização de memória de GPU e GPU
Os gráficos a seguir mostram a utilização da GPU e a utilização da memória da GPU ao longo do tempo.
Por padrão, os gráficos mostram a taxa média de utilização ao longo do tempo. Você pode selecionar
os rótulos principais da GPU para ver a taxa de utilização de cada núcleo. Tomar a média da taxa de
utilização sobre o número total de núcleos de GPU mostra a utilização média de todo o recurso do
sistema de hardware. Ao analisar a taxa média de utilização, você pode verificar o uso geral de recursos
do sistema de uma instância do Amazon EC2. A figura a seguir mostra um exemplo de trabalho de
treinamento em uma instância ml.p3.16xlarge com 8 núcleos de GPU. Você pode monitorar se o trabalho
de treinamento está bem distribuído, utilizando totalmente todas as GPUs.
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Utilização geral do sistema ao longo do tempo
O mapa de calor a seguir mostra toda a utilização do sistema ao longo do tempo projetada no gráfico
bidimensional. Cada núcleo de CPU e GPU é listado no eixo vertical e a utilização é registrada ao longo
do tempo com cores. Veja a barra de cores rotulada no lado direito do gráfico para descobrir qual nível
de cor corresponde a qual taxa de utilização. Por exemplo, no mapa de calor a seguir, após o término da
fase de inicialização, por volta do Sun 23:18, você pode descobrir que o trabalho de treinamento utiliza
totalmente uma instância ml.p3.16xlarge: os núcleos da GPU são totalmente utilizados e as CPUs são
moderadamente usadas para processar operações Python. Houve vários problemas de gargalo da CPU
espalhados pelas CPUs em momentos diferentes.
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Utilização de recursos do sistema ao longo do tempo e fase de eventos da estrutura
OMétricas do sistema ao longo do tempoO gráfico mostra a utilização geral de CPU, GPU e E/S de dados.
OMétricas do framework ao longo do tempográfico mostra as métricas da estrutura, que são as fases do
evento da estrutura que você pode correlacionar com oMétricas do sistema ao longo do tempoGráfico.
Você pode selecionar um intervalo de tempo de interesse na linha do tempo de uso de recursos do sistema
e a fase de evento da estrutura detecta o intervalo para mostrar quais eventos aconteceram durante o
intervalo de tempo selecionado. Em cada bloco de fase de evento, você pode descobrir qual intervalo de
tempo foi realmente gasto para o ciclo de treinamento e quebrar o loop de treinamento em eventos de
passagem para trás e avanço. No geral, você pode ver que os intervalos de tempo de treinamento reais
estão ocupando apenas uma pequena porcentagem durante todo o tempo de treinamento.
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Tempo gasto em treinamento
O gráfico a seguir mostra métricas de estrutura das últimas 30 etapas do último loop de treinamento, com
tempo cumulativo gasto por eventos diferentes em cada etapa.

Insights do depurador — Insights do modelo
NoInsights do modelo, você pode procurar relatórios de treinamento gerados automaticamente para
trabalhos de treinamento do SageMaker XGBoost. O relatório fornece informações sobre os trabalhos
de treinamento do XGBoost, como melhoria na precisão ao longo do tempo, valor de perda em relação à
iteração, desequilíbrio de classe e outras estatísticas para avaliar o desempenho do modelo. Dependendo
do tipo de aprendizado supervisionado (classificação binária, múltipla classificação e regressão), oInsights
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do modeloa guia é renderizada automaticamente com base naRelatório HTML de treinamento XGBoost do
Debugger.

Note
Esse recurso está disponível para trabalhos de treinamento do SageMaker XGBoost. Os
trabalhos de treinamento devem ser iniciados usando oRecipientes de treinamento SageMaker
XGBoostVersão 1.2-1 ou posterior.

Note
No relatório, gráficos e recomendações são fornecidos apenas para fins informativos e não são
definitivos. Você é responsável por fazer sua própria avaliação independente das informações.
Para carregar conteúdo de insights de modelo, habilite oCreateXgboostReport (p. 2413)regra quando você
inicia o trabalho de treinamento. Para obter mais informações sobre como habilitar a regra por meio do
estimador do SageMaker, consulteConstrua um Estimador SageMaker XGBoost com a regra de relatório
do Debugger XGBoost (p. 2378).
Para obter mais informações sobre o conteúdo na guia Insights do modelo, consultePasso a passo do
relatório de treinamento do Debugger XGBoost.
Para baixar o relatório HTML, siga as instruções emFaça o download do relatório de treinamento do
Debugger XGBoost.
A imagem GIF a seguir mostra um exemplo de exibição doInsights do modeloguia para um trabalho de
treinamento do SageMaker XGBoost.

Encerre a instância do Amazon SageMaker Debugger Insights
Quando você não estiver usando o painel de insights do depurador, encerre a instância na qual ele é
executado para evitar incorrer em taxas adicionais.
Para encerrar a instância de insights do depurador no Studio
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1.

No Studio, selecione a opçãoInstâncias e kernels em execuçãoÍcone (

).

2. SobAPLICATIVOS EM EXECUÇÃOlist (Lista), procure osagemaker-depurador 1.0Aplicativo. Selecione
o ícone de desligamento ( ) ao lado do aplicativo. Os painéis de insights do depurador são
executados em umml.m5.4xlargeinstância. Essa instância também desaparece daEXECUTAR
INSTÂNCIASQuando você desligar osagemaker-depurador 1.0Aplicativo.

Depurador do Amazon SageMaker em experimentos de estúdio
Nesta seção, aprenda como usar o depurador em experimentos de estúdio. Você pode selecionar
qualquer trabalho de treinamento na lista de teste do experimento para ver os gráficos de dados de saída
do modelo, como curvas de precisão e perda, status de regra interna de depuração e informações de
configuração do depurador para depuração.

Visualizar tensores usando o depurador e o Studio
O Studio fornece visualizações para interpretar as saídas de tensor que são capturadas pelo Debugger.

Curvas de perda enquanto o treinamento está em andamento
A imagem a seguir mostra as visualizações de curvas de perda do treinamento. O treinamento está em
andamento.
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Analisando trabalhos de treinamento: Comparação de curvas de perda em vários trabalhos
O Studio permite comparar entre vários trabalhos (neste caso, a perda). Isso ajuda a identificar os
trabalhos de treinamento com melhor desempenho.

Iniciando regras e exibindo logs de trabalhos
Quando as regras são iniciadas para condições anômalas, o Studio apresenta logs para a regra com falha
para ajudá-lo a analisar as causas da condição.
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Relatórios interativos do depurador SageMaker
Receba relatórios de treinamento e criação de perfil gerados automaticamente pelo Debugger. Os
relatórios do Depurador fornecem insights sobre seus trabalhos de treinamento e sugerem recomendações
para melhorar o desempenho do modelo. A captura de tela a seguir mostra uma colagem do relatório
de criação de perfil do Depurador. Para saber mais, consulte Relatório de criação de perfil do depurador
SageMaker (p. 2367).

Note
Você pode baixar os relatórios de um depurador enquanto seu trabalho de treinamento estiver
em execução ou após o término do trabalho. Durante o treinamento, o Debugger atualiza
simultaneamente o relatório refletindo o status de avaliação das regras atuais. Você pode baixar
um relatório completo do depurador somente após a conclusão do trabalho de treinamento.

Important
Nos relatórios, gráficos e recomendações são fornecidos para fins informativos e não são
definitivos. Você é responsável por fazer sua própria avaliação independente das informações.
Tópicos
• Relatório de criação de perfil do depurador SageMaker (p. 2367)
• Relatório de treinamento do SageMaker Debugger XGBoost (p. 2378)
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Relatório de criação de perfil do depurador SageMaker
Para qualquer trabalho de treinamento do SageMaker, o DebuggerProfilerReport (p. 2403)regra invoca
todos osregras de monitoramento e criação de perfil (p. 2400)e agrega a análise de regras em um relatório
abrangente. Seguindo este guia, baixe o relatório usando oPython SDK do Amazon SageMakerou o
console S3 e saiba o que você pode interpretar a partir dos resultados da criação de perfil.

Important
No relatório, parcelas e recomendações são fornecidas para fins informativos e não são
definitivas. Você é responsável por fazer sua própria avaliação independente das informações.
Tópicos
• Faça download de um relatório de criação de perfil do depurador (p. 2367)
• Passo a passo do relatório de criação de perfil do depurador (p. 2370)

Faça download de um relatório de criação de perfil do depurador
Faça o download do relatório de criação de perfil do Depurador enquanto o trabalho de treinamento estiver
em execução ou depois que o trabalho terminar de usar oPython SDK do Amazon SageMakereAWS
Command Line Interface(CLI).

Tip
Você também pode baixar o relatório com um clique e sem scripts adicionais por meio do painel
de insights do SageMaker Studio Debugger. Para descobrir como baixar o relatório do Studio,
consulteAbra o painel do Amazon SageMaker Debugger Insights (p. 2350).
Download using SageMaker Python SDK and AWS CLI
1.

Verifique o URI padrão da base de saída S3 do trabalho atual.
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estimator.output_path

2.

Verifique o nome do trabalho atual.
estimator.latest_training_job.job_name

3.

O relatório de criação de perfil do depurador é armazenado em<default-s3-output-baseuri>/<training-job-name>/rule-output. Configure o caminho de saída da regra desta
forma:
rule_output_path = estimator.output_path + estimator.latest_training_job.job_name +
"/rule-output"

4.

Para verificar se o relatório é gerado, liste diretórios e arquivos recursivamente sob
orule_output_pathusandoaws s3 lscom o--recursiveopção.
! aws s3 ls {rule_output_path} --recursive

Isso deve retornar uma lista completa de arquivos em uma pasta gerada automaticamente
nomeada comoProfilerReport-1234567890. O nome da pasta é uma combinação de
strings:ProfilerReporte uma tag exclusiva de 10 dígitos com base no timestamp Unix quando
a regra ProfilerReport é iniciada.

Oprofiler-report.htmlé um relatório de criação de perfil gerado automaticamente
pelo Debugger. Os arquivos restantes são os componentes internos de análise de regras
armazenados no JSON e um notebook Jupyter que são usados para agregá-los ao relatório.
5.

Faça download dos arquivos recursivamente usandoaws s3 cp. O comando a seguir salva
todos os arquivos de saída da regra noProfilerReport-1234567890Em seguida, no diretório
de trabalho atual.
! aws s3 cp {rule_output_path} ./ --recursive

Tip
Se estiver usando um servidor de notebook Jupyter, execute!pwdPara verificar
novamente o diretório de trabalho atual.
6.

Sob/ProfilerReport-1234567890/profiler-outputdiretório, abertoprofilerreport.html. Se estiver usando o JupyterLab, escolhaConfie em HTMLpara ver o relatório de
criação de perfil do depurador gerado automaticamente.
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7.

Abrir oprofiler-report.ipynbarquivo para explorar como o relatório é gerado. Você também
pode personalizar e estender o relatório de criação de perfil usando o arquivo do bloco de notas
Jupyter.

Download using Amazon S3 Console
1.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do Amazon S3 em https://
console.aws.amazon.com/s3/.

2.

Procure o bucket básico do S3. Por exemplo, se você não tiver especificado nenhum nome de
trabalho base, o nome do bucket base do S3 deverá estar no seguinte formato: sagemaker<region>-111122223333. Procure o bucket básico do S3 por meio doLocalizar bucket por
nomecampo.

3.

No bucket básico do S3, procure o nome do trabalho de treinamento especificando o prefixo do
nome do trabalho naEncontre objetos por prefixocampo de entrada. Escolha o nome do trabalho
de treinamento.

4.

No bucket do S3 do trabalho de treinamento, deve haver três subpastas para dados de
treinamento coletados pelo Debugger:saída de depuração/,saída de perfil/, esaída de regra/.
Selecionesaída de regra/.
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5.

Nosaída de regra/pasta, escolhaProfilerReport-1234567890e escolhasaída de perfil/folder.
Osaída de perfil/A pasta contémArquivo profiler-report.html(o relatório de criação de perfil gerado
automaticamente em html),profiler-report.ipynb(um caderno Jupyter com scripts usados para
gerar o relatório) e umprofiler-report/pasta (contém arquivos JSON de análise de regras que são
usados como componentes do relatório).

6.

Selecione oArquivo profiler-report.htmlarquivo, escolhaAções, eBaixar.

7.

Abra o downloadArquivo profiler-report.htmlem um navegador da web.

Note
Se você iniciou seu trabalho de treinamento sem configurar os parâmetros específicos do
depurador, o Depurador gerará o relatório com base somente nas regras de monitoramento do
sistema porque os parâmetros do depurador não estão configurados para salvar métricas de
estrutura. Para habilitar a criação de perfil de métricas de estrutura e receber um relatório de
criação de perfil do Depurador estendido, configure oprofiler_configparâmetro ao construir
ou atualizar estimadores do SageMaker.
Para saber como configurar oprofiler_configAntes de iniciar um trabalho de treinamento,
consulteConfigurar o perfil do Debugger Framework (p. 2341).
Para atualizar o trabalho de treinamento atual e habilitar a criação de perfil de métricas de
estrutura, consulteAtualizar configuração de criação de perfil da estrutura do depurador (p. 2345).

Passo a passo do relatório de criação de perfil do depurador
Esta seção mostra o relatório de criação de perfil do depurador seção por seção. O relatório de criação de
perfil é gerado com base nas regras internas para monitoramento e criação de perfil. O relatório mostra
gráficos de resultados somente para as regras que encontraram problemas.
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Important
No relatório, parcelas e recomendações são fornecidas para fins informativos e não são
definitivas. Você é responsável por fazer sua própria avaliação independente das informações.
Tópicos
• Resumo do Job de treinamento (p. 2371)
• Estatísticas de uso do sistema (p. 2372)
• Métricas do framework (p. 2373)
• Resumo de regras (p. 2374)
• Analisando o ciclo de treinamento — durações de etapas (p. 2375)
• Análise de utilização de GPU (p. 2375)
• Tamanho do Batch (p. 2375)
• Gargalos de CPU (p. 2376)
• Gargalos de E/S (p. 2377)
• Balanceamento de carga no treinamento com várias GPUs (p. 2377)
• Análise de memória de GPU (p. 2377)

Resumo do Job de treinamento
No início do relatório, o Debugger fornece um resumo do seu trabalho de treinamento. Nesta seção, você
pode visualizar as durações de tempo e os carimbos de data/hora em diferentes fases de treinamento.

A tabela de resumo contém as seguintes informações:
• start_time— A hora exata em que o trabalho de treinamento começou.
• end_time— A hora exata em que o trabalho de treinamento terminou.
• job_duration_in_seconds— O tempo total de treinamento dostart_timepara oend_time.
• training_loop_start— A hora exata em que o primeiro passo da primeira época começou.
• training_loop_end— A hora exata em que o último passo da última época terminou.
• training_loop_duration_in_seconds— O tempo total entre a hora de início do ciclo de treinamento e a
hora de término do ciclo de treinamento.
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• initialization_in_seconds— Tempo gasto na inicialização do trabalho de treinamento. A fase de
inicialização cobre o período dostart_timepara otraining_loop_startTempo. O tempo de inicialização é
gasto na compilação do script de treinamento, iniciar o script de treinamento, criar e inicializar o modelo,
iniciar instâncias do EC2 e baixar dados de treinamento.
• finalization_in_seconds— Tempo gasto na finalização do trabalho de treinamento, como terminar o
treinamento do modelo, atualizar os artefatos do modelo e fechar as instâncias do EC2. A fase de
finalização abrange o período dotraining_loop_endTempo para oend_time.
• inicialização (%)— A porcentagem de tempo gasto eminicializaçãoacima do
totaljob_duration_in_seconds.
• loop de treinamento (%)— A porcentagem de tempo gasto emLoop de treinamentoacima do
totaljob_duration_in_seconds.
• finalização (%)— A porcentagem de tempo gasto emfinalizaçãoacima do totaljob_duration_in_seconds.

Estatísticas de uso do sistema
Nesta seção, você pode ver uma visão geral das estatísticas de utilização do sistema.

O relatório de criação de perfil do Depurador inclui as seguintes informações:
• nó— Lista o nome dos nós. Se estiver usando treinamento distribuído em vários nós (várias instâncias
do EC2), os nomes dos nós estarão no formato dealgo-n.
• métrica— As métricas do sistema coletadas pelo Debugger: Métricas de CPU, GPU, memória da CPU,
memória GPU, E/S e rede.
• unidade— A unidade das métricas do sistema.
• max— O valor máximo de cada métrica do sistema.
• p99— O percentil 99 de cada utilização do sistema.
• p95— O percentil 95 de cada utilização do sistema.
• p50— O percentil 50 (mediana) de cada utilização do sistema.
• min— O valor mínimo de cada métrica do sistema.
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Métricas do framework
Nesta seção, os gráficos de pizza a seguir mostram o detalhamento das operações de estrutura em CPUs
e GPUs.

Cada um dos gráficos de pizza analisa as métricas de estrutura coletadas em vários aspectos da seguinte
forma:
• Relação entre a fase TRAIN/EVAL e outros— Mostra a relação entre as durações de tempo gastas em
diferentes fases de treinamento.
• Relação entre passagem para frente e para trás— Mostra a relação entre as durações de tempo gasto
na passagem para frente e para trás no ciclo de treinamento.
• Relação entre operadores de CPU/GPU— Mostra a relação entre o tempo gasto em operadores
executados em CPU ou GPU, como operadores convolucionais.
• Métricas gerais registradas na estrutura— Mostra a relação entre o tempo gasto nas principais métricas
de estrutura, como carregamento de dados, passagem para frente e para trás.

Visão geral: Operadores de CPU
Esta seção fornece informações sobre os operadores de CPU em detalhes. A tabela mostra
a porcentagem do tempo e o tempo acumulado absoluto gasto nos operadores de CPU mais
freqüentemente chamados.
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Visão geral: Operadores de GPU
Esta seção fornece informações sobre os operadores da GPU em detalhes. A tabela mostra
a porcentagem do tempo e o tempo acumulado absoluto gasto nos operadores de GPU mais
frequentemente chamados.

Resumo de regras
Nesta seção, o Depurador agrega todos os resultados da avaliação de regras, análises, descrições de
regras e sugestões.
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Analisando o ciclo de treinamento — durações de etapas
Nesta seção, você pode encontrar estatísticas detalhadas das durações das etapas em cada núcleo da
GPU de cada nó. O depurador avalia os valores médios, máximos, p99, p95, p50 e mínimos das durações
do passo, e avalia os outliers de passo. O histograma a seguir mostra as durações da etapa capturadas
em diferentes nós de trabalho e GPUs. Você pode ativar ou desativar o histograma de cada trabalhador
escolhendo as legendas do lado direito. Você pode verificar se existe uma GPU específica que está
causando outliers de duração da etapa.

Análise de utilização de GPU
Esta seção mostra as estatísticas detalhadas sobre a utilização do núcleo da GPU com base na regra
LowGPUUtilization. Ele também resume as estatísticas de utilização da GPU, média, p95 e p5 para
determinar se o trabalho de treinamento está subutilizando GPUs.

Tamanho do Batch
Esta seção mostra as estatísticas detalhadas da utilização total da CPU, das utilizações individuais
da GPU e das pegadas de memória da GPU. A regra BatchSize determina se você precisa alterar o
tamanho do lote para melhor utilizar as GPUs. Você pode verificar se o tamanho do lote é muito pequeno,
resultando em subutilização ou muito grande, causando excesso de utilização e problemas de falta de
memória. No gráfico, as caixas mostram os intervalos de percentil p25 e p75 (preenchidos com roxo
escuro e amarelo brilhante respectivamente) da mediana (p50), e as barras de erro mostram o percentil 5
para o limite inferior e percentil 95 para o limite superior.
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Gargalos de CPU
Nesta seção, você pode detalhar os gargalos da CPU detectados pela regra CPUBottleNeck do seu
trabalho de treinamento. A regra verifica se a utilização da CPU está acimacpu_threshold(90% por
padrão) e também se a utilização da GPU estiver abaixogpu_threshold(10% por padrão).

Os gráficos de pizza mostram as seguintes informações:
• Baixo uso de GPU causado por gargalos da CPU— Mostra a proporção de pontos de dados entre
aqueles com utilização de GPU acima e abaixo do limite e aqueles que correspondem aos critérios de
gargalo da CPU.
• Relação entre a fase TRAIN/EVAL e outros— Mostra a relação entre as durações de tempo gastas em
diferentes fases de treinamento.
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• Relação entre passagem para frente e para trás— Mostra a relação entre as durações de tempo gasto
na passagem para frente e para trás no ciclo de treinamento.
• Relação entre operadores de CPU/GPU— Mostra a proporção entre as durações de tempo gastas em
GPUs e CPUs pelos operadores Python, como processos de carregador de dados e operadores de
passagem para frente e para trás.
• Métricas gerais registradas na estrutura— Mostra as principais métricas da estrutura e a relação entre as
durações de tempo gastas nas métricas.

Gargalos de E/S
Nesta seção, você pode encontrar um resumo dos gargalos de E/S. A regra avalia o tempo de espera
de E/S e as taxas de utilização da GPU e monitora se o tempo gasto nas solicitações de E/S excede um
percentual limite do tempo total de treinamento. Pode indicar gargalos de E/S em que as GPUs estão
aguardando a chegada dos dados do armazenamento.

Balanceamento de carga no treinamento com várias GPUs
Inesta seção, você pode identificar problemas de balanceamento de carga de trabalho entre GPUs.

Análise de memória de GPU
Nesta seção, você pode analisar a utilização da memória da GPU coletada pela regra
GPUMeMoryIncrease. No gráfico, as caixas mostram os intervalos de percentil p25 e p75 (preenchidos
com roxo escuro e amarelo brilhante respectivamente) da mediana (p50), e as barras de erro mostram o
percentil 5 para o limite inferior e percentil 95 para o limite superior.
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Relatório de treinamento do SageMaker Debugger XGBoost
Para trabalhos de treinamento do SageMaker XGBoost, use o
DebuggerCreateXgboostReport (p. 2413)regra para receber um relatório de treinamento
abrangente sobre o progresso e os resultados do treinamento. Seguindo este guia, especifique
oCreateXgboostReport (p. 2413)regra ao construir um estimador XGBoost, baixe o relatório usando
oPython SDK do Amazon SageMakerou o console do Amazon S3 e obtenha insights sobre os resultados
do treinamento.

Important
No relatório, parcelas e recomendações são fornecidas para fins informativos e não são
definitivas. Você é responsável por fazer sua própria avaliação independente das informações.
Tópicos
• Construa um Estimador SageMaker XGBoost com a regra de relatório do Debugger
XGBoost (p. 2378)
• Faça o download do relatório de treinamento do Debugger XGBoost (p. 2379)
• Passo a passo do relatório de treinamento do Debugger XGBoost (p. 2382)

Construa um Estimador SageMaker XGBoost com a regra de relatório do Debugger XGBoost
OCreateXgboostReport (p. 2413)rule coleta os seguintes tensores de saída do seu trabalho de
treinamento:
• hyperparameters— Salva no primeiro passo.
• metrics— Economiza perda e precisão a cada 5 etapas.
• feature_importance— Salva a cada 5 etapas.
• predictions— Salva a cada 5 etapas.
• labels— Salva a cada 5 etapas.
Os tensores de saída são salvos em um bucket padrão do S3. Por exemplo, s3://
sagemaker-<region>-<12digit_account_id>/<base-job-name>/debug-output/.
Quando você constrói um estimador do SageMaker para um trabalho de treinamento do XGBoost,
especifique a regra como mostrado no código de exemplo a seguir.
Using the SageMaker generic estimator
import boto3
import sagemaker
from sagemaker.estimator import Estimator
from sagemaker import image_uris
from sagemaker.debugger import Rule, rule_configs
rules=[
Rule.sagemaker(rule_configs.create_xgboost_report())
]
region = boto3.Session().region_name
xgboost_container=sagemaker.image_uris.retrieve("xgboost", region, "1.2-1")
estimator=Estimator(
role=sagemaker.get_execution_role()
image_uri=xgboost_container,
base_job_name="debugger-xgboost-report-demo",
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instance_count=1,
instance_type="ml.m5.2xlarge",

)

# Add the Debugger XGBoost report rule
rules=rules

estimator.fit(wait=False)

Faça o download do relatório de treinamento do Debugger XGBoost
Baixe o relatório de treinamento do Debugger XGBoost enquanto seu trabalho de treinamento estiver
em execução ou depois que o trabalho terminar de usar oPython SDK do Amazon SageMakereAWS
Command Line Interface(CLI).
Download using the SageMaker Python SDK and AWS CLI
1.

Verifique o URI padrão da base de saída S3 do trabalho atual.
estimator.output_path

2.

Verifique o nome do trabalho atual.
estimator.latest_training_job.job_name

3.

O relatório Debugger XGBoost é armazenado em<default-s3-output-base-uri>/
<training-job-name>/rule-output. Configure o caminho de saída da regra desta forma:
rule_output_path = estimator.output_path + "/" +
estimator.latest_training_job.job_name + "/rule-output"

4.

Para verificar se o relatório é gerado, liste diretórios e arquivos recursivamente sob
orule_output_pathusandoaws s3 lscom o--recursiveopção.
! aws s3 ls {rule_output_path} --recursive

Isso deve retornar uma lista completa de arquivos em pastas geradas automaticamente que
são nomeadasCreateXgboostReporteProfilerReport-1234567890. O relatório de
treinamento do XGBoost é armazenado noCreateXgboostReportE o relatório de criação
de perfil é armazenado noProfilerReport-1234567890folder. Para saber mais sobre o
relatório de criação de perfil gerado por padrão com o trabalho de treinamento do XGBoost,
consulteRelatório de criação de perfil do depurador SageMaker (p. 2367).

Oxgboost_report.htmlé um relatório de treinamento do XGBoost gerado automaticamente
pelo Debugger. Oxgboost_report.ipynbé um caderno Jupyter usado para agregar resultados
de treinamento ao relatório. Você pode baixar todos os arquivos, procurar o arquivo de relatório
HTML e modificar o relatório usando o bloco de anotações.
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5.

Faça download dos arquivos recursivamente usandoaws s3 cp. O comando a seguir salva
todos os arquivos de saída da regra noProfilerReport-1234567890Em seguida, no diretório
de trabalho atual.
! aws s3 cp {rule_output_path} ./ --recursive

Tip
Se você estiver usando um servidor de notebook Jupyter, execute!pwdPara verificar o
diretório de trabalho atual.
6.

Sob/CreateXgboostReportdiretório, abertoxgboost_report.html. Se você estiver usando
o JupyterLab, escolhaConfie em HTMLpara ver o relatório de treinamento do depurador gerado
automaticamente.

7.

Abrir oxgboost_report.ipynbarquivo para explorar como o relatório é gerado. Você pode
personalizar e estender o relatório de treinamento usando o arquivo do bloco de notas Jupyter.

Download using the Amazon S3 console
1.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do Amazon S3 em https://
console.aws.amazon.com/s3/.

2.

Procure o bucket básico do S3. Por exemplo, se você não tiver especificado nenhum
nome de trabalho base, o nome do bucket base do S3 deverá estar no seguinte formato:
sagemaker-<region>-111122223333. Procure o bucket básico do S3 por meio doLocalizar
bucket por nomecampo.

3.

No bucket básico do S3, procure o nome do trabalho de treinamento inserindo o prefixo do nome
do trabalho noEncontre objetos por prefixoe depois escolher o nome do trabalho de treinamento.
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4.

No bucket do S3 do trabalho de treinamento, escolhasaída de regra/Subpasta. Deve haver três
subpastas para dados de treinamento coletados pelo Debugger:saída de depuração/,saída de
perfil/, esaída de regra/.

5.

Nosaída de regra/pasta, escolha oCreateXGBoostReport/folder. A pasta contémArquivo
xbgoost_report.html(o relatório gerado automaticamente em html) exbgoost_report.ipynb(um
notebook Jupyter com scripts usados para gerar o relatório).

6.

Selecione oArquivo xbgoost_report.htmlarquivo, escolhaFazer download de açõese, depois,
escolhaBaixar.
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7.

Abra o downloadArquivo xbgoost_report.htmlem um navegador da web.

Passo a passo do relatório de treinamento do Debugger XGBoost
Esta seção mostra o relatório de treinamento do Debugger XGBoost. O relatório é agregado
automaticamente dependendo do regex do tensor de saída, reconhecendo que tipo de trabalho de
treinamento está entre classificação binária, classificação multiclasse e regressão.

Important
No relatório, parcelas e recomendações são fornecidas para fins informativos e não são
definitivas. Você é responsável por fazer sua própria avaliação independente das informações.
Tópicos
• Distribuição de rótulos verdadeiros do conjunto de dados (p. 2383)
• Gráfico de perda versus passo (p. 2383)
• Importância do recurso (p. 2384)
• Matriz de confusão (p. 2385)
• Avaliação da Matriz de Confusão (p. 2386)
• Taxa de precisão de cada elemento diagonal sobre iteração (p. 2387)
• Curva característica operacional do receptor (p. 2388)
• Distribuição de resíduos na última etapa salva (p. 2389)
• Erro de validação absoluto por compartimento de rótulo sobre iteração (p. 2390)
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Distribuição de rótulos verdadeiros do conjunto de dados
Este histograma mostra a distribuição de classes rotuladas (para classificação) ou valores (para
regressão) no conjunto de dados original. A assimetria em seu conjunto de dados pode contribuir para
imprecisões. Essa visualização está disponível para os seguintes tipos de modelo: classificação binária,
multiclassificação e regressão.

Gráfico de perda versus passo
Este é um gráfico de linhas que mostra a progressão da perda em dados de treinamento e dados de
validação ao longo das etapas de treinamento. A perda é o que você definiu em sua função objetiva, como
erro médio ao quadrado. Você pode avaliar se o modelo está exagerado ou inadequado desse gráfico.
Esta seção também forneceinsightsque você pode usar para determinar como resolver os problemas
de overfit e underfit. Essa visualização está disponível para os seguintes tipos de modelo: classificação
binária, multiclassificação e regressão.
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Importância do recurso
Existem três tipos diferentes de visualizações de importância de recursos fornecidos: Peso, ganho e
cobertura. Fornecemos definições detalhadas para cada um dos três no relatório. As visualizações de
importância de recursos ajudam você a aprender quais recursos em seu conjunto de dados de treinamento
contribuíram para as previsões. Visualizações de importância de recursos estão disponíveis para os
seguintes tipos de modelo: classificação binária, multiclassificação e regressão.
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Matriz de confusão
Essa visualização só é aplicável a modelos de classificação binária e multiclasse. A precisão por si só
pode não ser suficiente para avaliar o desempenho do modelo. Para alguns casos de uso, como saúde
e detecção de fraudes, também é importante conhecer a taxa de falsos positivos e a taxa de falsos
negativos. Uma matriz de confusão fornece as dimensões adicionais para avaliar o desempenho do
modelo.
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Avaliação da Matriz de Confusão
Esta seção fornece mais insights sobre as métricas micro, macro e ponderadas sobre precisão, recall e
pontuação F1 para o seu modelo.
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Taxa de precisão de cada elemento diagonal sobre iteração
Essa visualização só é aplicável a modelos de classificação binária e classificação multiclasse. Este é um
gráfico de linhas que traça os valores diagonais na matriz de confusão ao longo das etapas de treinamento
para cada classe. Este gráfico mostra como a precisão de cada classe progride ao longo das etapas de
treinamento. Você pode identificar as classes de baixo desempenho desse gráfico.
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Curva característica operacional do receptor
Essa visualização só é aplicável a modelos de classificação binária. A curva Receiver Operating
Characteristics é comumente usada para avaliar o desempenho do modelo de classificação binária. O
eixo y da curva é True Positive Rate (TPF) e o eixo x é taxa de falso positivo (FPR). O gráfico também
exibe o valor da área sob a curva (AUC). Quanto maior o valor da AUC, mais preditivo é o classificador.
Você também pode usar a curva ROC para entender o trade-off entre TPR e FPR e identificar o limite
de classificação ideal para o seu caso de uso. O limite de classificação pode ser ajustado para ajustar o
comportamento do modelo para reduzir mais de um ou outro tipo de erro (FP/FN).
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Distribuição de resíduos na última etapa salva
Essa visualização é um gráfico de colunas que mostra as distribuições residuais na última etapa
Capturas do depurador. Nesta visualização, você pode verificar se a distribuição residual está próxima da
distribuição normal, centrada em zero. Se os resíduos estiverem distorcidos, seus recursos podem não ser
suficientes para prever os rótulos.
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Erro de validação absoluto por compartimento de rótulo sobre iteração
Essa visualização só é aplicável a modelos de regressão. Os valores de destino reais são divididos em
10 intervalos. Esta visualização mostra como os erros de validação progridem para cada intervalo ao
longo das etapas de treinamento em gráficos de linhas. Erro de validação absoluto é o valor absoluto
da diferença entre predição e real durante a validação. Você pode identificar os intervalos de baixo
desempenho dessa visualização.
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Analisar dados usando a biblioteca de cliente SMDebug
Enquanto seu trabalho de treinamento estiver em execução ou depois de concluído, você pode acessar os
dados de treinamento coletados pelo Depurador usando oAmazon SageMaker Python SDKO e aBiblioteca
de cliente SMDebug. A biblioteca SMDebug fornece ferramentas de análise e visualização que permitem
detalhar os dados do trabalho de treinamento.
Para instalar a biblioteca e usar as ferramentas de análise SMDebug (em um notebook JupyterLab ou em
um kernel do iPython)
! pip install -U smdebug

Os tópicos a seguir orientam você sobre como usar as ferramentas SMDebug para visualizar e analisar os
dados de treinamento coletados pelo Debugger.
Analise métricas do sistema e da estrutura
• Acesse os dados de monitoramento e criação de perfil (p. 2391)
• Gráfico dos dados das métricas do sistema e das métricas da estrutura (p. 2392)
• Acesse os dados de criação de perfil usando a ferramenta de análise de dados Pandas (p. 2393)
• Acesse os dados de estatísticas de criação de perfil do Python (p. 2394)
• Mesclar linhas de tempo de diferentes arquivos de rastreamento de criação de perfil (p. 2396)
• Carregador de dados de criação de perfil (p. 2398)

Acesse os dados de monitoramento e criação de perfil
O SMDebugTrainingJobA classe lê os dados do bucket do S3 em que as métricas do sistema e da
estrutura são salvas.
Para configurar umTrainingJobobjeto e recupere arquivos de eventos de criação de perfil de um
trabalho de treinamento
from smdebug.profiler.analysis.notebook_utils.training_job import TrainingJob
tj = TrainingJob(training_job_name, region)

Tip
Você precisa especificar otraining_job_nameeregionParâmetros para registrar em um
trabalho de treinamento. Há duas maneiras de especificar as informações do trabalho de
treinamento:
• Use o SDK Python do SageMaker enquanto o estimador ainda estiver anexado ao trabalho de
treinamento.
import sagemaker
training_job_name=estimator.latest_training_job.job_name
region=sagemaker.Session().boto_region_name

• Passe cordas diretamente.
training_job_name="your-training-job-name-YYYY-MM-DD-HH-MM-SS-SSS"
region="us-west-2"
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Note
Por padrão, o SageMaker Debugger coleta métricas do sistema para monitorar a utilização de
recursos de hardware e gargalos do sistema. Executando as funções a seguir, você pode receber
mensagens de erro sobre a indisponibilidade das métricas da estrutura. Para recuperar dados de
criação de perfil da estrutura e obter insights sobre as operações da estrutura, você deve habilitar
a criação de perfil da estrutura.
• Se você usar o SDK Python do SageMaker para manipular sua solicitação de trabalho de
treinamento, passe oframework_profile_paramspara oprofiler_configargumento
do seu estimador. Para saber mais, consulteConfigurar o perfil do SageMaker Debugger
Framework.
• Se você usar o Studio, ative a criação de perfil usando oCriação de perfilbotão de alternar
no painel Insights do depurador. Para saber mais, consulteControlador de painel SageMaker
Debugger Insights.
Para recuperar uma descrição da descrição do trabalho de treinamento e do URI do bucket do S3 em que
os dados métricos são salvos
tj.describe_training_job()
tj.get_config_and_profiler_s3_output_path()

Para verificar se as métricas do sistema e da estrutura estão disponíveis no URI do S3
tj.wait_for_sys_profiling_data_to_be_available()
tj.wait_for_framework_profiling_data_to_be_available()

Para criar objetos do leitor do sistema e da estrutura depois que os dados da métrica ficarem disponíveis
system_metrics_reader = tj.get_systems_metrics_reader()
framework_metrics_reader = tj.get_framework_metrics_reader()

Para atualizar e recuperar os arquivos de eventos de treinamento mais recentes
Os objetos do leitor têm um método estendido,refresh_event_file_list(), para recuperar os
arquivos de eventos de treinamento mais recentes.
system_metrics_reader.refresh_event_file_list()
framework_metrics_reader.refresh_event_file_list()

Gráfico dos dados das métricas do sistema e das métricas da estrutura
Você pode usar os objetos de métricas do sistema e do algoritmo para as seguintes classes de
visualização para traçar gráficos e histogramas da linha do tempo.

Note
Para visualizar os dados com métricas reduzidas nos seguintes métodos de gráfico de objetos de
visualização, especifiqueselect_dimensionseselect_eventsparâmetros. Por exemplo, se
você especificarselect_dimensions=["GPU"], os métodos de plotagem filtram as métricas
que incluem a palavra-chave “GPU”. Se você especificarselect_events=["total"], os
métodos de plotagem filtram as métricas que incluem as tags de evento “total” no final dos nomes
das métricas. Se você habilitar esses parâmetros e fornecer as cadeias de palavras-chave, as
classes de visualização retornarão os gráficos com métricas filtradas.
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• OMetricsHistogramclasse
from smdebug.profiler.analysis.notebook_utils.metrics_histogram import MetricsHistogram
metrics_histogram = MetricsHistogram(system_metrics_reader)
metrics_histogram.plot(
starttime=0,
endtime=system_metrics_reader.get_timestamp_of_latest_available_file(),
select_dimensions=["CPU", "GPU", "I/O"], # optional
select_events=["total"]
# optional
)

• OStepTimelineChartclasse
from smdebug.profiler.analysis.notebook_utils.step_timeline_chart import
StepTimelineChart
view_step_timeline_chart = StepTimelineChart(framework_metrics_reader)

• OStepHistogramclasse
from smdebug.profiler.analysis.notebook_utils.step_histogram import StepHistogram
step_histogram = StepHistogram(framework_metrics_reader)
step_histogram.plot(
starttime=step_histogram.last_timestamp - 5 * 1000 * 1000,
endtime=step_histogram.last_timestamp,
show_workers=True
)

• OTimelineChartsclasse
from smdebug.profiler.analysis.notebook_utils.timeline_charts import TimelineCharts
view_timeline_charts = TimelineCharts(
system_metrics_reader,
framework_metrics_reader,
select_dimensions=["CPU", "GPU", "I/O"], # optional
select_events=["total"]
# optional
)
view_timeline_charts.plot_detailed_profiler_data([700,710])

• OHeatmapclasse
from smdebug.profiler.analysis.notebook_utils.heatmap import Heatmap
view_heatmap = Heatmap(
system_metrics_reader,
framework_metrics_reader,
select_dimensions=["CPU", "GPU", "I/O"], # optional
select_events=["total"],
# optional
plot_height=450
)

Acesse os dados de criação de perfil usando a ferramenta de análise de dados
Pandas
Os seguintes exemplos dePandasFrameclass fornece ferramentas para converter os dados de criação de
perfil coletados em quadro de dados Pandas.
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from smdebug.profiler.analysis.utils.profiler_data_to_pandas import PandasFrame

OPandasFrameA classe tomatjcaminho de saída do bucket S3 do objeto e seus
métodosget_all_system_metrics() get_all_framework_metrics()retorna métricas do sistema
e métricas de estrutura no formato de dados do Pandas.
pf = PandasFrame(tj.profiler_s3_output_path)
system_metrics_df = pf.get_all_system_metrics()
framework_metrics_df = pf.get_all_framework_metrics(
selected_framework_metrics=[
'Step:ModeKeys.TRAIN',
'Step:ModeKeys.GLOBAL'
]
)

Acesse os dados de estatísticas de criação de perfil do Python
A criação de perfil Python fornece métricas de estrutura relacionadas às funções e operadores do Python
em seus scripts de treinamento e nas estruturas de aprendizado profundo do SageMaker.
Modos e fases de treinamento para criação de perfil Python
Para criar o perfil de intervalos específicos durante o treinamento para estatísticas de partição para cada
um desses intervalos, o Debugger fornece ferramentas para definir modos e fases.
Para modos de treinamento, use o seguintePythonProfileModesclasse:
from smdebug.profiler.python_profile_utils import PythonProfileModes

Essa classe fornece as seguintes opções:
• PythonProfileModes.TRAIN— Use se você quiser criar o perfil das etapas de destino na fase de
treinamento. Esta opção de modo disponível apenas para o TensorFlow.
• PythonProfileModes.EVAL— Use se você quiser criar o perfil das etapas de destino na fase de
avaliação. Esta opção de modo disponível apenas para o TensorFlow.
• PythonProfileModes.PREDICT— Use se você quiser criar o perfil das etapas de destino na fase de
previsão. Esta opção de modo disponível apenas para o TensorFlow.
• PythonProfileModes.GLOBAL— Use se você quiser criar o perfil das etapas de destino na fase
global, que inclui as três fases anteriores. Esta opção de modo disponível apenas para PyTorch.
• PythonProfileModes.PRE_STEP_ZERO— Use se quiser criar o perfil das etapas de destino no
estágio de inicialização antes do início da primeira etapa de treinamento da primeira época. Essa
fase inclui o envio inicial do trabalho, o upload dos scripts de treinamento para instâncias do EC2, a
preparação das instâncias do EC2 e o download de dados de entrada. Esta opção de modo disponível
para TensorFlow e PyTorch.
• PythonProfileModes.POST_HOOK_CLOSE— Use se quiser criar o perfil das etapas de destino
na fase de finalização após o trabalho de treinamento ter sido concluído e o gancho do depurador
for fechado. Essa fase inclui dados de criação de perfil enquanto os trabalhos de treinamento são
finalizados e concluídos. Esta opção de modo disponível para TensorFlow e PyTorch.
Para fases de treinamento, use o seguinteStepPhaseclasse:
from smdebug.profiler.analysis.utils.python_profile_analysis_utils import StepPhase

Essa classe fornece as seguintes opções:
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• StepPhase.START— Use para especificar o ponto inicial da fase de inicialização.
• StepPhase.STEP_START— Use para especificar a etapa inicial da fase de treinamento.
• StepPhase.FORWARD_PASS_END— Use para especificar as etapas em que o passe para frente
termina. Essa opção está disponível somente para PyTorch.
• StepPhase.STEP_END— Use para especificar as etapas finais na fase de treinamento. Essa opção
está disponível somente para o TensorFlow.
• StepPhase.END— Use para especificar o ponto final da fase de finalização (pós-fechamento do
gancho). Se o gancho de retorno de chamada não estiver fechado, o perfil da fase de finalização não
ocorrerá.
Ferramentas de análise de criação de perfil Python
O depurador suporta a criação de perfil Python com duas ferramentas de criação de perfil:
• cProfile — O profiler python padrão. O cProfile coleta métricas de framework no tempo da CPU para
cada função chamada quando a criação de perfil foi ativada.
• Pyinstrument — Este é um perfil de amostragem de perfil Python de baixa sobrecarga a cada
milissegundos.
Para saber mais sobre as opções de criação de perfil do Python e o que é coletado, consulteInicie um Job
de treinamento com o monitoramento padrão do sistema e a criação de perfil de estrutura personalizada
com diferentes opções de criação de perfil (p. 2343).
Os seguintes métodos
doPythonProfileAnalysis,cProfileAnalysis,PyinstrumentAnalysisclasses são fornecidas
para buscar e analisar os dados de criação de perfil do Python. Cada função carrega os dados mais
recentes do URI padrão do S3.
from smdebug.profiler.analysis.python_profile_analysis import PythonProfileAnalysis,
cProfileAnalysis, PyinstrumentAnalysis

Para definir objetos de criação de perfil Python para análise, use as classes CProfileAnalysis ou
PyInstrumentAnalysis, conforme mostrado no código de exemplo a seguir. Ele mostra como definir
umcProfileAnalysisobjeto, e se você quiser usarPyinstrumentAnalysis, substitua o nome da
classe.
python_analysis = cProfileAnalysis(
local_profile_dir=tf_python_stats_dir,
s3_path=tj.profiler_s3_output_path
)

Os métodos a seguir estão disponíveis para ocProfileAnalysisePyinstrumentAnalysisclasses
para buscar os dados de estatísticas de criação de perfil Python:
• python_analysis.fetch_python_profile_stats_by_time(start_time_since_epoch_in_secs,
end_time_since_epoch_in_secs)— Leva uma hora de início e de término, e retorna as estatísticas
de função das estatísticas da etapa cujos horários de início ou término se sobrepõem ao intervalo
fornecido.
• python_analysis.fetch_python_profile_stats_by_step(start_step, end_step,
mode, start_phase, end_phase)— Toma uma etapa inicial e final e retorna as estatísticas
de função de todas as estatísticas de etapas cujo perfil foistepsatisfazstart_step <= step <
end_step.
• start_stepeend_step(str) — Especifique a etapa inicial e a etapa final para buscar os dados de
estatísticas de criação de perfil do Python.
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• mode(str) — Especifique o modo de trabalho de treinamento usando oPythonProfileModesclasse
enumerador. O padrão é PythonProfileModes.TRAIN. As opções disponíveis são fornecidas
noModos e fases de treinamento para criação de perfil Python (p. 2394)seção.
• start_phase(str) — Especifique a fase inicial na (s) etapa (s) de destino usando oStepPhaseclasse
enumerador. Esse parâmetro permite a criação de perfil entre diferentes fases do treinamento. O
padrão é StepPhase.STEP_START. As opções disponíveis são fornecidas noModos e fases de
treinamento para criação de perfil Python (p. 2394)seção.
• end_phase(str) — Especifique a fase final na (s) etapa (s) de destino usando oStepPhaseclasse
enumerador. Esse parâmetro configura a fase final do treinamento. As opções disponíveis são iguais
às dostart_phaseparâmetro . O padrão é StepPhase.STEP_END. As opções disponíveis são
fornecidas noModos e fases de treinamento para criação de perfil Python (p. 2394)seção.
• python_analysis.fetch_profile_stats_between_modes(start_mode, end_mode)—
Obtém estatísticas da criação de perfil Python entre os modos inicial e final.
• python_analysis.fetch_pre_step_zero_profile_stats()— Obtém as estatísticas da criação
de perfil Python até a etapa 0.
• python_analysis.fetch_post_hook_close_profile_stats()— Obtém estatísticas da criação
de perfil do Python depois que o gancho é fechado.
• python_analysis.list_profile_stats()— Retorna um DataFrame das estatísticas de criação
de perfil do Python. Cada linha contém os metadados para cada instância de criação de perfil e o
arquivo de estatísticas correspondente (um por etapa).
• python_analysis.list_available_node_ids()— Retorna uma lista os IDs de nó disponíveis
para as estatísticas de criação de perfil do Python.
OcProfileAnalysismétodos específicos de classe:
• fetch_profile_stats_by_training_phase()— Obtém e agrega as estatísticas de criação
de perfil Python para todas as combinações possíveis de modos inicial e final. Por exemplo, se as
fases de treinamento e validação forem feitas enquanto a criação de perfil detalhada estiver ativada,
as combinações serão(PRE_STEP_ZERO, TRAIN),(TRAIN, TRAIN),(TRAIN, EVAL),(EVAL,
EVAL), e(EVAL, POST_HOOK_CLOSE). Todos os arquivos de estatísticas dentro de cada uma dessas
combinações são agregados.
• fetch_profile_stats_by_job_phase()— Obtém e agrega as estatísticas de criação de perfil
Python por fase de trabalho. As fases do trabalho sãoinitialization(criação de perfil até a etapa
0),training_loop(treinamento e validação), efinalization(perfilamento após o gancho ser
fechado).

Mesclar linhas de tempo de diferentes arquivos de rastreamento de criação de
perfil
A biblioteca cliente SMDebug fornece ferramentas de análise e visualização de criação de perfil para
mesclar cronogramas de métricas de sistema, métricas de estrutura e dados de criação de perfil Python
coletados pelo Debugger.

Tip
Antes de prosseguir, você precisa definir um objeto TrainingJob que será utilizado ao longo
dos exemplos desta página. Para obter mais informações sobre a configuração de um objeto
TrainingJob, consulteAcesse os dados de monitoramento e criação de perfil (p. 2391).
OMergedTimelineclass fornece ferramentas para integrar e correlacionar diferentes informações de
criação de perfil em uma única linha do tempo. Depois que o Debugger captura dados de criação de
perfil e anotações de diferentes fases de um trabalho de treinamento, os arquivos JSON de eventos de
rastreamento são salvos em um padrãotracefolderdiretório.
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• Para anotações nas camadas Python, os arquivos de rastreamento são salvos
em*pythontimeline.json.
• Para anotações nas camadas TensorFlow C++, os arquivos de rastreamento são salvos
em*model_timeline.json.
• O profiler do Tensorflow salva eventos em um*trace.json.gzfile.

Tip
Se você quiser listar todos os arquivos de rastreamento JSON, use o seguinteAWS CLIComando
da :
! aws s3 ls {tj.profiler_s3_output_path} --recursive | grep '\.json$'

Conforme mostrado na captura de tela animada a seguir, colocar e alinhar os eventos de rastreamento
capturados das diferentes fontes de criação de perfil em um único gráfico pode fornecer uma visão geral
de todos os eventos que ocorrem em diferentes fases do trabalho de treinamento.

Tip
Para interagir com a linha do tempo mesclada no aplicativo de traicing usando um teclado, use
oWchave para ampliar, oAchave para mudar para a esquerda, oSchave para diminuir o zoom, e
oDchave para mudar para a direita.
Os arquivos JSON de rastreamento de vários eventos podem ser mesclados em um arquivo JSON de
evento de rastreamento usando o seguinteMergedTimelineOperação da API e método de classe
dosmdebug.profiler.analysis.utils.merge_timelinesMódulo.
from smdebug.profiler.analysis.utils.merge_timelines import MergedTimeline
combined_timeline = MergedTimeline(path, file_suffix_filter, output_directory)
combined_timeline.merge_timeline(start, end, unit)
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OMergedTimelineA operação da API transmite os seguintes parâmetros:
• path(str) — Especifique uma pasta raiz (/profiler-output) que contém arquivos de
rastreamento de criação de perfil do sistema e da estrutura. Você pode localizar oprofileroutputusando o método de classe estimador SageMaker ou o objeto TrainingJob. Por exemplo, o
estimator.latest_job_profiler_artifacts_path() ou o tj.profiler_s3_output_path.
• file_suffix_filter(list) — Especifique uma lista de filtros de sufixo de arquivo para mesclar linhas
de tempo. Os filtros suffiex disponíveis são["model_timeline.json", "pythontimeline.json",
"trace.json.gz"].Se esse parâmetro não for especificado manualmente, todos os arquivos de
rastreamento serão mesclados por padrão.
• output_directory(str) — Especifique um caminho para salvar o arquivo JSON da linha do tempo
mesclado. O padrão é o diretório especificado para opathparâmetro .
Omerge_timeline()classmethod passa os seguintes parâmetros para executar o processo de
mesclagem:
• start(int) — Especifique a hora de início (em microssegundos e em formato de hora Unix) ou etapa
inicial para mesclar linhas de tempo.
• end(int) — Especifique a hora de término (em microssegundos e em formato de hora Unix) ou etapa
final para mesclar linhas de tempo.
• unit(str) — Escolha entre"time"e"step". O padrão é "time".
Usando os códigos de exemplo a seguir, execute omerge_timeline()e baixe o arquivo JSON
mesclado.
• Mesclar linha do tempo com o"time"Opção de unidade. O código de exemplo a seguir mescla todos
os arquivos de rastreamento disponíveis entre a hora de início do Unix (a hora absoluta zero Unix) e a
hora Unix atual, o que significa que você pode mesclar as linhas do tempo durante toda a duração do
treinamento.
import time
from smdebug.profiler.analysis.utils.merge_timelines import MergedTimeline
from smdebug.profiler.profiler_constants import CONVERT_TO_MICROSECS
combined_timeline = MergedTimeline(tj.profiler_s3_output_path, output_directory="./")
combined_timeline.merge_timeline(0, int(time.time() * CONVERT_TO_MICROSECS))

• Mesclar linha do tempo com o"step"Opção de unidade. O código de exemplo a seguir mescla todas as
linhas do tempo disponíveis entre a etapa 3 e a etapa 9.
from smdebug.profiler.analysis.utils.merge_timelines import MergedTimeline
combined_timeline = MergedTimeline(tj.profiler_s3_output_path, output_directory="./")
combined_timeline.merge_timeline(3, 9, unit="step")

Abra o aplicativo de rastreamento do Chrome emchrome://tracingem um navegador Chrome e abra o
arquivo JSON. Você pode explorar a saída para traçar a linha do tempo mesclada.

Carregador de dados de criação de perfil
No PyTorch, iteradores de carregador de dados,
comoSingleProcessingDataLoaderItereMultiProcessingDataLoaderIter, são iniciadas no
início de cada iteração em um conjunto de dados. Durante a fase de inicialização, o PyTorch ativa os
processos de trabalho dependendo do número configurado de trabalhadores, estabelece fila de dados
para buscar dados epin_memoryThreads.
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Para usar a ferramenta de análise de perfil do carregador de dados PyTorch, importe o
seguintePT_dataloader_analysisclasse:
from smdebug.profiler.analysis.utils.pytorch_dataloader_analysis import
PT_dataloader_analysis

Passe os dados de criação de perfil recuperados como um objeto de dados de quadro Pandas naAcesse
os dados de criação de perfil usando a ferramenta de análise de dados Pandas (p. 2393)seção :
pt_analysis = PT_dataloader_analysis(pf)

As funções a seguir estão disponíveis para opt_analysisobjeto:
O SMDebugS3SystemMetricsReaderclass lê as métricas do sistema do bucket do S3 especificado para
os3_trial_pathparâmetro .
• pt_analysis.analyze_dataloaderIter_initialization()
A análise produz a mediana e a duração máxima dessas inicializações. Se houver outliers (ou seja,
a duração for maior que 2 * mediana), a função imprime os horários de início e término para essas
durações. Eles podem ser usados para inspecionar métricas do sistema durante esses intervalos de
tempo.
A lista a seguir mostra qual análise está disponível neste método de classe:
• Que tipo de iteradores de carregador de dados foram inicializados.
• O número de operadores por iterador.
• Inspecione se o iterador foi inicializado com ou sem pin_memory.
• Número de vezes que os iteradores foram inicializados durante o treinamento.
• pt_analysis.analyze_dataloaderWorkers()
A lista a seguir mostra qual análise está disponível neste método de classe:
• O número de processos de trabalho que foram desativados durante todo o treinamento.
• Duração média e máxima para os processos de trabalho.
• Horário de início e de término dos processos de trabalho que são outliers.
• pt_analysis.analyze_dataloader_getnext()
A lista a seguir mostra qual análise está disponível neste método de classe:
• Número de chamadas getNext feitas durante o treinamento.
• Mediana e duração máxima em microssegundos para chamadas getNext.
• Hora de início, Hora de término, duração e id do trabalhador para a duração da chamada getNext.
• pt_analysis.analyze_batchtime(start_timestamp, end_timestamp,
select_events=[".*"], select_dimensions=[".*"])
O depurador coleta as horas de início e de término de todas as chamadas getNext. Você pode encontrar
a quantidade de tempo gasto pelo script de treinamento em um lote de dados. Dentro da janela de
tempo especificada, você pode identificar as chamadas que não estão contribuindo diretamente para
o treinamento. Essas chamadas podem ser das seguintes operações: calcular a precisão, adicionar as
perdas para fins de depuração ou registro e imprimir as informações de depuração. Operações como
essas podem ser intensivas em computação ou demoradas. Podemos identificar essas operações
correlacionando o profiler Python, as métricas do sistema e as métricas de estrutura.
A lista a seguir mostra qual análise está disponível neste método de classe:
• Tempo de perfil gasto em cada lote de dados,BatchTime_in_seconds, encontrando a diferença
entre os horários de início das chamadas getNext atuais e subsequentes.
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• Encontre os outliers emBatchTime_in_secondse horário de início e de término desses outliers.
• Obtenha as métricas do sistema e da estrutura durante essasBatchTime_in_secondscarimbos de
data/hora. Isso indica onde o tempo foi gasto.
• pt_analysis.plot_the_window()
Gráficos de uma linha do tempo entre um carimbo de data/hora inicial e o carimbo de data/hora final.

Lista de regras integradas do depurador
Use as regras integradas do depurador fornecidas pela Amazon SageMaker Depurar e analisar tensores
emitidos enquanto treina seus modelos. As regras integradas do depurador monitorizam várias condições
comuns que são críticas para o sucesso de um trabalho de treinamento. Você pode chamar as regras
integradas usandoAmazônia SageMaker Python SDKou o de baixo nível SageMaker Novas operações de
API. Dependendo das estruturas de aprendizagem profunda de sua escolha, existem quatro escopos de
validade para as regras integradas, conforme mostrado na tabela a seguir.

Note
O número máximo de regras internas para um trabalho de treinamento é 20 paraProfilerRulee
20 paraRule. SageMaker O depurador gerencia totalmente as regras integradas e analisa seu
trabalho de treinamento em parallel. Para obter mais informações sobre faturamento, consulte
aAmazônia SageMaker O estúdio está disponível sem custo adicionalSeção do doAmazônia
SageMaker Definição de preços.

Important
Para usar os novos recursos do depurador, você precisa atualizar o SageMaker SDK Python e
a biblioteca cliente SMDebug. No kernel do IPython, notebook Jupyter ou JupyterLab ambiente,
execute o código a seguir para instalar as versões mais recentes das bibliotecas e reiniciar o
kernel.
import sys
import IPython
!{sys.executable} -m pip install -U sagemaker smdebug
IPython.Application.instance().kernel.do_shutdown(True)

Debugger ProfilerRule
As regras a seguir são as regras internas do Depurador que podem ser chamadas usando
aProfilerRule.sagemakermétodo de classe.

Regras integradas do depurador para gerar relatórios de criação de perfil
Escopo de validade

Regras integradas

Relatório de criação de perfil para qualquer
SageMaker trabalho de treinamento

• ProfilerReport (p. 2403)

Regras internas do depurador para monitorar a utilização de recursos do sistema de hardware
(métricas do sistema)
Escopo de validade

Regras integradas

Regras genéricas de monitoramento do sistema
para qualquer SageMaker trabalho de treinamento

• BatchSize (p. 2404)
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Escopo de validade

Regras integradas
• GPUMemoryIncrease (p. 2406)
• IOBottleneck (p. 2407)
• LoadBalancing (p. 2408)
• LowGPUUtilization (p. 2409)
• OverallSystemUsage (p. 2410)

Regras integradas do depurador para métricas de estrutura de criação de perfil
Escopo de validade

Regras integradas

Regras de criação de perfil para estruturas de
aprendizado profundo (TensorFlow e PyTorch)

• MaxInitializationTime (p. 2411)
• OverallFrameworkMetrics (p. 2412)
• StepOutlier (p. 2412)

regra do
As regras a seguir são as regras internas do Depurador que podem ser chamadas usando
aRule.sagemakermétodo de classe.

Regras integradas do depurador para gerar relatórios de treinamento
Escopo de validade

Regras integradas

Relatório de treinamento para SageMaker Trabalho • create_xgboost_report (p. 2413)
de treinamento XGBoost

Regras internas do depurador para depurar dados de treinamento do modelo (tensores de saída)
Escopo de validade

Regras integradas

Estruturas de deep learning (TensorFlow, MXNet e
PyTorch)

• dead_relu (p. 2414)
• exploding_tensor (p. 2415)
• poor_weight_initialization (p. 2416)
• saturated_activation (p. 2418)
• vanishing_gradient (p. 2421)
• weight_update_ratio (p. 2422)

Estruturas de deep learning (TensorFlow, MXNet e
PyTorch) e o algoritmo XGBoost

• all_zero (p. 2424)
• class_imbalance (p. 2425)
• loss_not_decreasing (p. 2427)
• overfit (p. 2429)
• overtraining (p. 2431)
• similar_across_runs (p. 2432)
• stalled_training_rule (p. 2434)
• tensor_variance (p. 2435)
• unchanged_tensor (p. 2436)

Aplicativos de aprendizagem profunda

• check_input_images (p. 2439)
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Escopo de validade

Regras integradas
• nlp_sequence_ratio (p. 2440)

Algoritmo XGBoost

• confusion (p. 2441)
• feature_importance_overweight (p. 2444)
• tree_depth (p. 2445)

Para usar as regras internas com valores de parâmetros padrão: use o seguinte formato de configuração:
from sagemaker.debugger import Rule, ProfilerRule, rule_configs
rules = [
ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.BuiltInRuleName_1()),
ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.BuiltInRuleName_2()),
...
ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.BuiltInRuleName_n()),
Rule.sagemaker(rule_configs.built_in_rule_name_1()),
Rule.sagemaker(rule_configs.built_in_rule_name_2()),
...
Rule.sagemaker(rule_configs.built_in_rule_name_n())
]

Para usar as regras internas com a personalização dos valores dos parâmetros: use o seguinte formato de
configuração:
from sagemaker.debugger import Rule, ProfilerRule, rule_configs
rules = [
ProfilerRule.sagemaker(
base_config=rule_configs.BuiltInRuleName(),
rule_parameters={
"key": "value"
}
)
Rule.sagemaker(
base_config=rule_configs.built_in_rule_name(),
rule_parameters={
"key": "value"
}
collections_to_save=[
CollectionConfig(
name="tensor_collection_name",
parameters={
"key": "value"
}
)
]
)
]

Para encontrar as chaves disponíveis para orule_parameters, consulte as tabelas de descrição de
parâmetros.
Códigos de configuração de regra de exemplo são fornecidos para cada regra interna abaixo das tabelas
de descrição de parâmetros.
• Para obter instruções completas e exemplos de como usar as regras integradas do Depurador,
consulteCódigo de exemplo de regras integradas do depurador (p. 2321).
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• Para obter instruções completas sobre como usar as regras internas com o nível baixo SageMaker
Operações de API, consulteConfigurar o Debugger usando a Amazon SageMaker API (p. 2452).

ProfilerReport
O ProfilerReport A regra chama todas as regras integradas para monitoramento e criação de perfil. Ele cria
um relatório de criação de perfil e é atualizado quando as regras individuais são acionadas. Você pode
fazer o download de um relatório abrangente de criação de perfil enquanto um trabalho de treinamento
está em execução ou após a conclusão do trabalho de treinamento. Você pode ajustar os valores dos
parâmetros da regra para personalizar a sensibilidade das regras internas de monitoramento e criação de
perfil. O código de exemplo a seguir mostra o formato básico para ajustar os parâmetros de regra internos
por meio do ProfilerReport regra.
rules=[
ProfilerRule.sagemaker(
rule_configs.ProfilerReport(
<BuiltInRuleName>_<parameter_name> = value
)
)
]

Se você acionar isso ProfilerReport regra sem nenhum parâmetro personalizado, conforme mostrado no
código de exemplo a seguir, a ProfilerReport regra aciona todas as regras integradas para monitoramento
e criação de perfil com seus valores de parâmetros padrão.
rules=[ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.ProfilerReport())]

O código de exemplo a seguir mostra como especificar e ajustar as regras do
CPUBottleNeckcpu_thresholde a regra IOBottlEneckthresholdparâmetro .
rules=[
ProfilerRule.sagemaker(
rule_configs.ProfilerReport(
CPUBottleneck_cpu_threshold = 90,
IOBottleneck_threshold = 90
)
)
]

Descrições de parâmetros da OverallSystemUsage Regra do
Nome do parâmetro

Descrição

base_trial

O nome de trabalho de treinamento de
teste básico. Esse parâmetro é definido
automaticamente para o trabalho de treinamento
atual da Amazon SageMaker depurador
Obrigatório
Valores válidos: String

<BuiltInRuleName>_<parameter_name>

Parâmetro personalizável para ajustar limites de
outras regras internas de monitoramento e criação
de perfil.
Opcional
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Nome do parâmetro

Descrição
Valor padrão: None

BatchSize
O BatchSize ajuda a detectar se a GPU está subutilizada devido a um tamanho de lote pequeno. Para
detectar esse problema, essa regra monitora a utilização média da CPU, a utilização da GPU e a utilização
da memória da GPU. Se a utilização na CPU, GPU e memória GPU for baixa em média, isso pode
indicar que o trabalho de treinamento pode ser executado em um tipo de instância menor ou pode ser
executado com um tamanho de lote maior. Essa análise não funciona para estruturas que superalocam
muito a memória. No entanto, aumentar o tamanho do lote pode levar a gargalos de processamento ou
carregamento de dados, pois é necessário mais tempo de pré-processamento de dados em cada iteração.

Descrições de parâmetros da BatchSize Regra do
Nome do parâmetro

Descrição

base_trial

O nome de trabalho de treinamento de
teste básico. Esse parâmetro é definido
automaticamente para o trabalho de treinamento
atual da Amazon SageMaker depurador
Obrigatório
Valores válidos: String
Define o limite para o 95º quantil de utilização da
CPU em porcentagem.

cpu_threshold_p95

Opcional
Valores válidos: Inteiro
Valor padrão:70(em porcentagem)
Define o limite para o 95º quantil de utilização da
GPU em porcentagem.

gpu_threshold_p95

Opcional
Valores válidos: Inteiro
Valor padrão:70(em porcentagem)
Define o limite para o 95º quantil de utilização da
memória da GPU em porcentagem.

gpu_memory_threshold_p95

Opcional
Valores válidos: Inteiro
Valores padrão:70(em porcentagem)
Define o número de pontos de dados a serem
ignorados até que a regra inicie a avaliação. As
primeiras etapas dos trabalhos de treinamento
geralmente mostram um alto volume de processos
de dados, portanto, mantenha a regra paciente e

patience
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Nome do parâmetro

Descrição
evite que ela seja invocada muito cedo com um
determinado número de dados de criação de perfil
que você especifica com esse parâmetro.
Opcional
Valores válidos: Inteiro
Valores padrão: 100
Tamanho da janela para computar quantis.

window

Opcional
Valores válidos: Inteiro
Valores padrão: 500
Intervalo de tempo durante o qual os arquivos da
linha do tempo

scan_interval_us

Opcional
Valores válidos: Inteiro
Valores padrão:60000000(em microssegundos)

Gargalo da CPU
A regra CPUBottleneck ajuda a detectar se a GPU está subutilizada devido a gargalos da CPU. A regra
retornará True se o número de gargalos de CPU exceder um limite predefinido.

Descrições de parâmetros da regra CPUBottleneck
Nome do parâmetro

Descrição

base_trial

O nome de trabalho de treinamento de
teste básico. Esse parâmetro é definido
automaticamente para o trabalho de treinamento
atual da Amazon SageMaker depurador
Obrigatório
Valores válidos: String
Define o limite para a proporção do tempo de
gargalo em relação ao tempo total de treinamento.
Se a proporção exceder a porcentagem
especificada para o parâmetro de limite, a regra
alterna o status da regra para Verdadeiro.

threshold

Opcional
Valores válidos: Inteiro
Valor padrão:50(em porcentagem)
Um limite que define a baixa utilização da GPU.

gpu_threshold
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Nome do parâmetro

Descrição
Opcional
Valores válidos: Inteiro
Valor padrão:10(em porcentagem)
Um limite que define a alta utilização da CPU.

cpu_threshold

Opcional
Valores válidos: Inteiro
Valores padrão:90(em porcentagem)
Define o número de pontos de dados a serem
ignorados até que a regra inicie a avaliação. As
primeiras etapas dos trabalhos de treinamento
geralmente mostram um alto volume de processos
de dados, portanto, mantenha a regra paciente e
evite que ela seja invocada muito cedo com um
determinado número de dados de criação de perfil
que você especifica com esse parâmetro.

patience

Opcional
Valores válidos: Inteiro
Valores padrão: 100
Intervalo de tempo com o qual os arquivos da linha
do tempo são

scan_interval_us

Opcional
Valores válidos: Inteiro
Valores padrão:60000000(em microssegundos)

GPUMemoryIncrease
A GPUMemoryIncrease ajuda a detectar um grande aumento no uso de memória nas GPUs.

Descrições de parâmetros da GPUMemoryIncrease Regra do
Nome do parâmetro

Descrição

base_trial

O nome de trabalho de treinamento de
teste básico. Esse parâmetro é definido
automaticamente para o trabalho de treinamento
atual da Amazon SageMaker depurador
Obrigatório
Valores válidos: String
Define o limite para o aumento absoluto da
memória.

increase

2406

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Lista de regras integradas

Nome do parâmetro

Descrição
Opcional
Valores válidos: Inteiro
Valor padrão:10(em porcentagem)
Define o número de pontos de dados a serem
ignorados até que a regra inicie a avaliação. As
primeiras etapas dos trabalhos de treinamento
geralmente mostram um alto volume de processos
de dados, portanto, mantenha a regra paciente e
evite que ela seja invocada muito cedo com um
determinado número de dados de criação de perfil
que você especifica com esse parâmetro.

patience

Opcional
Valores válidos: Inteiro
Valores padrão: 100
Tamanho da janela para computar quantis.

window

Opcional
Valores válidos: Inteiro
Valores padrão: 500
Intervalo de tempo durante o qual os arquivos da
linha do tempo

scan_interval_us

Opcional
Valores válidos: Inteiro
Valores padrão:60000000(em microssegundos)

Gola de garrafa IO
Essa regra ajuda a detectar se a GPU está subutilizada devido a gargalos de E/S de dados. A regra
retornará True se o número de gargalos de E/S exceder um limite predefinido.

Descrições de parâmetros da regra IOBottleNeck
Nome do parâmetro

Descrição

base_trial

O nome de trabalho de treinamento de
teste básico. Esse parâmetro é definido
automaticamente para o trabalho de treinamento
atual da Amazon. SageMaker depurador
Obrigatório
Valores válidos: String
Define o limite quando Regra retornar Verdadeiro.

threshold
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Nome do parâmetro

Descrição
Opcional
Valores válidos: Inteiro
Valor padrão:50(em porcentagem)
Um limite que define quando a GPU é considerada
subutilizada.

gpu_threshold

Opcional
Valores válidos: Inteiro
Valor padrão:70(em porcentagem)
Um limite que define o alto tempo de espera de E/
S.

io_threshold

Opcional
Valores válidos: Inteiro
Valores padrão:50(em porcentagem)
Define o número de pontos de dados a serem
ignorados até que a regra inicie a avaliação. As
primeiras etapas dos trabalhos de treinamento
geralmente mostram um alto volume de processos
de dados, portanto, mantenha a regra paciente e
evite que ela seja invocada muito cedo com um
determinado número de dados de criação de perfil
que você especifica com esse parâmetro.

patience

Opcional
Valores válidos: Inteiro
Valores padrão: 1000
Intervalo de tempo durante o qual os arquivos da
linha do tempo

scan_interval_us

Opcional
Valores válidos: Inteiro
Valores padrão:60000000(em microssegundos)

LoadBalancing
O LoadBalancing ajuda a detectar problemas no balanceamento de carga de trabalho entre várias GPUs.

Descrições de parâmetros da LoadBalancing Regra do
Nome do parâmetro

Descrição

base_trial

O nome de trabalho de treinamento de
teste básico. Esse parâmetro é definido
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Nome do parâmetro

Descrição
automaticamente para o trabalho de treinamento
atual da Amazon. SageMaker depurador
Obrigatório
Valores válidos: String
Define a porcentagem da carga de trabalho.

threshold

Opcional
Valores válidos: Inteiro
Valor padrão:0.5(proporção sem unidade)
Define o número de pontos de dados a serem
ignorados até que a regra inicie a avaliação. As
primeiras etapas dos trabalhos de treinamento
geralmente mostram um alto volume de processos
de dados, portanto, mantenha a regra paciente e
evite que ela seja invocada muito cedo com um
determinado número de dados de criação de perfil
que você especifica com esse parâmetro.

patience

Opcional
Valores válidos: Inteiro
Valores padrão: 10
Intervalo de tempo durante o qual os arquivos da
linha do tempo

scan_interval_us

Opcional
Valores válidos: Inteiro
Valores padrão:60000000(em microssegundos)

Baixa utilização da GPU
A regra LowGPUUtilization ajuda a detectar se a utilização da GPU é baixa ou sofre flutuações. Isso é
verificado para cada GPU em cada trabalhador. A regra retorna True se o 95º quantil estiver abaixo do
limiar_p95, o que indica subutilização. A regra retorna true se o 95º quantil estiver acima do limiar_p95 e o
5º quantil estiver abaixo do limiar_p5, o que indica flutuações.

Descrições de parâmetros da regra LowGPUUtilization
Nome do parâmetro

Descrição

base_trial

O nome de trabalho de treinamento de
teste básico. Esse parâmetro é definido
automaticamente para o trabalho de treinamento
atual da Amazon. SageMaker depurador
Obrigatório
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Nome do parâmetro

Descrição
Valores válidos: String
Um limite para o 95º quantil abaixo do qual a GPU
é considerada subutilizada.

threshold_p95

Opcional
Valores válidos: Inteiro
Valor padrão:70(em porcentagem)
Um limite para o 5º quantil. O padrão é 10 por
cento.

threshold_p5

Opcional
Valores válidos: Inteiro
Valores padrão:10(em porcentagem)
Define o número de pontos de dados a serem
ignorados até que a regra inicie a avaliação. As
primeiras etapas dos trabalhos de treinamento
geralmente mostram um alto volume de processos
de dados, portanto, mantenha a regra paciente e
evite que ela seja invocada muito cedo com um
determinado número de dados de criação de perfil
que você especifica com esse parâmetro.

patience

Opcional
Valores válidos: Inteiro
Valores padrão: 1000
Tamanho da janela para computar quantis.

window

Opcional
Valores válidos: Inteiro
Valores padrão: 500
Intervalo de tempo durante o qual os arquivos da
linha do tempo

scan_interval_us

Opcional
Valores válidos: Inteiro
Valores padrão:60000000(em microssegundos)

OverallSystemUsage
O OverallSystemUsage regra mede o uso geral do sistema por nó de trabalho. Atualmente, a regra agrega
apenas valores por nó e calcula seus percentis.
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Descrições de parâmetros da OverallSystemUsage Regra do
Nome do parâmetro

Descrição

base_trial

O nome de trabalho de treinamento de
teste básico. Esse parâmetro é definido
automaticamente para o trabalho de treinamento
atual da Amazon. SageMaker depurador
Obrigatório
Valores válidos: String
Intervalo de tempo para verificar arquivos de linha
do tempo

scan_interval_us

Opcional
Valores válidos: Inteiro
Valores padrão:60000000(em microssegundos)

MaxInitializationTime
O MaxInitializationTime ajuda a detectar se a inicialização do treinamento está demorando muito. A regra
espera até que a primeira etapa esteja disponível.

Descrições de parâmetros da MaxInitializationTime Regra do
Nome do parâmetro

Descrição

base_trial

O nome de trabalho de treinamento de
teste básico. Esse parâmetro é definido
automaticamente para o trabalho de treinamento
atual da Amazon. SageMaker depurador
Obrigatório
Valores válidos: String
Define o limite em minutos para aguardar a
disponibilização da primeira etapa.

threshold

Opcional
Valores válidos: Inteiro
Valor padrão:20(em minutos)
Intervalo de tempo com o qual os arquivos da linha
do tempo são

scan_interval_us

Opcional
Valores válidos: Inteiro
Valores padrão:60000000(em microssegundos)
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OverallFrameworkMetrics
O OverallFrameworkMetrics A regra resume o tempo gasto em métricas de estrutura, como passagem
para frente e para trás e carregamento de dados.

Descrições de parâmetros da OverallFrameworkMetrics Regra do
Nome do parâmetro

Descrição

base_trial

O nome de trabalho de treinamento de
teste básico. Esse parâmetro é definido
automaticamente para o trabalho de treinamento
atual da Amazon. SageMaker depurador
Obrigatório
Valores válidos: String
Intervalo de tempo para verificar arquivos de linha
do tempo

scan_interval_us

Opcional
Valores válidos: Inteiro
Valores padrão:60000000(em microssegundos)

StepOutlier
O StepOutlier ajuda a detectar valores atípicos em durações de etapas. Esta regra retornaTruese houver
valores atípicos com durações de etapas maiores questddevsigmas de toda a duração da etapa em um
intervalo de tempo.

Descrições de parâmetros da StepOutlier Regra do
Nome do parâmetro

Descrição

base_trial

O nome de trabalho de treinamento de
teste básico. Esse parâmetro é definido
automaticamente para o trabalho de treinamento
atual da Amazon. SageMaker depurador
Obrigatório
Valores válidos: String
Define um fator pelo qual multiplicar o desvio
padrão. Por exemplo, a regra é invocada por
padrão quando a duração de uma etapa é maior ou
menor que 5 vezes o desvio padrão.

stddev

Opcional
Valores válidos: Inteiro
Valor padrão:5(em minutos)
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Nome do parâmetro

Descrição

mode

Modo sob o qual as etapas foram salvas e no qual
a regra deve ser executada. Por padrão, a regra
será executada nas etapas da fase EVAL e TRAIN.
Opcional
Valores válidos: Inteiro
Valor padrão:5(em minutos)
Quantos valores atípicos devem ser ignorados
antes que a regra retorne True

n_outliers

Opcional
Valores válidos: Inteiro
Valor padrão: 10
Intervalo de tempo com o qual os arquivos da linha
do tempo são

scan_interval_us

Opcional
Valores válidos: Inteiro
Valores padrão:60000000(em microssegundos)

CreateXgboostReport
O CreateXgboostReport A regra coleta tensores de saída de um trabalho de treinamento do XGBoost e
gera automaticamente um relatório de treinamento abrangente. Você pode baixar um relatório abrangente
de criação de perfil enquanto um trabalho de treinamento está em execução ou após a conclusão do
trabalho de treinamento e verificar o andamento do treinamento ou o resultado final do trabalho de
treinamento. O CreateXgboostReport rule coleta os seguintes tensores de saída por padrão:
• hyperparameters— Salva na primeira etapa
• metrics- Economiza perdas e precisão a cada 5 etapas
• feature_importance— Salva a cada 5 passos
• predictions— Salva a cada 5 passos
• labels— Salva a cada 5 passos

Descrições de parâmetros da CreateXgboostReport Regra do
Nome do parâmetro

Descrição

base_trial

O nome de trabalho de treinamento de
teste básico. Esse parâmetro é definido
automaticamente para o trabalho de treinamento
atual da Amazon. SageMaker depurador
Obrigatório
Valores válidos: String
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rules=[
Rule.sagemaker(
rule_configs.create_xgboost_report()
)
]

DeadRelu
Essa regra detecta quando a porcentagem de funções de ativação de unidade linear retificada (ReLU)
em um teste são consideradas inativas porque sua atividade de ativação caiu abaixo de um limite. Se
o percentual de ReLUs inativas em uma camada for maior que o valor threshold_layer de ReLUs
inativas, a regra retornará True.

Descrições de parâmetros da DeadRelu Regra do
Nome do parâmetro

Descrição

base_trial

O nome de trabalho de treinamento de
teste básico. Esse parâmetro é definido
automaticamente para o trabalho de treinamento
atual da Amazon. SageMaker depurador
Obrigatório
Valores válidos: String
Uma lista de padrões regex usada para restringir
essa comparação a tensores de valor escalar
específicos. A regra inspeciona apenas os
tensores que correspondem aos padrões regex
especificados na lista. Se nenhum padrão for
transmitido, a regra comparará todos os tensores
reunidos nos testes por padrão. Somente tensores
com valor escalar podem ser combinados.

tensor_regex

Opcional
Valores válidos: Lista de strings ou uma string
separada por vírgulas
Valor padrão: ".*relu_output"
Define um nível de atividade abaixo do qual
uma ReLU é considerada morta. Uma ReLU
pode estar ativa no início de um teste e, depois,
morrer lentamente durante o processo de
treinamento. Se a ReLU estiver ativa abaixo do
threshold_inactivity, ela será considerada
morta.

threshold_inactivity

Opcional
Valores válidos: Float
Valores padrão:1.0(em porcentagem)
Retorna True se a porcentagem de ReLUs
inativas em uma camada for maior que
threshold_layer.

threshold_layer
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Nome do parâmetro

Descrição
Retorna False se a porcentagem de ReLUs
inativas em uma camada for menor que
threshold_layer.
Opcional
Valores válidos: Float
Valores padrão:50.0(em porcentagem)

built_in_rules = [
Rule.sagemaker(
base_config=rule_configs.dead_relu(),
rule_parameters={
"tensor_regex": ".*relu_output|.*ReLU_output",
"threshold_inactivity": "1.0",
"threshold_layer": "50.0"
},
collections_to_save=[
CollectionConfig(
name="custom_relu_collection",
parameters={
"include_regex: ".*relu_output|.*ReLU_output",
"save_interval": "500"
}
)
]
)
]

Para obter um exemplo de como configurar e implantar uma regra interna, consulte Configurar as regras
integradas do depurador (p. 2318).

Note
Essa regra não está disponível para o algoritmo XGBoost.

ExplodingTensor
Essa regra detecta se os tensores emitidos durante o treinamento têm valores não finitos, infinitos ou NaN
(que não é um número). Se um valor não finito for detectado, a regra retornará True.

Descrições de parâmetros da ExplodingTensor Regra do
Nome do parâmetro

Descrição

base_trial

O nome de trabalho de treinamento de
teste básico. Esse parâmetro é definido
automaticamente para o trabalho de treinamento
atual da Amazon. SageMaker depurador
Obrigatório
Valores válidos: String
A lista de nomes de coleção cujos tensores a regra
inspeciona.

collection_names

Opcional
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Nome do parâmetro

Descrição
Valores válidos: String
Valor padrão: None
Uma lista de padrões regex usada para restringir
essa comparação a tensores de valor escalar
específicos. A regra inspeciona apenas os
tensores que correspondem aos padrões regex
especificados na lista. Se nenhum padrão for
transmitido, a regra comparará todos os tensores
reunidos nos testes por padrão. Somente tensores
com valor escalar podem ser combinados.

tensor_regex

Opcional
Valores válidos: String
Valor padrão: None
True para monitorar os tensores base_trial
apenas para valores NaN e não para infinito.

only_nan

False para tratar ambos NaN e infinito como
valores explosivos e para monitorar para ambos.
Opcional
Valor padrão: False

built_in_rules = [
Rule.sagemaker(
base_config=rule_configs.exploding_tensor(),
rule_parameters={
"tensor_regex": ".*gradient",
"only_nan": "False"
},
collections_to_save=[
CollectionConfig(
name="gradients",
parameters={
"save_interval": "500"
}
)
]
)
]

Para obter um exemplo de como configurar e implantar uma regra interna, consulte Configurar as regras
integradas do depurador (p. 2318).

Note
Essa regra não está disponível para o algoritmo XGBoost.

PoorWeightInitialization
Essa regra detecta se os parâmetros do modelo foram inicializados incorretamente.
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Uma inicialização correta quebra a simetria dos pesos e dos gradientes em uma rede neural e mantém
variações de ativação proporcionais nas camadas. Caso contrário, a rede neural não aprende de maneira
eficaz. Inicializadores como Xavier visam manter a variação constante em todas as ativações, o que
é especialmente relevante para o treinamento de redes neurais muito profundas. Uma inicialização
muito pequena pode levar ao desaparecimento de gradientes. Uma inicialização muito grande pode
levar à explosão de gradientes. Essa regra verifica a variação das entradas de ativação nas camadas, a
distribuição de gradientes e a convergência de perda para as etapas iniciais a fim de determinar se uma
rede neural foi inicializada incorretamente.

Descrições de parâmetros da PoorWeightInitialization Regra do
Nome do parâmetro

Descrição

base_trial

O nome de trabalho de treinamento de
teste básico. Esse parâmetro é definido
automaticamente para o trabalho de treinamento
atual da Amazon. SageMaker depurador
Obrigatório
Valores válidos: String
Uma lista de padrões regex usada para restringir
essa comparação a tensores de valor escalar
específicos. A regra inspeciona apenas os
tensores que correspondem aos padrões regex
especificados na lista. Se nenhum padrão for
transmitido, a regra comparará todos os tensores
reunidos nos testes por padrão. Somente tensores
com valor escalar podem ser combinados.

activation_inputs_regex

Opcional
Valores válidos: String
Valor padrão: ".*relu_input"
Se a proporção entre variação mínima e máxima
de pesos por camada exceder o threshold em
uma etapa, a regra retornará True.

threshold

Opcional
Valores válidos: Float
Valor padrão: 10.0
Se a diferença mínima entre os 5º e 95º percentis
da distribuição de gradientes for menor que o
distribution_range, a regra retornará True.

distribution_range

Opcional
Valores válidos: Float
Valor padrão: 0.001
O número de passos a aguardar até que a perda
não seja mais decrescente.

patience
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Nome do parâmetro

Descrição
Opcional
Valores válidos: Inteiro
Valor padrão: 5
O número de etapas que essa regra analisa.
Normalmente, você precisa verificar apenas as
primeiras iterações.

steps

Opcional
Valores válidos: Float
Valor padrão: 10

built_in_rules = [
Rule.sagemaker(
base_config=rule_configs.poor_weight_initialization(),
rule_parameters={
"activation_inputs_regex": ".*relu_input|.*ReLU_input",
"threshold": "10.0",
"distribution_range": "0.001",
"patience": "5",
"steps": "10"
},
collections_to_save=[
CollectionConfig(
name="custom_relu_collection",
parameters={
"include_regex": ".*relu_input|.*ReLU_input",
"save_interval": "500"
}
)
]
)
]

Para obter um exemplo de como configurar e implantar uma regra interna, consulte Configurar as regras
integradas do depurador (p. 2318).

Note
Essa regra não está disponível para o algoritmo XGBoost.

SaturatedActivation
Essa regra detecta se as camadas de ativação de tanh (tangente hiperbólica) e sigmoide estão ficando
saturadas. Uma camada de ativação fica saturada quando a entrada da camada está próxima do máximo
ou do mínimo da função de ativação. O mínimo e máximo das funções de ativação tanh e sigmoide são
definidos pelos seus respectivos valores min_threshold e max_thresholds. Se a atividade de um nó
cair abaixo da porcentagem de threshold_inactivity, ele será considerada saturado. Se mais de um
percentual de threshold_layer dos nós estiverem saturados, a regra retornará True.
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Descrições de parâmetros da SaturatedActivation Regra do
Nome do parâmetro

Descrição

base_trial

O nome de trabalho de treinamento de
teste básico. Esse parâmetro é definido
automaticamente para o trabalho de treinamento
atual da Amazon. SageMaker depurador
Obrigatório
Valores válidos: String
A lista de nomes de coleção cujos tensores a regra
inspeciona.

collection_names

Opcional
Valores válidos: Lista de strings ou uma string
separada por vírgulas
Valor padrão: Nenhum
Uma lista de padrões regex usada para restringir
essa comparação a tensores de valor escalar
específicos. A regra inspeciona apenas os
tensores que correspondem aos padrões regex
especificados na lista. Se nenhum padrão for
transmitido, a regra comparará todos os tensores
reunidos nos testes por padrão. Somente tensores
com valor escalar podem ser combinados.

tensor_regex

Opcional
Valores válidos: String
Valor padrão:
".*tanh_input|.*sigmoid_input".
Os limites mínimo e máximo que definem os
extremos da entrada para uma função de ativação
tanh, definidos como: (min_threshold,
max_threshold). Os valores padrão são
determinados com base em um limite de
gradientes desaparecendo de 0,0000001.

threshold_tanh_min

Opcional
Valores válidos: Float
Valores padrão: -9.4999
Os limites mínimo e máximo que definem os
extremos da entrada para uma função de ativação
tanh, definidos como: (min_threshold,
max_threshold). Os valores padrão são
determinados com base em um limite de
gradientes desaparecendo de 0,0000001.

threshold_tanh_max

Opcional
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Nome do parâmetro

Descrição
Valores válidos: Float
Valores padrão: 9.4999
Os limites mínimo e máximo que definem os
extremos da entrada para uma função de ativação
sigmoide, definidos como: (min_threshold,
max_threshold). Os valores padrão são
determinados com base em um limite de
gradientes desaparecendo de 0,0000001.

threshold_sigmoid_min

Opcional
Valores válidos: Float
Valores padrão: -23
Os limites mínimo e máximo que definem os
extremos da entrada para uma função de ativação
sigmoide, definidos como: (min_threshold,
max_threshold). Os valores padrão são
determinados com base em um limite de
gradientes desaparecendo de 0,0000001.

threshold_sigmoid_max

Opcional
Valores válidos: Float
Valores padrão: 16.99999
A porcentagem de inatividade abaixo da qual a
camada de ativação é considerada saturada. A
ativação pode estar ativa no início de um teste e,
depois, lentamente tornar-se menos ativa durante
o processo de treinamento.

threshold_inactivity

Opcional
Valores válidos: Float
Valores padrão: 1.0
Retornará True se o número de ativações
saturadas em uma camada for maior que a
porcentagem de threshold_layer.

threshold_layer

Retornará False se o número de ativações
saturadas em uma camada for menor que a
porcentagem de threshold_layer.
Opcional
Valores válidos: Float
Valores padrão: 50.0

built_in_rules = [
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]

Rule.sagemaker(
base_config=rule_configs.saturated_activation(),
rule_parameters={
"tensor_regex": ".*tanh_input|.*sigmoid_input",
"threshold_tanh_min": "-9.4999",
"threshold_tanh_max": "9.4999",
"threshold_sigmoid_min": "-23",
"threshold_sigmoid_max": "16.99999",
"threshold_inactivity": "1.0",
"threshold_layer": "50.0"
},
collections_to_save=[
CollectionConfig(
name="custom_activations_collection",
parameters={
"include_regex": ".*tanh_input|.*sigmoid_input"
"save_interval": "500"
}
)
]
)

Para obter um exemplo de como configurar e implantar uma regra interna, consulte Configurar as regras
integradas do depurador (p. 2318).

Note
Essa regra não está disponível para o algoritmo XGBoost.

VanishingGradient
Essa regra detecta se os gradientes em um teste se tornam extremamente pequenos ou caem para
uma magnitude zero. Se a média dos valores absolutos dos gradientes cair abaixo de um threshold
especificado, a regra retornará True.

Descrições de parâmetros do VanishingGradient Regra do
Nome do parâmetro

Descrição

base_trial

O nome de trabalho de treinamento de
teste básico. Esse parâmetro é definido
automaticamente para o trabalho de treinamento
atual da Amazon. SageMaker depurador
Obrigatório
Valores válidos: String
O valor no qual determina-se que o gradiente está
desaparecendo.

threshold

Opcional
Valores válidos: Float
Valor padrão: 0.0000001.

built_in_rules = [
Rule.sagemaker(
base_config=rule_configs.vanishing_gradient(),
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]

)

rule_parameters={
"threshold": "0.0000001"
},
collections_to_save=[
CollectionConfig(
name="gradients",
parameters={
"save_interval": "500"
}
)
]

Para obter um exemplo de como configurar e implantar uma regra interna, consulte Configurar as regras
integradas do depurador (p. 2318).

Note
Essa regra não está disponível para o algoritmo XGBoost.

WeightUpdateRatio
Essa regra mantém o controle da proporção de atualizações com relação a pesos durante o treinamento
e detecta se essa proporção fica muito grande ou muito pequena. Se a proporção de atualizações com
relação a pesos for maior do que o large_threshold value ou se essa proporção for menor que
small_threshold, a regra retornará True.
As condições de treinamento são melhores quando as atualizações são proporcionais aos gradientes. As
atualizações excessivamente grandes podem afastar os pesos dos valores ideais, e as atualizações muito
pequenas resultam em uma convergência muito lenta. Essa regra requer que os pesos estejam disponível
para duas etapas de treinamento etrain.save_intervalprecisa ser definido como igual anum_steps.

Descrições de parâmetros da WeightUpdateRatio Regra do
Nome do parâmetro,

Descrição

base_trial

O nome de trabalho de treinamento de
teste básico. Esse parâmetro é definido
automaticamente para o trabalho de treinamento
atual da Amazon. SageMaker depurador
Obrigatório
Valores válidos: String
O número de etapas que a regra verifica para
determinar se o tensor foi alterado.

num_steps

O número de etapas com as quais você deseja
comparar as proporções de peso. Se você não
transmitir nenhum valor, a regra será executada
por padrão em relação à etapa atual e à etapa
salva imediatamente antes. Se você substituir o
padrão transmitindo um valor para esse parâmetro,
a comparação será feita entre pesos na etapase
em um passo>= s - num_steps.
Opcional
Valores válidos: Inteiro
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Nome do parâmetro,

Descrição
Valor padrão: None
O valor máximo que a proporção de atualizações
em relação ao peso pode ter antes que a regra
retorneTrue.

large_threshold

Opcional
Valores válidos: Float
Valor padrão: 10.0
O valor mínimo que a proporção de atualizações
em relação ao peso pode ter, abaixo do qual a
regra retornaTrue.

small_threshold

Opcional
Valores válidos: Float
Valor padrão: 0.00000001
Uma pequena constante usada para garantir que
o Debugger não divida por zero ao calcular as
atualizações de proporção do peso.

epsilon

Opcional
Valores válidos: Float
Valor padrão: 0.000000001

built_in_rules = [
Rule.sagemaker(
base_config=rule_configs.weight_update_ratio(),
rule_parameters={
"num_steps": "100",
"large_threshold": "10.0",
"small_threshold": "0.00000001",
"epsilon": "0.000000001"
},
collections_to_save=[
CollectionConfig(
name="weights",
parameters={
"train.save_interval": "100"
}
)
]
)
]

Para obter um exemplo de como configurar e implantar uma regra interna, consulte Configurar as regras
integradas do depurador (p. 2318).

Note
Essa regra não está disponível para o algoritmo XGBoost.
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AllZero
Essa regra detecta se todos ou uma porcentagem especificada dos valores do tensor são zero.
Esta regra pode ser aplicada a uma das estruturas de aprendizagem profunda com suporte
(TensorFlow, MXNet e PyTorch) ou para o algoritmo XGBoost. É necessário especificar o parâmetro
collection_names ou tensor_regex. Se ambos os parâmetros forem especificados, a regra
inspecionará a união de tensores de ambos os conjuntos.
Para obter um exemplo de como configurar e implantar uma regra interna, consulte Configurar as regras
integradas do depurador (p. 2318).

Descrições de parâmetros do AllZero Regra do
Nome do parâmetro

Descrição

base_trial

O nome de trabalho de treinamento de
teste básico. Esse parâmetro é definido
automaticamente para o trabalho de treinamento
atual da Amazon SageMaker depurador
Obrigatório
Valores válidos: String
A lista de nomes de coleção cujos tensores a regra
inspeciona.

collection_names

Opcional
Valores válidos: Lista de strings ou uma string
separada por vírgulas
Valor padrão: None
Uma lista de padrões regex usada para restringir
essa comparação a tensores de valor escalar
específicos. A regra inspeciona apenas os
tensores que correspondem aos padrões regex
especificados na lista. Se nenhum padrão for
transmitido, a regra comparará todos os tensores
reunidos nos testes por padrão. Somente tensores
com valor escalar podem ser combinados.

tensor_regex

Opcional
Valores válidos: Lista de strings ou uma string
separada por vírgulas
Valor padrão: None
Especifica a porcentagem de valores no tensor
que precisa ser zero para que essa regra seja
invocada.

threshold

Opcional
Valores válidos: Float
Valor padrão: 100
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built_in_rules = [
Rule.sagemaker(
base_config=rule_configs.all_zero(),
rule_parameters={
"tensor_regex": ".*",
"threshold": "100"
},
collections_to_save=[
CollectionConfig(
name="all",
parameters={
"save_interval": "500"
}
)
]
)
]

ClassImbalance
Essa regra mede os desequilíbrios de amostragem entre classes e lança erros se o desequilíbrio exceder
um limite ou se ocorrerem muitas previsões erradas para classes sub-representadas como resultado do
desequilíbrio.
Os modelos de classificação exigem classes bem equilibradas no conjunto de dados de treinamento ou
uma ponderação/amostragem adequada das classes durante o treinamento. A regra executa as seguintes
verificações:
• Ela conta as ocorrências por classe. Se a proporção do número de amostras entre a menor e a maior
classe for maior do que o threshold_imbalance, será lançado um erro.
• Ela verifica a precisão de previsão por classe. Se a reamostragem ou a ponderação não tiver sido
aplicada corretamente, o modelo poderá atingir alta precisão para a classe com muitas amostras de
treinamento, mas baixa precisão para as classes com poucas amostras de treinamento. Se uma fração
de previsões erradas de determinada classe estiver acima de threshold_misprediction, será
lançado um erro.
Esta regra pode ser aplicada a uma das estruturas de aprendizagem profunda com suporte (TensorFlow,
MXNet e PyTorch) ou para o algoritmo XGBoost.
Para obter um exemplo de como configurar e implantar uma regra interna, consulte Configurar as regras
integradas do depurador (p. 2318).

Descrições de parâmetros da ClassImbalance Regra do
Nome do parâmetro

Descrição

base_trial

O nome de trabalho de treinamento de
teste básico. Esse parâmetro é definido
automaticamente para o trabalho de treinamento
atual da Amazon SageMaker depurador
Obrigatório
Valores válidos: String
O desequilíbrio aceitável entre o número de
amostras da classe menor e da classe maior. Se
esse valor do limite for excedido, será lançado um
erro.

threshold_imbalance
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Nome do parâmetro

Descrição
Opcional
Valores válidos: Float
Valor padrão: 10
Um limite da fração de previsões incorretas
permitidas para cada classe. Se esse limite for
excedido, será lançado um erro. As classes subrepresentadas têm maior risco de ultrapassar esse
limite.

threshold_misprediction

Opcional
Valores válidos: Float
Valor padrão: 0.7
O número de rótulos que precisam ser
processados antes de um desequilíbrio ser
avaliado. A regra pode não ser acionada até que
tenha visto amostras suficientes em várias etapas.
Quanto mais classes o conjunto de dados tiver,
maior será o número de sample.

samples

Opcional
Valores válidos: Inteiro
Valor padrão: 500 (supondo um conjunto de dados
como MNIST com 10 classes)
Se True, np.argmax será aplicado ao tensor da
previsão. Obrigatório quando você tem um vetor de
probabilidades para cada classe. Ele é usado para
determinar qual classe tem a maior probabilidade.

argmax

Condicional
Valores válidos: Booliano
Valor padrão: False
O nome do tensor que contém os rótulos.

labels_regex

Opcional
Valores válidos: String
Valor padrão: ".*labels"
O nome do tensor que contém as previsões.

predictions_regex

Opcional
Valores válidos: String
Valor padrão: ".*predictions"
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built_in_rules = [
Rule.sagemaker(
base_config=rule_configs.class_imbalance(),
rule_parameters={
"threshold_imbalance": "10",
"threshold_misprediction": "0.7",
"samples": "500",
"argmax": "False",
"labels_regex": ".*labels",
"predictions_regex": ".*predictions"
},
collections_to_save=[
CollectionConfig(
name="custom_output_collection",
parameters={
"include_regex": ".*labels|.*predictions",
"save_interval": "500"
}
)
]
)
]

LossNotDecreasing
Essa regra detecta quando a perda não está diminuindo em valor a uma taxa adequada. Essas perdas
devem ser escalares.
Esta regra pode ser aplicada a uma das estruturas de aprendizagem profunda com suporte
(TensorFlow, MXNet e PyTorch) ou para o algoritmo XGBoost. É necessário especificar o parâmetro
collection_names ou tensor_regex. Se ambos os parâmetros forem especificados, a regra
inspecionará a união de tensores de ambos os conjuntos.
Para obter um exemplo de como configurar e implantar uma regra interna, consulte Configurar as regras
integradas do depurador (p. 2318).

Descrições de parâmetros da LossNotDecreasing Regra do
Nome do parâmetro

Descrição

base_trial

O nome de trabalho de treinamento de
teste básico. Esse parâmetro é definido
automaticamente para o trabalho de treinamento
atual da Amazon SageMaker depurador
Obrigatório
Valores válidos: String
A lista de nomes de coleção cujos tensores a regra
inspeciona.

collection_names

Opcional
Valores válidos: Lista de strings ou uma string
separada por vírgulas
Valor padrão: None
Uma lista de padrões regex que é usada para
restringir essa comparação a tensores de valor

tensor_regex
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Nome do parâmetro

Descrição
escalar específicos. A regra inspeciona apenas os
tensores que correspondem aos padrões regex
especificados na lista. Se nenhum padrão for
transmitido, a regra comparará todos os tensores
reunidos nos testes por padrão. Somente tensores
com valor escalar podem ser combinados.
Opcional
Valores válidos: Lista de strings ou uma string
separada por vírgulas
Valor padrão: None
Se definido como True, procura perdas na coleção
chamada "losses" (perdas) quando a coleção está
presente.

use_losses_collection

Opcional
Valores válidos: Booliano
Valor padrão: True
O número mínimo de etapas após as quais a regra
verifica se a perda diminuiu. A avaliação da regra
acontece a cada num_steps. A regra compara
a perda dessa etapa com a perda de uma etapa
que está pelo menos num_steps atrás da etapa
atual. Por exemplo, suponha que a perda está
sendo salva a cada três etapas, mas num_steps
está definido como 10. Na etapa 21, a perda dessa
etapa é comparada com a perda da etapa 9. A
próxima etapa em que a perda é verificada é a
etapa 33, porque dez etapas após a etapa 21 é a
etapa 31 e, na etapa 31 e etapa 32, a perda não é
salva.

num_steps

Opcional
Valores válidos: Inteiro
Valor padrão: 10
A diferença percentual mínima pela qual a perda
deve diminuir entre num_steps.

diff_percent

Opcional
Valores válidos: 0.0 < flutuante < 100
Valor padrão:0.1(em porcentagem)
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Nome do parâmetro

Descrição

increase_threshold_percent

A porcentagem limite máxima que a perda pode
aumentar caso a perda tenha aumentado
Opcional
Valores válidos: 0 < flutuante < 100
Valor padrão:5(em porcentagem)
O nome do modo Debugger para consultar valores
de tensor para verificação de regras. Se isso não
for transmitido, a regra verificará em ordem por
padrão para o mode.EVAL, depois mode.TRAIN e,
então, mode.GLOBAL.

mode

Opcional
Valores válidos: String (EVAL,TRAIN, ouGLOBAL)
Valor padrão: GLOBAL

built_in_rules = [
Rule.sagemaker(
base_config=rule_configs.loss_not_decreasing(),
rule_parameters={
"tensor_regex": ".*",
"use_losses_collection": "True",
"num_steps": "10",
"diff_percent": "0.1",
"increase_threshold_percent": "5",
"mode": "GLOBAL"
},
collections_to_save=[
CollectionConfig(
name="losses",
parameters={
"save_interval": "500"
}
)
]
)
]

Overfit
Essa regra detecta se o modelo está sendo sobreajustado aos dados de treinamento comparando as
perdas de validação e treinamento.
Esta regra pode ser aplicada a uma das estruturas de aprendizagem profunda com suporte (TensorFlow,
MXNet e PyTorch) ou para o algoritmo XGBoost.
Para obter um exemplo de como configurar e implantar uma regra interna, consulte Configurar as regras
integradas do depurador (p. 2318).

Note
Uma maneira padrão de evitar o sobreajuste é regularizar o modelo.
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Descrições de parâmetros da regra de Overfit
Nome do parâmetro

Descrição

base_trial

O nome de trabalho de treinamento de
teste básico. Esse parâmetro é definido
automaticamente para o trabalho de treinamento
atual da Amazon SageMaker depurador
Obrigatório
Valores válidos: String
Uma lista de padrões regex usada para restringir
essa comparação a tensores de valor escalar
específicos. A regra inspeciona apenas os
tensores que correspondem aos padrões regex
especificados na lista. Se nenhum padrão for
transmitido, a regra comparará todos os tensores
reunidos nos testes por padrão. Somente tensores
com valor escalar podem ser combinados.

tensor_regex

Opcional
Valores válidos: Lista de strings ou uma string
separada por vírgulas
Valor padrão: Nenhum
A etapa a partir da qual começar a comparar a
perda de validação e de treinamento.

start_step

Opcional
Valores válidos: Inteiro
Valor padrão: 0
O número de etapas para as quais o
ratio_threshold tem permissão para exceder o
valor definido antes que o modelo seja considerado
sobreajuste.

patience

Opcional
Valores válidos: Inteiro
Valor padrão: 1
A proporção máxima da diferença entre a
perda média de validação e a perda média de
treinamento com relação à perda média de
treinamento. Se esse limite for excedido para um
número patience de etapas, o modelo estará
sendo sobreajustado e a regra retornará True.

ratio_threshold

Opcional
Valores válidos: Float
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Nome do parâmetro

Descrição
Valor padrão: 0.1

built_in_rules = [
Rule.sagemaker(
base_config=rule_configs.overfit(),
rule_parameters={
"tensor_regex": ".*",
"start_step": "0",
"patience": "1",
"ratio_threshold": "0.1"
},
collections_to_save=[
CollectionConfig(
name="losses",
parameters={
"train.save_interval": "100",
"eval.save_interval": "10"
}
)
]
)
]

Overtraining
Essa regra detecta se um modelo está sendo treinado em excesso. Após várias iterações de treinamento
em um modelo bem comportado (diminuição da perda de treinamento e validação), o modelo se aproxima
de um mínimo da função de perda e não melhora mais. Se o modelo continuar treinando, pode acontecer
que a perda de validação comece a aumentar, porque o modelo começa a se ajustar demais. Essa regra
estabelece limites e condições para determinar se o modelo não está melhorando e evita problemas de
sobreajuste devido ao excesso de treinamento.
Esta regra pode ser aplicada a uma das estruturas de aprendizagem profunda com suporte (TensorFlow,
MXNet e PyTorch) ou para o algoritmo XGBoost.
Para obter um exemplo de como configurar e implantar uma regra interna, consulte Configurar as regras
integradas do depurador (p. 2318).

Note
O excesso de treinamento pode ser evitado pela interrupção precoce. Para obter
informações sobre interrupção precoce, consulte Interromper trabalhos de treinamento
precocemente (p. 2497). Para obter um exemplo que mostra como usar o treinamento spot com o
Debugger, consulteAtive o treinamento spot com a Amazon SageMaker Debugger.

Descrições de parâmetros da regra Overtraining
Nome do parâmetro

Descrição

base_trial

O nome de trabalho de treinamento de
teste básico. Esse parâmetro é definido
automaticamente para o trabalho de treinamento
atual da Amazon SageMaker depurador
Obrigatório
Valores válidos: String
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Nome do parâmetro

Descrição

patience_train

O número de etapas a aguardar antes que se
considere que a perda de treinamento não esteja
mais melhorando.
Opcional
Valores válidos: Inteiro
Valor padrão: 5
O número de etapas a aguardar antes que se
considere que a perda de validação não esteja
mais melhorando.

patience_validation

Opcional
Valores válidos: Inteiro
Valor padrão: 10
O limite mínimo de quanto o erro deve melhorar
antes de ser considerado como um novo ideal.

delta

Opcional
Valores válidos: Float
Valor padrão: 0.01

built_in_rules = [
Rule.sagemaker(
base_config=rule_configs.overtraining(),
rule_parameters={
"patience_train": "5",
"patience_validation": "10",
"delta": "0.01"
},
collections_to_save=[
CollectionConfig(
name="losses",
parameters={
"save_interval": "500"
}
)
]
)
]

SimilarAcrossRuns
Essa regra compara tensores coletados de um teste base com tensores de outro teste.
Esta regra pode ser aplicada a uma das estruturas de aprendizagem profunda com suporte (TensorFlow,
MXNet e PyTorch) ou para o algoritmo XGBoost.
Para obter um exemplo de como configurar e implantar uma regra interna, consulte Configurar as regras
integradas do depurador (p. 2318).
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Descrições de parâmetros da SimilarAcrossRuns Regra do
Nome do parâmetro

Descrição

base_trial

O nome de trabalho de treinamento de
teste básico. Esse parâmetro é definido
automaticamente para o trabalho de treinamento
atual da Amazon SageMaker depurador
Obrigatório
Valores válidos: String
Um nome de trabalho de treinamento concluído
cujos tensores você deseja comparar com os
tensores coletados dobase_trial.

other_trials

Obrigatório
Valores válidos: String
A lista de nomes de coleção cujos tensores a regra
inspeciona.

collection_names

Opcional
Valores válidos: Lista de strings ou uma string
separada por vírgulas
Valor padrão: Nenhum
Uma lista de padrões regex usada para restringir
essa comparação a tensores de valor escalar
específicos. A regra inspeciona apenas os
tensores que correspondem aos padrões regex
especificados na lista. Se nenhum padrão for
transmitido, a regra comparará todos os tensores
reunidos nos testes por padrão. Somente tensores
com valor escalar podem ser combinados.

tensor_regex

Opcional
Valores válidos: Lista de strings ou uma string
separada por vírgulas
Valor padrão: Nenhum

built_in_rules = [
Rule.sagemaker(
base_config=rule_configs.similar_across_runs(),
rule_parameters={
"other_trials": "<specify-another-job-name>",
"collection_names": "losses",
"tensor_regex": ".*"
},
collections_to_save=[
CollectionConfig(
name="losses",
parameters={
"save_interval": "500"
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]

)

]

)

}

StalledTrainingRule
StalledTrainingRule detecta se não há progresso no trabalho de treinamento e interrompe o trabalho de
treinamento se a regra for acionada. Essa regra exige que os tensores sejam salvos periodicamente em
um intervalo de tempo definido por seuthresholdparâmetro . Essa regra continua monitorando novos
tensores e, se nenhum novo tensor tiver sido emitido, a regra de intervalo de limite será acionada.

Descrições de parâmetros da StalledTrainingRule Regra do
Nome do parâmetro

Descrição

base_trial

O nome de trabalho de treinamento de
teste básico. Esse parâmetro é definido
automaticamente para o trabalho de treinamento
atual da Amazon SageMaker depurador
Obrigatório
Valores válidos: String
Um limite que define por quanto tempo em
segundos a regra espera por uma saída de tensor
até disparar um problema de treinamento parado.
O valor padrão é 1800 segundos.

threshold

Opcional
Valores válidos: Inteiro
Valor padrão: 1800
Se definido comoTrue, observa se o trabalho
de treinamento básico produz tensores
em”threshold“segundos.

stop_training_on_fire

Opcional
Valores válidos: Booliano
Valor padrão: False
O prefixo do nome do trabalho de treinamento
básico. Sestop_training_on_fireé verdade, a
regra procura SageMaker trabalhos de treinamento
com esse prefixo na mesma conta. Se houver
uma inatividade encontrada, a regra assume
umStopTrainingJobAção . Observe que,
se houver vários trabalhos encontrados com o
mesmo prefixo, a regra ignora o encerramento.
É importante que o prefixo seja definido como
exclusivo para cada trabalho de treinamento.

training_job_name_prefix

Opcional
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Nome do parâmetro

Descrição
Valores válidos: String

built_in_rules = [
Rule.sagemaker(
base_config=rule_configs.stalled_training_rule(),
rule_parameters={
"threshold": "1800",
"stop_training_on_fire": "True",
"training_job_name_prefix": "<specify-training-base-job-name>"
},
collections_to_save=[
CollectionConfig(
name="losses",
parameters={
"save_interval": "500"
}
)
]
)
]

TensorVariance
Essa regra detecta se você tem tensores com variâncias muito altas ou muito baixas. Variâncias muito
altas ou muito baixas em um tensor podem levar à saturação de neurônios, o que reduz a capacidade de
aprendizagem da rede neural. A variância muito alta nos tensores também pode acabar resultando em
tensores explosivos. Use essa regra para detectar esses problemas antecipadamente.
Esta regra pode ser aplicada a uma das estruturas de aprendizagem profunda com suporte
(TensorFlow, MXNet e PyTorch) ou para o algoritmo XGBoost. É necessário especificar o parâmetro
collection_names ou tensor_regex. Se ambos os parâmetros forem especificados, a regra
inspecionará a união de tensores de ambos os conjuntos.
Para obter um exemplo de como configurar e implantar uma regra interna, consulte Configurar as regras
integradas do depurador (p. 2318).

Descrições de parâmetros do TensorVariance Regra do
Nome do parâmetro

Descrição

base_trial

O nome de trabalho de treinamento de
teste básico. Esse parâmetro é definido
automaticamente para o trabalho de treinamento
atual da Amazon SageMaker depurador
Obrigatório
Valores válidos: String
A lista de nomes de coleção cujos tensores a regra
inspeciona.

collection_names

Opcional
Valores válidos: Lista de strings ou uma string
separada por vírgulas

2435

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Lista de regras integradas

Nome do parâmetro

Descrição
Valor padrão: Nenhum
Uma lista de padrões regex usada para restringir
essa comparação a tensores de valor escalar
específicos. A regra inspeciona apenas os
tensores que correspondem aos padrões regex
especificados na lista. Se nenhum padrão for
transmitido, a regra comparará todos os tensores
reunidos nos testes por padrão. Somente tensores
com valor escalar podem ser combinados.

tensor_regex

Opcional
Valores válidos: Lista de strings ou uma string
separada por vírgulas
Valor padrão: Nenhum
O limite máximo da variância do tensor.

max_threshold

Opcional
Valores válidos: Float
Valor padrão: Nenhum
O limite mínimo da variância do tensor.

min_threshold

Opcional
Valores válidos: Float
Valor padrão: Nenhum

built_in_rules = [
Rule.sagemaker(
base_config=rule_configs.tensor_variance(),
rule_parameters={
"collection_names": "weights",
"max_threshold": "10",
"min_threshold": "0.00001",
},
collections_to_save=[
CollectionConfig(
name="weights",
parameters={
"save_interval": "500"
}
)
]
)
]

UnchangedTensor
Essa regra detecta se um tensor não está mais mudando ao longo das etapas.
Essa regra executa onumpy.all fecharpara verificar se o tensor não está mudando.
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Esta regra pode ser aplicada a uma das estruturas de aprendizagem profunda com suporte
(TensorFlow, MXNet e PyTorch) ou para o algoritmo XGBoost. É necessário especificar o parâmetro
collection_names ou tensor_regex. Se ambos os parâmetros forem especificados, a regra
inspecionará a união de tensores de ambos os conjuntos.
Para obter um exemplo de como configurar e implantar uma regra interna, consulte Configurar as regras
integradas do depurador (p. 2318).

Descrições de parâmetros do UnchangedTensor Regra do
Nome do parâmetro

Descrição

base_trial

O nome de trabalho de treinamento de
teste básico. Esse parâmetro é definido
automaticamente para o trabalho de treinamento
atual da Amazon SageMaker depurador
Obrigatório
Valores válidos: String
A lista de nomes de coleção cujos tensores a regra
inspeciona.

collection_names

Opcional
Valores válidos: Lista de strings ou uma string
separada por vírgulas
Valor padrão: Nenhum
Uma lista de padrões regex usada para restringir
essa comparação a tensores de valor escalar
específicos. A regra inspeciona apenas os
tensores que correspondem aos padrões regex
especificados na lista. Se nenhum padrão for
transmitido, a regra comparará todos os tensores
reunidos nos testes por padrão. Somente tensores
com valor escalar podem ser combinados.

tensor_regex

Opcional
Valores válidos: Lista de strings ou uma string
separada por vírgulas
Valor padrão: Nenhum
O número de etapas que a regra verifica para
determinar se o tensor foi alterado.

num_steps

Isso verifica os últimos num_steps que estão
disponíveis. Eles não precisam ser consecutivos.
Se num_steps for 2, na etapa s ela não
necessariamente verifica s-1 e s. Se s-1 não
estiver disponível, ela verifica a última etapa
disponível com s. Nesse caso, ela verifica a última
etapa disponível com a etapa atual.
Opcional
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Nome do parâmetro

Descrição
Valores válidos: Inteiro
Valor padrão: 3
O parâmetro de tolerância relativa a ser transmitido
para o método numpy.allclose.

rtol

Opcional
Valores válidos: Float
Valor padrão: 1e-05
O parâmetro de tolerância absoluta a ser
transmitido para o método numpy.allclose.

atol

Opcional
Valores válidos: Float
Valor padrão: 1e-08
Se deve ser comparada NaNs igual. SeTrue,
NaNs na matriz de entrada a são considerados
iguais a NaNs na matriz de entrada b na matriz de
saída. Este parâmetro é transmitido para o método
numpy.allclose.

equal_nan

Opcional
Valores válidos: Booliano
Valor padrão: False

built_in_rules = [
Rule.sagemaker(
base_config=rule_configs.unchanged_tensor(),
rule_parameters={
"collection_names": "losses",
"tensor_regex": "",
"num_steps": "3",
"rtol": "1e-05",
"atol": "1e-08",
"equal_nan": "False"
},
collections_to_save=[
CollectionConfig(
name="losses",
parameters={
"save_interval": "500"
}
)
]
)
]
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CheckInputImages
Essa regra verifica se as imagens de entrada foram normalizadas corretamente. Especificamente, ela
detecta se a média dos dados de amostra difere de zero em mais de um valor limite. Muitos modelos de
visão computacional exigem que os dados de entrada tenham uma média zero e variação de unidade.
Esta regra é aplicável a aplicativos de aprendizagem profunda.
Para obter um exemplo de como configurar e implantar uma regra interna, consulte Configurar as regras
integradas do depurador (p. 2318).

Descrições de parâmetros do CheckInputImages Regra do
Nome do parâmetro

Descrição

base_trial

O nome de trabalho de treinamento de
teste básico. Esse parâmetro é definido
automaticamente para o trabalho de treinamento
atual da Amazon SageMaker depurador
Obrigatório
Valores válidos: String
Um limite que define por quanto a média dos
dados de entrada pode ser diferente de 0.

threshold_mean

Opcional
Valores válidos: Float
Valor padrão: 0.2
O número de imagens que precisam ser
amostradas antes que um erro possa ser lançado.
Se o valor for muito baixo, a estimativa da média
do conjunto de dados será imprecisa.

threshold_samples

Opcional
Valores válidos: Inteiro
Valor padrão: 500
O nome do tensor dos dados de entrada.

regex

Opcional
Valores válidos: String
Valor
padrão:".*hybridsequential0_input_0"(o
nome do tensor de entrada para modelos do
Apache MXNet usando HybridSequential)
A posição do canal de cor na matriz de formas do
tensor de entrada.

channel

Opcional
Valores válidos: Inteiro
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Nome do parâmetro

Descrição
Valor padrão: 1 (por exemplo, o MXNet espera
dados de entrada na forma de (tamanho_do_lote,
canal, altura, largura))

built_in_rules = [
Rule.sagemaker(
base_config=rule_configs.check_input_images(),
rule_parameters={
"threshold_mean": "0.2",
"threshold_samples": "500",
"regex": ".*hybridsequential0_input_0",
"channel": "1"
},
collections_to_save=[
CollectionConfig(
name="custom_inputs_collection",
parameters={
"include_regex": ".*hybridsequential0_input_0",
"save_interval": "500"
}
)
]
)
]

PNLSequenceRatio
Essa regra calcula a proporção de tokens específicos, dado o resto da sequência de entrada que é útil
para otimizar o desempenho. Por exemplo, você pode calcular a porcentagem de preenchimento end-ofsentence Tokens (EOS) na sequência de entrada. Se o número de tokens de EOS for muito alto, deverá
ser executada uma estratégia de armazenamento bucketing alternativa. Também é possível calcular a
porcentagem de tokens desconhecidos na sequência de entrada. Se o número de palavras desconhecidas
for muito alto, poderá ser usado um vocabulário alternativo.
Esta regra é aplicável a aplicativos de aprendizagem profunda.
Para obter um exemplo de como configurar e implantar uma regra interna, consulte Configurar as regras
integradas do depurador (p. 2318).

Descrições de parâmetros da NLPSequingSequenceRatio Regra do
Nome do parâmetro

Descrição

base_trial

O nome de trabalho de treinamento de
teste básico. Esse parâmetro é definido
automaticamente para o trabalho de treinamento
atual da Amazon SageMaker depurador
Obrigatório
Valores válidos: String
Uma lista de padrões regex usada para restringir
essa comparação a tensores de valor escalar
específicos. A regra inspeciona apenas os
tensores que correspondem aos padrões regex

tensor_regex
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Nome do parâmetro

Descrição
especificados na lista. Se nenhum padrão for
transmitido, a regra comparará todos os tensores
reunidos nos testes por padrão. Somente tensores
com valor escalar podem ser combinados.
Opcional
Valores válidos: Lista de strings ou uma string
separada por vírgulas
Valor padrão: ".*embedding0_input_0"
(supondo uma incorporação como a camada inicial
da rede)
Uma string de uma lista dos valores numéricos dos
tokens. Por exemplo, "3, 0".

token_values

Opcional
Valores válidos: String de valores numéricos
separados por vírgulas
Valor padrão: 0
Uma string de uma lista de limites (em
porcentagens) que correspondem a cada um dos
token_values. Por exemplo, "50,0; 50,0".

token_thresholds_percent

Opcional
Valores válidos: string de flutuações separadas por
vírgulas
Valor padrão: "50"

built_in_rules = [
Rule.sagemaker(
base_config=rule_configs.nlp_sequence_ratio(),
rule_parameters={
"tensor_regex": ".*embedding0_input_0",
"token_values": "0",
"token_thresholds_percent": "50"
},
collections_to_save=[
CollectionConfig(
name="custom_inputs_collection",
parameters={
"include_regex": ".*embedding0_input_0"
}
)
]
)
]

Confusion
Essa regra avalia a qualidade de uma matriz de confusão para um problema de classificação.
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Ela cria uma matriz de tamanho category_no*category_no e a preenche com dados de
pares (labels, predictions). Para cada par (labels, predictions), a contagem em
confusion[labels][predictions] é incrementada em 1. Quando a matriz é totalmente preenchida,
a proporção de dados de valores na diagonal e de valores fora da diagonal são avaliados da seguinte
maneira:
• Para elementos na diagonal: confusion[i][i]/sum_j(confusion[j][j])>=min_diag
• Para elementos fora da diagonal: confusion[j][i])/sum_j(confusion[j]
[i])<=max_off_diag
Essa regra pode ser aplicada ao algoritmo XGBoost.
Para obter um exemplo de como configurar e implantar uma regra interna, consulte Configurar as regras
integradas do depurador (p. 2318).

Descrições de parâmetros da regra Confusion
Nome do parâmetro

Descrição

base_trial

O nome de trabalho de treinamento de
teste básico. Esse parâmetro é definido
automaticamente para o trabalho de treinamento
atual da Amazon SageMaker depurador
Obrigatório
Valores válidos: String
O número de categorias.

category_no

Opcional
Valores válidos: Inteiro ≥2
Valor padrão: "None"
Olabelscoleção de tensor ou um vetor 1-d de
rótulos verdadeiros.

labels

Opcional
Valores válidos: String
Valor padrão: "labels"
Opredictionscoleção de tensor ou um vetor 1-d
de rótulos estimados.

predictions

Opcional
Valores válidos: String
Valor padrão: "predictions"
A regra inspeciona os tensores nesta coleção para
labels.

labels_collection

Opcional
Valores válidos: String
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Nome do parâmetro

Descrição
Valor padrão: "labels"
A regra inspeciona os tensores nesta coleção para
predictions.

predictions_collection

Opcional
Valores válidos: String
Valor padrão: "predictions"
O limite mínimo da proporção de dados na
diagonal.

min_diag

Opcional
Valores válidos:0≤flutuant≤1
Valor padrão: 0.9
O limite máximo da proporção de dados fora da
diagonal.

max_off_diag

Opcional
Valores válidos:0≤flutuant≤1
Valor padrão: 0.1

built_in_rules = [
Rule.sagemaker(
base_config=rule_configs.confusion(),
rule_parameters={
"category_no": "10",
"labels": "labels",
"predictions": "predictions",
"labels_collection": "labels",
"predictions_collection": "predictions",
"min_diag": "0.9",
"max_off_diag": "0.1"
},
collections_to_save=[
CollectionConfig(
name="labels",
parameters={
"save_interval": "500"
}
),
CollectionConfig(
name="predictions",
parameters={
"include_regex": "500"
}
)
]
)
]
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Note
Essa regra inferirá valores padrão para os parâmetros opcionais se seus valores não forem
especificados.

FeatureImportanceOverweight
Essa regra acumula os pesos dos n maiores valores de importância do recurso por etapa e garante que
eles não excedam o limite. Por exemplo, você pode definir o limite para os 3 principais recursos para não
conter mais de 80% dos pesos totais do modelo.
Essa regra é válida apenas para o algoritmo XGBoost.
Para obter um exemplo de como configurar e implantar uma regra interna, consulte Configurar as regras
integradas do depurador (p. 2318).

Descrições de parâmetros do FeatureImportanceOverweight Regra do
Nome do parâmetro

Descrição

base_trial

O nome de trabalho de treinamento de
teste básico. Esse parâmetro é definido
automaticamente para o trabalho de treinamento
atual da Amazon SageMaker depurador
Obrigatório
Valores válidos: String
Define o limite para a proporção da soma
cumulativa donmaiores recursos. O númeroné
definido pelonfeaturesparâmetro .

threshold

Opcional
Valores válidos: Float
Valor padrão: 0.8
O número dos maiores recursos.

nfeatures

Opcional
Valores válidos: Inteiro
Valor padrão: 3
A expressão regular (regex) do tensor nomeia a
regra a ser analisada.

tensor_regex

Opcional
Valores válidos: String
Valor padrão: ".*feature_importance/
weight"

built_in_rules = [
Rule.sagemaker(
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]

)

base_config=rule_configs.feature_importance_overweight(),
rule_parameters={
"threshold": "0.8",
"nfeatures": "3",
"tensor_regex": ".*feature_importance/weight"
},
collections_to_save=[
CollectionConfig(
name="feature_importance",
parameters={
"save_interval": "500"
}
)
]

TreeDepth
Essa regra mede a profundidade das árvores em um modelo do XGBoost. O XGBoost rejeita divisões se
elas não melhoram a perda. Isso regulariza o treinamento. Como resultado, a árvore pode não crescer tão
profundamente como definido pelodepthparâmetro .
Essa regra é válida apenas para o algoritmo XGBoost.
Para obter um exemplo de como configurar e implantar uma regra interna, consulte Configurar as regras
integradas do depurador (p. 2318).

Descrições de parâmetros do TreeDepth Regra do
Nome do parâmetro

Descrição

base_trial

O nome de trabalho de treinamento de
teste básico. Esse parâmetro é definido
automaticamente para o trabalho de treinamento
atual da Amazon SageMaker depurador
Obrigatório
Valores válidos: String
A profundidade da árvore. A profundidade da
árvore é obtida calculando o logaritmo base 2 do
ID do maior nó.

depth

Opcional
Valores válidos: Float
Valor padrão: 4

built_in_rules = [
Rule.sagemaker(
base_config=rule_configs.tree_depth(),
rule_parameters={
"depth": "4"
},
collections_to_save=[
CollectionConfig(
name="tree",
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]

)

]

)

parameters={
"save_interval": "500"
}

Criar regras personalizadas do depurador para análise
de Job de treinamento
Você pode criar regras personalizadas para monitorar seu trabalho de treinamento usando as APIs de
regra do depurador e o código abertoBiblioteca Python smdebugque fornecem ferramentas para criar seus
próprios contêineres de regras.
Tópicos
• Pré-requisitos para a criação de regras personalizadas do depurador (p. 2446)
• Usar a biblioteca de cliente do depuradorsmdebugpara criar um script Python de regra
personalizada (p. 2446)
• Use as APIs do depurador para executar suas próprias regras personalizadas (p. 2447)

Pré-requisitos para a criação de regras personalizadas do
depurador
Para criar regras personalizadas do depurador, você precisa dos seguintes pré-requisitos.
• Regra do depurador SageMaker. API personalizada
• A biblioteca Python smdebug de código aberto
• Seu próprio script python de regra personalizada
• URLs de registro do Amazon SageMaker para avaliadores de regras personalizadas (p. 2468)

Usar a biblioteca de cliente do depuradorsmdebugpara criar um
script Python de regra personalizada
OsmdebugA Rule API fornece uma interface para configurar suas próprias regras personalizadas. O
seguinte script python é uma amostra de como construir uma regra personalizada,CustomGradientRule.
Esta regra personalizada do tutorial verifica se os gradientes estão ficando muito grandes e define o limite
padrão como 10. A regra personalizada faz uma avaliação básica criada por um estimador SageMaker
quando inicia o trabalho de treinamento.
from smdebug.rules.rule import Rule
class CustomGradientRule(Rule):
def __init__(self, base_trial, threshold=10.0):
super().__init__(base_trial)
self.threshold = float(threshold)
def invoke_at_step(self, step):
for tname in self.base_trial.tensor_names(collection="gradients"):
t = self.base_trial.tensor(tname)
abs_mean = t.reduction_value(step, "mean", abs=True)
if abs_mean > self.threshold:
return True
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return False

Você pode adicionar várias classes de regras personalizadas quantas quiser no mesmo script python e
implantá-las em qualquer teste de trabalho de treinamento construindo objetos de regra personalizados na
seção a seguir.

Use as APIs do depurador para executar suas próprias regras
personalizadas
O exemplo de código a seguir mostra como configurar uma regra personalizada com oSDK Python do
Amazon SageMaker. Este exemplo presume que o script de regras personalizadas que você criou na
etapa anterior está localizado em 'Arquivo path/to/my_custom_rule.py'.
from sagemaker.debugger import Rule, CollectionConfig
custom_rule = Rule.custom(
name='MyCustomRule',
image_uri='759209512951.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-debugger-ruleevaluator:latest',
instance_type='ml.t3.medium',
source='path/to/my_custom_rule.py',
rule_to_invoke='CustomGradientRule',
collections_to_save=[CollectionConfig("gradients")],
rule_parameters={"threshold": "20.0"}
)

A lista a seguir explica o depuradorRule.customArgumentos da API.
• name(str): Especifique um nome de regra personalizado conforme você quiser.
• image_uri(str): Esta é a imagem do contêiner que tem a lógica de entender sua regra personalizada.
Ele fornece e avalia as coleções de tensor especificadas que você salva no trabalho de treinamento.
Você pode encontrar a lista de imagens do avaliador de regras do SageMaker de código aberto deURLs
de registro do Amazon SageMaker para avaliadores de regras personalizadas (p. 2468).
• instance_type(str): Você precisa especificar uma instância para criar um contêiner de docker de
regras. Isso gira a instância em paralelo com um contêiner de treinamento.
• source(str): Este é o caminho local ou o URI do Amazon S3 para seu script de regra personalizado.
• rule_to_invoke(str): Isso especifica a implementação da classe Rule específica em seu script de
regra personalizado. O SageMaker oferece suporte a apenas uma regra a ser avaliada de cada vez em
um trabalho de regra.
• collections_to_save(str): Isso especifica quais coleções de tensor você salvará para a regra ser
executada.
• rule_parameters(dicionário): Isso aceita entradas de parâmetros em um formato de dicionário. Você
pode ajustar os parâmetros configurados no script de regra personalizado.
Depois de configurar ocustom_ruleobjeto, você pode usá-lo para criar um estimador SageMaker para
qualquer trabalho de treinamento. Especifique oentry_pointpara o script de treinamento. Você não
precisa fazer nenhuma alteração no script de treinamento do.
from sagemaker.tensorflow import TensorFlow
estimator = TensorFlow(
role=sagemaker.get_execution_role(),
base_job_name='smdebug-custom-rule-demo-tf-keras',
entry_point='path/to/your_training_script.py'
train_instance_type='ml.p2.xlarge'
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...
# debugger-specific arguments below
rules = [custom_rule]

)
estimator.fit()

Para obter mais variações e exemplos avançados de uso de regras personalizadas do Depurador, consulte
o exemplo de cadernos a seguir.
• Monitore seu trabalho de treinamento com as regras personalizadas do Amazon SageMaker Debugger
• Poda de modelo iterativo PyTorch de ResNet e AlexNet
• Acionar o Amazon CloudWatch Events usando regras do depurador para executar uma ação com base
no status do treinamento com o TensorFlow

Usar depurador com contêineres de treinamento
personalizados
O Amazon SageMaker Debugger está disponível para qualquer modelo de aprendizado profundo que
você traz para o Amazon SageMaker. OAWS CLI, SageMakerEstimatorA API e as APIs do depurador
permitem que você use qualquer imagem base do Docker para criar e personalizar contêineres para treinar
seus modelos. Para usar o Debugger com contêineres personalizados, você precisa fazer uma alteração
mínima em seu script de treinamento para implementar o retorno de chamada do gancho do depurador e
recuperar tensores de trabalhos de treinamento.
Você precisa dos seguintes recursos para criar um contêiner personalizado com o Debugger.
• SDK do Amazon SageMaker
• A biblioteca de cliente de código aberto do SMDebug
• Uma imagem base do Docker de sua escolha
• Seu script de treinamento com um gancho do depurador registrado — Para obter mais informações
sobre como registrar um gancho do depurador no script de treinamento, consulteRegistre o gancho do
depurador no seu script de treinamento (p. 2449).
Para obter um exemplo completo do uso do Debugger com um contêiner de treinamento personalizado,
consulte o exemplo a seguir bloco de anotações.
• Crie um contêiner de treinamento personalizado e depure trabalhos de treinamento com o depurador

Tip
Este contêiner personalizado com guia Debugger é uma extensão doAdaptando seu próprio
contêiner de treinamento (p. 3208)guia que orienta você sobre como criar e enviar seu contêiner
de treinamento personalizado para o Amazon ECR.

Prepare-se para criar um contêiner de treinamento personalizado
Para criar um contêiner docker, a estrutura básica dos arquivos deve se parecer com a seguinte:
### debugger_custom_container_test_notebook.ipynb
codes
### debugger_custom_container_test_folder
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### your-training-script.py
hook
### Dockerfile
container

# your training script with Debugger
# a Dockerfile to build your own

Registre o gancho do depurador no seu script de treinamento
Para depurar o treinamento do modelo, é necessário adicionar um gancho do Debugger ao script de
treinamento.

Note
Esta etapa é necessária para coletar parâmetros do modelo (tensores de saída) para depurar
o treinamento do modelo. Se você quiser apenas monitorar e criar o perfil, você pode ignorar
esta etapa de registro do gancho e excluir odebugger_hook_configparâmetro ao construir um
estimador.
O código de exemplo a seguir mostra a estrutura de um script de treinamento usando o modelo Keras
ResNet50 e como passar o gancho do Depurador como um callback Keras para depuração. Para
encontrar um roteiro de treinamento completo, consulteScript de treinamento TensorFlow com gancho
SageMaker Debugger.
# An example of training script (your-training-script.py)
import tensorflow.compat.v2 as tf
from tensorflow.keras.applications.resnet50 import ResNet50
import smdebug.tensorflow as smd
def train(batch_size, epoch, model, hook):
...
model.fit(X_train, Y_train,
batch_size=batch_size,
epochs=epoch,
validation_data=(X_valid, Y_valid),
shuffle=True,
callback

# smdebug modification: Pass the Debugger hook in the main() as a Keras
callbacks=[hook])

def main():
parser=argparse.ArgumentParser(description="Train resnet50 cifar10")
# hyperparameter settings
parser.add_argument(...)
args = parser.parse_args()
model=ResNet50(weights=None, input_shape=(32,32,3), classes=10)
# Add the following line to register the Debugger hook for Keras.
hook=smd.KerasHook.create_from_json_file()
# Start the training.
train(args.batch_size, args.epoch, model, hook)
if __name__ == "__main__":
main()

Para obter mais informações sobre como registrar o gancho do depurador para as estruturas e algoritmos
suportados, consulte os seguintes links na biblioteca de cliente SMDebug:
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• Gancho SMDebug TensorFlow
• Gancho SMDebug PyTorch
• Gancho SMDebug MXNet
• Gancho SMDebug XGBoost
No exemplo de scripts de treinamento dos notebooks a seguir, você pode encontrar mais exemplos sobre
como adicionar os ganchos do depurador aos scripts de treinamento e coletar tensores de saída em
detalhes:
• Debugger no modo de script com a estrutura do TensorFlow 2.1
Para ver a diferença entre o uso do depurador em um contêiner de Deep Learning e no modo de script,
abra esse bloco de anotações e coloque-o no depurador anterior em um bloco de anotações exemplo
do TensorFlow v2.1 do contêiner de Deep Learning lado a lado.
No modo de script, a parte de configuração do gancho é removida do script no qual o estimador é
definido. Em vez disso, o recurso de gancho do Debugger é mesclado no script de treinamento,Script
de treinamento TensorFlow Keras ResNet no modo script. O script de treinamento importa a biblioteca
smdebug no ambiente do TensorFlow Keras necessária para se comunicar com o algoritmo do
TensorFlow ResNet50. Ele também implementa manualmente a funcionalidade de gancho smdebug
adicionando o argumento callbacks=[hook] dentro da função train (na linha 49) e adicionando a
configuração do gancho manual (na linha 89) fornecida por meio do SDK para Python do SageMaker.
Esse exemplo de modo de script executa o trabalho de treinamento na estrutura de trabalho TF 2.1
para a comparação direta com a alteração de script zero no exemplo TF 2.1. O benefício de configurar o
Debugger no modo de script é a flexibilidade de escolher versões de estrutura de trabalho não cobertas
peloAWSDeep Learning Containers
• Usar o Debugger do Amazon SageMaker em um contêiner do PyTorch no modo de script
Este bloco de anotações habilita o Debugger no modo de script na estrutura de trabalho PyTorch v1.3.1.
O PyTorch v1.3.1 é compatível com contêineres do SageMaker, e este exemplo mostra detalhes de
como modificar um script de treinamento.
O estimador SageMaker PyTorch já está no modo de script por padrão. No bloco de anotações, a linha
para ativar o script_mode não está incluída na configuração do estimador.
Este caderno mostra etapas detalhadas para alterarum script de treinamento original do
PyTorchparauma versão modificada com o Depurador ativado. Além disso, este exemplo mostra como
você pode usar regras integradas do Debugger para detectar problemas de treinamento, como problema
de desaparecimento de gradientes, e os recursos de avaliação do Debugger para chamar e analisar os
tensores salvos.

Criar e configurar um Dockerfile
Abra o SageMaker JupyterLab e crie uma nova
pasta,debugger_custom_container_test_folderneste exemplo, para salvar seu script de
treinamento eDockerfile. O exemplo de código a seguir é umDockerfileque inclui elogios essenciais
de compilação docker. Cole o seguinte código noDockerfileArquivo de texto e salve-o. Carregue seu
script de treinamento para a mesma pasta.
# Specify a docker base image
FROM tensorflow/tensorflow:2.2.0rc2-gpu-py3
RUN /usr/bin/python3 -m pip install --upgrade pip
RUN pip install --upgrade protobuf
# Install required packages to enable the SageMaker Python SDK and the smdebug library
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RUN pip install sagemaker-training
RUN pip install smdebug
CMD ["bin/bash"]

Se você quiser usar um pré-construídoAWSImagem do contêiner de aprendizado profundo,
consulteDisponívelAWSImagens do Deep Learning Containers.

Crie e envie o contêiner de treinamento personalizado para o
Amazon ECR
Crie um caderno de teste,debugger_custom_container_test_notebook.ipynbe
execute o seguinte código na célula do bloco de anotações. Isso acessará
odebugger_byoc_test_dockerdiretório, crie o docker com o especificadoalgorithm_namee envie o
contêiner docker para o Amazon ECR.
import boto3
account_id = boto3.client('sts').get_caller_identity().get('Account')
ecr_repository = 'sagemaker-debugger-mnist-byoc-tf2'
tag = ':latest'
region = boto3.session.Session().region_name
uri_suffix = 'amazonaws.com'
if region in ['cn-north-1', 'cn-northwest-1']:
uri_suffix = 'amazonaws.com.cn'
byoc_image_uri = '{}.dkr.ecr.{}.{}/{}'.format(account_id, region, uri_suffix,
ecr_repository + tag)
!docker build -t $ecr_repository docker
!$(aws ecr get-login --region $region --registry-ids $account_id --no-include-email)
!aws ecr create-repository --repository-name $ecr_repository
!docker tag {ecr_repository + tag} $byoc_image_uri
!docker push $byoc_image_uri

Tip
Se você usar um dosAWSImagens base do Deep Learning Container, execute o seguinte código
para fazer login no Amazon ECR e acessar o repositório de imagens do Deep Learning Container.
! aws ecr get-login-password --region {region} | docker login --username AWS -password-stdin 763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com

Executar e depurar trabalhos de treinamento usando o contêiner
de treinamento personalizado
Depois de criar e enviar seu contêiner docker para o Amazon ECR, configure um estimador do
SageMaker com o script de treinamento e os parâmetros específicos do Debugger. Depois de executar
oestimator.fit(), Debugger coletará tensores de saída, monitorará e detectará problemas de
treinamento. Usando os tensores salvos, você pode analisar ainda mais o trabalho de treinamento
usando osmdebugprincipais recursos e ferramentas. Configurando um fluxo de trabalho do processo de
monitoramento de regras do Debugger com o Amazon CloudWatch Events eAWS Lambda, você pode
automatizar um processo de trabalho de treinamento de parada sempre que as regras do depurador
detectarem problemas de treinamento.
import sagemaker
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from sagemaker.estimator import Estimator
from sagemaker.debugger import Rule, DebuggerHookConfig, CollectionConfig, rule_configs
profiler_config=ProfilerConfig(...)
debugger_hook_config=DebuggerHookConfig(...)
rules=[
Rule.sagemaker(rule_configs.built_in_rule()),
ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.BuiltInRule())
]
estimator=Estimator(
image_uri=byoc_image_uri,
entry_point="./debugger_custom_container_test_folder/your-training-script.py"
role=sagemaker.get_execution_role(),
base_job_name='debugger-custom-container-test',
instance_count=1,
instance_type='ml.p3.2xlarge',

)

# Debugger-specific parameters
profiler_config=profiler_config,
debugger_hook_config=debugger_hook_config,
rules=rules

# start training
estimator.fit()

Configurar o Debugger usando a Amazon SageMaker
API
Os tópicos anteriores se concentram no uso do Debugger na Amazon. SageMaker Python SDK, que é
um invólucroAWS SDK for Python (Boto3)e SageMaker Operações de API. Isso oferece uma experiência
de alto nível de acesso à Amazônia SageMaker Operações de API. Caso você precise configurar
manualmente o SageMaker Operações de API usando oAWSBoto3 ouAWS Command Line Interface(CLI)
para outros SDKs, como Java, Go e C++, esta seção aborda como configurar as seguintes operações de
API de baixo nível.
Tópicos
• JSON (AWS CLI) (p. 2452)
• AWSBoto3 (p. 2457)

JSON (AWS CLI)
Amazônia SageMaker As regras integradas do depurador podem ser configuradas para um
trabalho de treinamento usando oDebugHookConfig,DebugRuleConfiguration,ProfilerConfig,
eProfilerRuleConfigurationobjetos através do SageMaker CreateTrainingJobOperação da API. Você
precisa especificar o URI correto da imagem naRuleEvaluatorImageparâmetro, e os exemplos a seguir
explicam como configurar as cadeias de caracteres JSON a serem solicitadasCreateTrainingJob.
O código a seguir mostra um modelo JSON completo para executar um trabalho de treinamento com
as configurações necessárias e o Depurador. Salve o modelo como um arquivo JSON em seu diretório
de trabalho e execute o trabalho de treinamento usandoAWSCLI. Por exemplo, salve o seguinte código
comodebugger-training-job-cli.json.

Note
Certifique-se de usar as imagens corretas do contêiner Docker. Para encontrarAWSImagens
de contêineres de aprendizado profundo, consulteDeep Learning Containers disponíveis.
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Para encontrar uma lista completa das imagens do Docker disponíveis para usar as regras
do Debugger, consulteUsar imagens do Debugger Docker para regras integradas ou
personalizadas (p. 2467).
{

"TrainingJobName": "debugger-aws-cli-test",
"RoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/AmazonSageMaker-ExecutionRoleYYYYMMDDT123456",
"AlgorithmSpecification": {
// Specify a training Docker container image URI (Deep Learning Container or your own
training container) to TrainingImage.
"TrainingImage": "763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflowtraining:2.4.1-gpu-py37-cu110-ubuntu18.04",
"TrainingInputMode": "File",
"EnableSageMakerMetricsTimeSeries": false
},
"HyperParameters": {
"sagemaker_program": "entry_point/tf-hvd-train.py",
"sagemaker_submit_directory": "s3://sagemaker-us-west-2-111122223333/debugger-boto3profiling-test/source.tar.gz"
},
"OutputDataConfig": {
"S3OutputPath": "s3://sagemaker-us-west-2-111122223333/debugger-aws-cli-test/output"
},
"DebugHookConfig": {
"S3OutputPath": "s3://sagemaker-us-west-2-111122223333/debugger-aws-cli-test/debugoutput",
"CollectionConfigurations": [
{
"CollectionName": "losses",
"CollectionParameters" : {
"train.save_interval": "50"
}
}
]
},
"DebugRuleConfigurations": [
{
"RuleConfigurationName": "LossNotDecreasing",
"RuleEvaluatorImage": "895741380848.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemakerdebugger-rules:latest",
"RuleParameters": {"rule_to_invoke": "LossNotDecreasing"}
}
],
"ProfilerConfig": {
"S3OutputPath": "s3://sagemaker-us-west-2-111122223333/debugger-aws-cli-test/
profiler-output",
"ProfilingIntervalInMilliseconds": 500,
"ProfilingParameters": {
"DataloaderProfilingConfig": "{\"StartStep\": 5, \"NumSteps\": 3, \"MetricsRegex
\": \".*\", }",
"DetailedProfilingConfig": "{\"StartStep\": 5, \"NumSteps\": 3, }",
"PythonProfilingConfig": "{\"StartStep\": 5, \"NumSteps\": 3, \"ProfilerName\":
\"cprofile\", \"cProfileTimer\": \"total_time\"}",
"LocalPath": "/opt/ml/output/profiler/"
}
},
"ProfilerRuleConfigurations": [
{
"RuleConfigurationName": "ProfilerReport",
"RuleEvaluatorImage": "895741380848.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemakerdebugger-rules:latest",
"RuleParameters": {"rule_to_invoke": "ProfilerReport"}
}
],
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"ResourceConfig": {
"InstanceType": "ml.p3.8xlarge",
"InstanceCount": 1,
"VolumeSizeInGB": 30
},

}

"StoppingCondition": {
"MaxRuntimeInSeconds": 86400
}

Depois de salvar o arquivo JSON, execute o seguinte comando em seu terminal: (Usar!no início da linha,
se você usar um notebook Jupyter.)
aws sagemaker create-training-job --cli-input-json file://debugger-training-job-cli.json

Para configurar uma regra do Debugger para depurar os parâmetros do modelo
Os exemplos de código a seguir mostram como configurar um embutidoVanishingGradientregra
usando isso SageMaker API.
Para permitir que o Debugger colete tensores de saída
Especifique a configuração do gancho do depurador da seguinte forma:
"DebugHookConfig": {
"S3OutputPath": "s3://<default-bucket>/<training-job-name>/debug-output",
"CollectionConfigurations": [
{
"CollectionName": "gradients",
"CollectionParameters" : {
"save_interval": "500"
}
}
]
}

Isso fará com que o trabalho de treinamento salve a coleção de tensores,gradients, a
cadasave_intervalde 500 etapas. Para encontrar o disponívelCollectionNamevalores,
consulteColeções integradas do DepuradornaDocumentação da biblioteca cliente SMDebug.
Para encontrar o disponívelCollectionParameterschaves e valores de parâmetros, consulte
osagemaker.debugger.CollectionConfigclasse noSageMaker Documentação do SDK do Python.
Para ativar as regras do Debugger para depurar os tensores de saída
O seguinteDebugRuleConfigurationsUm exemplo de API mostra como executar o
embutidoVanishingGradientregra sobre os salvosgradientscoleção.
"DebugRuleConfigurations": [
{
"RuleConfigurationName": "VanishingGradient",
"RuleEvaluatorImage": "503895931360.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemakerdebugger-rules:latest",
"RuleParameters": {
"rule_to_invoke": "VanishingGradient",
"threshold": "20.0"
}
}
]
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Com uma configuração como a deste exemplo, o Debugger inicia um trabalho de avaliação de regras para
seu trabalho de treinamento usando oVanishingGradientregra sobre a coleta degradientstensor.
Para encontrar uma lista completa das imagens do Docker disponíveis para usar as regras do Debugger,
consulteUsar imagens do Debugger Docker para regras integradas ou personalizadas (p. 2467).
Para encontrar os pares de chave-valor doRuleParametersConsulte...Lista de regras integradas do
depurador (p. 2400).

Para configurar uma regra embutida do Debugger para criar perfis de métricas do
sistema e da estrutura
O código do exemplo a seguir mostra como especificar o ProfilerConfig Operação de API para permitir a
coleta de métricas do sistema e da estrutura.
Para ativar o perfil do Debugger para coletar métricas do sistema e da estrutura
Target Step
"ProfilerConfig": {
// Optional. Path to an S3 bucket to save profiling outputs
"S3OutputPath": "s3://<default-bucket>/<training-job-name>/profiler-output",
// Available values for ProfilingIntervalInMilliseconds: 100, 200, 500, 1000 (1
second), 5000 (5 seconds), and 60000 (1 minute) milliseconds.
"ProfilingIntervalInMilliseconds": 500,
"ProfilingParameters": {
"DataloaderProfilingConfig": "{ \"StartStep\": 5, \"NumSteps\": 3,
\"MetricsRegex\": \".*\" }",
"DetailedProfilingConfig": "{ \"StartStep\": 5, \"NumSteps\": 3 }",
// For PythonProfilingConfig,
// available ProfilerName options: cProfile, Pyinstrument
// available cProfileTimer options only when using cProfile: cpu, off_cpu,
total_time
"PythonProfilingConfig": "{ \"StartStep\": 5, \"NumSteps\": 3, \"ProfilerName
\": \"cProfile\", \"cProfileTimer\": \"total_time\" }",
// Optional. Local path for profiling outputs
"LocalPath": "/opt/ml/output/profiler/"
}
}

Target Time Duration
"ProfilerConfig": {
// Optional. Path to an S3 bucket to save profiling outputs
"S3OutputPath": "s3://<default-bucket>/<training-job-name>/profiler-output",
// Available values for ProfilingIntervalInMilliseconds: 100, 200, 500, 1000 (1
second), 5000 (5 seconds), and 60000 (1 minute) milliseconds.
"ProfilingIntervalInMilliseconds": 500,
"ProfilingParameters": {
"DataloaderProfilingConfig": "{ \"StartTimeInSecSinceEpoch\": 12345567789,
\"DurationInSeconds\": 10, \"MetricsRegex\": \".*\" }",
"DetailedProfilingConfig": "{ \"StartTimeInSecSinceEpoch\": 12345567789,
\"DurationInSeconds\": 10 }",
// For PythonProfilingConfig,
// available ProfilerName options: cProfile, Pyinstrument
// available cProfileTimer options only when using cProfile: cpu, off_cpu,
total_time
"PythonProfilingConfig": "{ \"StartTimeInSecSinceEpoch\": 12345567789,
\"DurationInSeconds\": 10, \"ProfilerName\": \"cProfile\", \"cProfileTimer\":
\"total_time\" }",
// Optional. Local path for profiling outputs
"LocalPath": "/opt/ml/output/profiler/"
}
}
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Para ativar as regras do Debugger para criar o perfil das métricas
O código do exemplo a seguir mostra como configurar oProfilerReportregra.
"ProfilerRuleConfigurations": [
{
"RuleConfigurationName": "ProfilerReport",
"RuleEvaluatorImage": "895741380848.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemakerdebugger-rules:latest",
"RuleParameters": {
"rule_to_invoke": "ProfilerReport",
"CPUBottleneck_cpu_threshold": "90",
"IOBottleneck_threshold": "90"
}
}
]

Para encontrar uma lista completa das imagens do Docker disponíveis para usar as regras do Debugger,
consulteUsar imagens do Debugger Docker para regras integradas ou personalizadas (p. 2467).
Para encontrar os pares de chave-valor doRuleParametersConsulte...Lista de regras integradas do
depurador (p. 2400).

Atualize a configuração do perfil do depurador usando
oUpdateTrainingJobOperação da API
A configuração do perfil do depurador pode ser atualizada enquanto seu trabalho de
treinamento está sendo executado usando oUpdateTrainingJobOperação da API. Configurar
novoProfilerConfigeProfilerRuleConfigurationobjetos e especifique o nome do trabalho de treinamento para
oTrainingJobNameparâmetro.
{

}

"ProfilerConfig": {
"DisableProfiler": boolean,
"ProfilingIntervalInMilliseconds": number,
"ProfilingParameters": {
"string" : "string"
}
},
"ProfilerRuleConfigurations": [
{
"RuleConfigurationName": "string",
"RuleEvaluatorImage": "string",
"RuleParameters": {
"string" : "string"
}
}
],
"TrainingJobName": "your-training-job-name-YYYY-MM-DD-HH-MM-SS-SSS"

Adicione a configuração de regra personalizada do depurador ao
CreateTrainingJob Operação da API
Uma regra personalizada pode ser configurada para um trabalho de treinamento usando o
DebugHookConfige DebugRuleConfigurationobjetos no CreateTrainingJobOperação da API. O exemplo
de código a seguir mostra como configurar um código personalizadoImproperActivationregra escrita
com osmdebugbiblioteca usando esta referência SageMaker Operação da API. Este exemplo pressupõe
que você tenha escrito a regra personalizada emcustom_rules.pyarquivo e o fez upload em um bucket do
Amazon S3. O exemplo fornece imagens pré-criadas do Docker que podem ser usadas para executar as
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regras personalizadas. Elas estão listadas em URLs de registro do Amazon SageMaker para avaliadores
de regras personalizadas (p. 2468). Você especifica o endereço de registro de URL para a imagem précriada do Docker no parâmetro RuleEvaluatorImage.
"DebugHookConfig": {
"S3OutputPath": "s3://<default-bucket>/<training-job-name>/debug-output",
"CollectionConfigurations": [
{
"CollectionName": "relu_activations",
"CollectionParameters": {
"include_regex": "relu",
"save_interval": "500",
"end_step": "5000"
}
}
]
},
"DebugRulesConfigurations": [
{
"RuleConfigurationName": "improper_activation_job",
"RuleEvaluatorImage": "552407032007.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemakerdebugger-rule-evaluator:latest",
"InstanceType": "ml.c4.xlarge",
"VolumeSizeInGB": 400,
"RuleParameters": {
"source_s3_uri": "s3://bucket/custom_rules.py",
"rule_to_invoke": "ImproperActivation",
"collection_names": "relu_activations"
}
}
]

Para encontrar uma lista completa das imagens do Docker disponíveis para usar as regras do Debugger,
consulteUsar imagens do Debugger Docker para regras integradas ou personalizadas (p. 2467).
Para encontrar os pares de chave-valor doRuleParametersConsulte...Lista de regras integradas do
depurador (p. 2400).

AWSBoto3
Amazônia SageMaker As regras integradas do depurador podem ser configuradas para um trabalho de
treinamento usando ocreate_training_job()função doAWSBoto3 SageMakercliente. Você precisa
especificar o URI correto da imagem naRuleEvaluatorImageparâmetro, e os exemplos a seguir
explicam como configurar o corpo da solicitação para ocreate_training_job()função.
O código a seguir mostra um exemplo completo de como configurar o Debugger para
ocreate_training_job()solicite o corpo e inicie um trabalho de treinamento emus-west-2,
assumindo que um roteiro de treinamentoentry_point/train.pyé preparado usando o TensorFlow.
Para encontrar uma end-to-end caderno de exemplo, vejaPerfilamento TensorFlow Job de treinamento de
vários nós com várias GPUs na Amazon SageMakerDepurador (Boto3).

Note
Certifique-se de usar as imagens corretas do contêiner Docker. Para encontrar o
disponívelAWSImagens de contêineres de aprendizado profundo, consulteDeep Learning
Containers disponíveis. Para encontrar uma lista completa das imagens do Docker disponíveis
para usar as regras do Debugger, consulteUsar imagens do Debugger Docker para regras
integradas ou personalizadas (p. 2467).
import sagemaker, boto3
import datetime, tarfile
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# Start setting up a SageMaker session and a Boto3 SageMaker client
session = sagemaker.Session()
region = session.boto_region_name
bucket = session.default_bucket()
# Upload a training script to a default Amazon S3 bucket of the current SageMaker session
source = 'source.tar.gz'
project = 'debugger-boto3-test'
tar = tarfile.open(source, 'w:gz')
tar.add ('entry_point/train.py') # Specify the directory and name of your training script
tar.close()
s3 = boto3.client('s3')
s3.upload_file(source, bucket, project+'/'+source)
# Set up a Boto3 session client for SageMaker
sm = boto3.Session(region_name=region).client("sagemaker")
# Start a training job
sm.create_training_job(
TrainingJobName='debugger-boto3-'+datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d-%H-%M%S'),
HyperParameters={
'sagemaker_submit_directory': 's3://'+bucket+'/'+project+'/'+source,
'sagemaker_program': '/entry_point/train.py' # training scrip file location and
name under the sagemaker_submit_directory
},
AlgorithmSpecification={
# Specify a training Docker container image URI (Deep Learning Container or your
own training container) to TrainingImage.
'TrainingImage': '763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/tensorflowtraining:2.4.1-gpu-py37-cu110-ubuntu18.04',
'TrainingInputMode': 'File',
'EnableSageMakerMetricsTimeSeries': False
},
RoleArn='arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/AmazonSageMakerExecutionRole-20201014T161125',
OutputDataConfig={'S3OutputPath': 's3://'+bucket+'/'+project+'/output'},
ResourceConfig={
'InstanceType': 'ml.p3.8xlarge',
'InstanceCount': 1,
'VolumeSizeInGB': 30
},
StoppingCondition={
'MaxRuntimeInSeconds': 86400
},
DebugHookConfig={
'S3OutputPath': 's3://'+bucket+'/'+project+'/debug-output',
'CollectionConfigurations': [
{
'CollectionName': 'losses',
'CollectionParameters' : {
'train.save_interval': '500',
'eval.save_interval': '50'
}
}
]
},
DebugRuleConfigurations=[
{
'RuleConfigurationName': 'LossNotDecreasing',
'RuleEvaluatorImage': '895741380848.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemakerdebugger-rules:latest',
'RuleParameters': {'rule_to_invoke': 'LossNotDecreasing'}
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}
],
ProfilerConfig={
'S3OutputPath': 's3://'+bucket+'/'+project+'/profiler-output',
'ProfilingIntervalInMilliseconds': 500,
'ProfilingParameters': {
'DataloaderProfilingConfig': '{"StartStep": 5, "NumSteps": 3, "MetricsRegex":
".*", }',
'DetailedProfilingConfig': '{"StartStep": 5, "NumSteps": 3, }',
'PythonProfilingConfig': '{"StartStep": 5, "NumSteps": 3, "ProfilerName":
"cprofile", "cProfileTimer": "total_time"}',
'LocalPath': '/opt/ml/output/profiler/' # Optional. Local path for profiling
outputs
}
},
ProfilerRuleConfigurations=[
{
'RuleConfigurationName': 'ProfilerReport',
'RuleEvaluatorImage': '895741380848.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemakerdebugger-rules:latest',
'RuleParameters': {'rule_to_invoke': 'ProfilerReport'}
}
]
)

Para configurar uma regra do Debugger para depurar os parâmetros do modelo
Os exemplos de código a seguir mostram como configurar um embutidoVanishingGradientregra
usando isso SageMaker API.
Para permitir que o Debugger colete tensores de saída
Especifique a configuração do gancho do depurador da seguinte forma:
DebugHookConfig={
'S3OutputPath': 's3://<default-bucket>/<training-job-name>/debug-output',
'CollectionConfigurations': [
{
'CollectionName': 'gradients',
'CollectionParameters' : {
'train.save_interval': '500',
'eval.save_interval': '50'
}
}
]
}

Isso fará com que o trabalho de treinamento salve uma coleção de tensores,gradients, a
cadasave_intervalde 500 etapas. Para encontrar o disponívelCollectionNamevalores,
consulteColeções integradas do DepuradornaDocumentação da biblioteca cliente SMDebug.
Para encontrar o disponívelCollectionParameterschaves e valores de parâmetros, consulte
osagemaker.debugger.CollectionConfigclasse noSageMaker Documentação do SDK do Python.
Para ativar as regras do Debugger para depurar os tensores de saída
O seguinteDebugRuleConfigurationsUm exemplo de API mostra como executar o
embutidoVanishingGradientregra sobre os salvosgradientscoleção.
DebugRuleConfigurations=[
{
'RuleConfigurationName': 'VanishingGradient',
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'RuleEvaluatorImage': '895741380848.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemakerdebugger-rules:latest',
'RuleParameters': {
'rule_to_invoke': 'VanishingGradient',
'threshold': '20.0'
}
}
]

Com uma configuração como a deste exemplo, o Debugger inicia um trabalho de avaliação de regras para
seu trabalho de treinamento usando oVanishingGradientregra sobre a coleta degradientstensor.
Para encontrar uma lista completa das imagens do Docker disponíveis para usar as regras do Debugger,
consulteUsar imagens do Debugger Docker para regras integradas ou personalizadas (p. 2467).
Para encontrar os pares de chave-valor doRuleParametersConsulte...Lista de regras integradas do
depurador (p. 2400).

Para configurar uma regra embutida do Debugger para criar perfis de métricas do
sistema e da estrutura
O código do exemplo a seguir mostra como especificar o ProfilerConfig Operação de API para permitir a
coleta de métricas do sistema e da estrutura.
Para ativar o perfil do Debugger para coletar métricas do sistema e da estrutura
Target Step
ProfilerConfig={
'S3OutputPath': 's3://<default-bucket>/<training-job-name>/profiler-output', #
Optional. Path to an S3 bucket to save profiling outputs
# Available values for ProfilingIntervalInMilliseconds: 100, 200, 500, 1000 (1
second), 5000 (5 seconds), and 60000 (1 minute) milliseconds.
'ProfilingIntervalInMilliseconds': 500,
'ProfilingParameters': {
'DataloaderProfilingConfig': '{
"StartStep": 5,
"NumSteps": 3,
"MetricsRegex": ".*"
}',
'DetailedProfilingConfig': '{
"StartStep": 5,
"NumSteps": 3
}',
'PythonProfilingConfig': '{
"StartStep": 5,
"NumSteps": 3,
"ProfilerName": "cprofile", # Available options: cprofile, pyinstrument
"cProfileTimer": "total_time" # Include only when using cprofile.
Available options: cpu, off_cpu, total_time
}',
'LocalPath': '/opt/ml/output/profiler/' # Optional. Local path for profiling
outputs
}
}

Target Time Duration
ProfilerConfig={
'S3OutputPath': 's3://<default-bucket>/<training-job-name>/profiler-output', #
Optional. Path to an S3 bucket to save profiling outputs
# Available values for ProfilingIntervalInMilliseconds: 100, 200, 500, 1000 (1
second), 5000 (5 seconds), and 60000 (1 minute) milliseconds.
'ProfilingIntervalInMilliseconds': 500,
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'ProfilingParameters': {
'DataloaderProfilingConfig': '{
"StartTimeInSecSinceEpoch": 12345567789,
"DurationInSeconds": 10,
"MetricsRegex": ".*"
}',
'DetailedProfilingConfig': '{
"StartTimeInSecSinceEpoch": 12345567789,
"DurationInSeconds": 10
}',
'PythonProfilingConfig': '{
"StartTimeInSecSinceEpoch": 12345567789,
"DurationInSeconds": 10,
"ProfilerName": "cprofile", # Available options: cprofile, pyinstrument
"cProfileTimer": "total_time" # Include only when using cprofile.
Available options: cpu, off_cpu, total_time
}',
'LocalPath': '/opt/ml/output/profiler/' # Optional. Local path for profiling
outputs
}

}

Para ativar as regras do Debugger para criar o perfil das métricas
O código do exemplo a seguir mostra como configurar oProfilerReportregra.
ProfilerRuleConfigurations=[
{
'RuleConfigurationName': 'ProfilerReport',
'RuleEvaluatorImage': '895741380848.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemakerdebugger-rules:latest',
'RuleParameters': {
'rule_to_invoke': 'ProfilerReport',
'CPUBottleneck_cpu_threshold': '90',
'IOBottleneck_threshold': '90'
}
}
]

Para encontrar uma lista completa das imagens do Docker disponíveis para usar as regras do Debugger,
consulteUsar imagens do Debugger Docker para regras integradas ou personalizadas (p. 2467).
Para encontrar os pares de chave-valor doRuleParametersConsulte...Lista de regras integradas do
depurador (p. 2400).

Atualize a configuração do perfil do depurador usando
oUpdateTrainingJobOperação da API
A configuração do perfil do depurador pode ser atualizada enquanto seu trabalho de treinamento está
sendo executado usando oupdate_training_job()função doAWSBoto3 SageMakercliente. Configurar
novoProfilerConfigeProfilerRuleConfigurationobjetos e especifique o nome do trabalho de treinamento para
oTrainingJobNameparâmetro.
ProfilerConfig={
'DisableProfiler': boolean,
'ProfilingIntervalInMilliseconds': number,
'ProfilingParameters': {
'string' : 'string'
}
},
ProfilerRuleConfigurations=[

2461

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Práticas recomendadas para o Debugger
{

'RuleConfigurationName': 'string',
'RuleEvaluatorImage': 'string',
'RuleParameters': {
'string' : 'string'
}

}
],
TrainingJobName='your-training-job-name-YYYY-MM-DD-HH-MM-SS-SSS'

Adicione a configuração de regra personalizada do depurador ao
CreateTrainingJob Operação da API
Uma regra personalizada pode ser configurada para um trabalho de treinamento usando o
DebugHookConfige DebugRuleConfigurationobjetos usando oAWSBoto3 SageMaker do
clientecreate_training_job()função. O exemplo de código a seguir mostra como configurar um
código personalizadoImproperActivationregra escrita com osmdebugbiblioteca usando esta referência
SageMaker Operação da API. Este exemplo pressupõe que você tenha escrito a regra personalizada
emcustom_rules.pyarquivo e o fez upload em um bucket do Amazon S3. O exemplo fornece imagens précriadas do Docker que podem ser usadas para executar as regras personalizadas. Elas estão listadas
em URLs de registro do Amazon SageMaker para avaliadores de regras personalizadas (p. 2468).
Você especifica o endereço de registro de URL para a imagem pré-criada do Docker no parâmetro
RuleEvaluatorImage.
DebugHookConfig={
'S3OutputPath': 's3://<default-bucket>/<training-job-name>/debug-output',
'CollectionConfigurations': [
{
'CollectionName': 'relu_activations',
'CollectionParameters': {
'include_regex': 'relu',
'save_interval': '500',
'end_step': '5000'
}
}
]
},
DebugRulesConfigurations=[
{
'RuleConfigurationName': 'improper_activation_job',
'RuleEvaluatorImage': '552407032007.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemakerdebugger-rule-evaluator:latest',
'InstanceType': 'ml.c4.xlarge',
'VolumeSizeInGB': 400,
'RuleParameters': {
'source_s3_uri': 's3://bucket/custom_rules.py',
'rule_to_invoke': 'ImproperActivation',
'collection_names': 'relu_activations'
}
}
]

Para encontrar uma lista completa das imagens do Docker disponíveis para usar as regras do Debugger,
consulteUsar imagens do Debugger Docker para regras integradas ou personalizadas (p. 2467). Para
encontrar os pares de chave-valor paraRuleParametersConsulte...Lista de regras integradas do
depurador (p. 2400).

Melhores práticas da Amazon SageMaker Depurador
Use as diretrizes a seguir ao executar trabalhos de treinamento com o Debugger.
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Tópicos
• Escolha uma estrutura Machine Learning (p. 2463)
• Use o painel do Studio Debugger Insights (p. 2463)
• Baixe os relatórios do Debugger e obtenha mais informações (p. 2463)
• Capture dados do seu Job de treinamento e salve-os no Amazon S3 (p. 2463)
• Analise os dados com uma frota de regras integradas do Debugger (p. 2464)
• Execute ações com base no status da regra incorporada (p. 2464)
• Mergulhe profundamente nos dados usando a biblioteca de cliente SMDebug (p. 2464)
• Monitore e analise métricas de Job de treinamento (p. 2464)
• Monitorando a utilização do sistema e detectando gargalos (p. 2465)
• Perfilar operações de framework (p. 2465)
• Tensores de saída do modelo de depuração (p. 2465)

Escolha uma estrutura Machine Learning
Você pode escolher uma estrutura de aprendizado de máquina e usar SageMaker contêineres de
treinamento pré-construídos ou seus próprios contêineres. Use o Debugger para detectar problemas
de treinamento e desempenho e analisar o progresso do seu trabalho de treinamento no SageMaker.
SageMaker fornece opções para usar contêineres pré-construídos que estão preparados para vários
ambientes de estrutura de aprendizado de máquina para treinar seu modelo no Amazon EC2. Qualquer
trabalho de treinamento pode ser adaptado para execuçãoAWSDeep Learning Containers SageMaker
contêineres de treinamento e contêineres personalizados.

Use o painel do Studio Debugger Insights
Com o painel de insights do Studio Debugger, você controla seus trabalhos de treinamento. Use os
painéis do Studio Debugger para manter o desempenho do seu modelo nas instâncias do Amazon EC2
sob controle e otimizado. Para qualquer SageMaker trabalhos de treinamento executados na instância
do Amazon EC2, o Debugger monitora a utilização de recursos e os dados básicos de saída do modelo
(valores de perda e precisão). Por meio dos painéis do Studio Debugger, obtenha informações sobre
seus trabalhos de treinamento e melhore o desempenho do seu modelo de treinamento. Para saber mais,
consulte Depurador do Amazon SageMaker no Amazon SageMaker Studio (p. 2349).

Baixe os relatórios do Debugger e obtenha mais informações
Você pode visualizar resultados agregados e obter insights nos relatórios do Debugger. O Debugger
agrega os resultados de treinamento e criação de perfil coletados da análise de regras incorporada em
um relatório por trabalho de treinamento. Você pode encontrar informações mais detalhadas sobre os
resultados do seu treinamento por meio dos relatórios do Debugger. Para saber mais, consulte Relatórios
interativos do depurador SageMaker (p. 2366).

Capture dados do seu Job de treinamento e salve-os no Amazon
S3
Você pode usar um gancho do Debugger para salvar tensores de saída. Depois de escolher um contêiner
e uma estrutura adequados ao seu script de treinamento, use um gancho do Debugger para configurar
quais tensores salvar e em qual diretório salvá-los, como um bucket do Amazon S3. Um gancho do
Debugger ajuda você a criar a configuração e mantê-la em sua conta para uso em análises subsequentes,
onde ela é protegida para uso com os aplicativos mais sensíveis à privacidade. Para saber mais, consulte
Configure SageMaker Depurador para salvar tensores (p. 2312).
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Analise os dados com uma frota de regras integradas do
Debugger
Você pode usar as regras integradas do Debugger para inspecionar tensores em parallel com um trabalho
de treinamento. Para analisar os dados de desempenho do treinamento, o Debugger fornece regras
integradas que observam comportamentos anormais do processo de treinamento. Por exemplo, uma
regra do Debugger detecta problemas quando o processo de treinamento sofre de problemas de gargalo
do sistema ou problemas de treinamento, como gradientes de fuga, explosão de tensores, sobreajuste
ou excesso de treinamento. Se necessário, você também pode criar regras personalizadas criando uma
definição de regra com seus próprios critérios para definir um problema de treinamento. Para saber mais
sobre as regras do Debugger, consulteConfigurar as regras integradas do depurador (p. 2318)para obter
instruções detalhadas sobre como usar oAmazônia SageMaker SDK do Python. Para obter uma lista
completa das regras integradas do Debugger, consulteLista de regras integradas do depurador (p. 2400).
Se você quiser criar uma regra personalizada, consulteCriar regras personalizadas do depurador para
análise de Job de treinamento (p. 2446).

Execute ações com base no status da regra incorporada
Você pode usar o Debugger com a Amazon CloudWatch Eventos eAWS Lambda. Você pode automatizar
ações com base no status da regra, como interromper os trabalhos de treinamento mais cedo e configurar
notificações por e-mail ou texto. Quando as regras do Debugger detectam problemas e acionam
um"IssuesFound"status de avaliação, CloudWatch O Events detecta as alterações no status da regra e
invoca a função Lambda para realizar ações. Para configurar ações automatizadas para seus problemas
de treinamento, consulteCriar ações em regras usando o Amazon CloudWatch eAWS Lambda (p. 2330).

Mergulhe profundamente nos dados usando a biblioteca de
cliente SMDebug
Você pode usar as ferramentas SMDebug para acessar e analisar dados de treinamento coletados pelo
Debugger. OTrainingJobecreate_trialas classes carregam as métricas e os tensores salvos pelo
Debugger. Essas aulas fornecem métodos de aula estendidos para analisar os dados em tempo real
ou após o término do treinamento. A biblioteca SMDebug também fornece ferramentas de visualização:
mesclar cronogramas das métricas da estrutura para agregar diferentes perfis, gráficos de linhas e mapas
térmicos para rastrear a utilização do sistema e histogramas para encontrar exceções na duração das
etapas. Para saber mais sobre as ferramentas da biblioteca do SMDebug, consulteAnalisar dados usando
a biblioteca de cliente SMDebug (p. 2391).

Monitore e analise métricas de Job de treinamento
Amazônia CloudWatch aguentamétricas personalizadas de alta resolução, e sua melhor resolução é de
1 segundo. No entanto, quanto mais fina for a resolução, menor será a vida útil do CloudWatchMétricas
do . Para a resolução de frequência de 1 segundo, o CloudWatch métricas permanecem disponíveis
por 3 horas. Para obter mais informações sobre a resolução e a vida útil do CloudWatch métricas,
consulteGetMetricStatisticsnaAmazônia CloudWatch Referência de API.
Se você quiser traçar o perfil do seu trabalho de treinamento com uma resolução mais fina de até 100
milissegundos (0,1 segundo) de granularidade e armazenar as métricas de treinamento indefinidamente
no Amazon S3 para análise personalizada a qualquer momento, considere usarAmazônia SageMaker
Depurador. SageMaker O Debugger fornece regras integradas para detectar automaticamente problemas
comuns de treinamento; ele detecta problemas de utilização de recursos de hardware (como gargalos de
CPU, GPU e E/S) e problemas de modelos não convergentes (como sobreajuste, gradientes de fuga e
tensores explosivos).
SageMaker O Debugger também fornece visualizações por meio do Studio e seu relatório de criação de
perfil. Ao contrário CloudWatch métricas, que acumulam as taxas de utilização de recursos dos núcleos
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de CPU e GPU e calculam a média delas em várias instâncias, o Debugger rastreia a taxa de utilização
de cada núcleo. Isso permite que você identifique o uso desequilibrado de recursos de hardware à medida
que você expande para clusters de computação maiores. Para explorar as visualizações do Debugger,
consulteSageMaker Passo a passo do painel Debugger Insights,Passo a passo do relatório de criação de
perfil do depurador, eAnalise dados usando a biblioteca de cliente SMDebug.

Monitorando a utilização do sistema e detectando gargalos
Com a Amazon SageMaker Monitoramento do depurador, você pode medir a utilização de recursos do
sistema de hardware das instâncias do Amazon EC2. O monitoramento está disponível para qualquer
SageMaker trabalho de treinamento construído com o SageMaker estimadores de framework (TensorFlow,
PyTorch, e MXNet) e o genérico SageMakerestimador (SageMaker algoritmos integrados e seus próprios
contêineres personalizados). As regras integradas do depurador para monitoramento detectam problemas
de gargalo do sistema e notificam você quando eles detectam os problemas de gargalo.
Para saber mais sobre como ativar o monitoramento do sistema Debugger, consulteConfigurar o Debugger
usando a Amazon SageMaker SDK for Python (p. 2337)e depoisConfigurar a utilização de recursos do
sistema de hardware de monitoramento do depurador (p. 2341).
Para obter uma lista completa de regras integradas disponíveis para monitoramento, consulteRegras
internas do depurador para monitorar a utilização de recursos do sistema de hardware (métricas do
sistema) (p. 2400).

Perfilar operações de framework
Com a Amazon SageMaker Criação de perfil do depurador: você pode criar o perfil das operações de
estruturas de aprendizado profundo. Você pode traçar o perfil do seu treinamento de modelo com o
SageMaker TensorFlow contêineres de treinamento, o SageMaker PyTorch contêineres de estrutura e
seus próprios contêineres de treinamento. Usando o recurso de criação de perfil do Debugger, você pode
detalhar os operadores e funções do Python que são executados para realizar o trabalho de treinamento.
O Debugger suporta perfis detalhados, perfis em Python, perfis de carregadores de dados e perfis de
treinamento distribuído Horovod. Você pode mesclar os cronogramas perfilados para correlacioná-los com
os gargalos do sistema. Regras integradas do depurador para traçar o perfil de problemas relacionados à
operação da estrutura de monitoramento, incluindo tempo excessivo de inicialização do treinamento devido
ao download de dados antes do início do treinamento e discrepâncias na duração das etapas nos ciclos de
treinamento.
Para saber mais sobre como configurar o Debugger for framework de trabalho, consulteConfigurar o
Debugger usando a Amazon SageMaker SDK for Python (p. 2337)e depoisConfigurar o perfil do Debugger
Framework (p. 2341).
Para obter uma lista completa das regras integradas disponíveis para criação de perfil, consulteRegras
integradas do depurador para métricas de estrutura de criação de perfil (p. 2401).

Tensores de saída do modelo de depuração
A depuração está disponível para estruturas de aprendizado profundo usandoAWSDeep Learning
Containers e o SageMaker Depósitos de treinamento. Para versões de estrutura totalmente suportadas
(consulte as versões emEstruturas e algoritmos suportados (p. 2289)), o Debugger registra
automaticamente os ganchos para coletar tensores de saída e você pode executar diretamente seu
script de treinamento. Para as versões com um sinal de asterisco, você precisa registrar manualmente os
ganchos para coletar tensores. O Debugger fornece coleções de tensores pré-configuradas com nomes
generalizados que você pode utilizar em diferentes estruturas. Se você quiser personalizar a configuração
do tensor de saída, você também pode usar o CollectionConfig e DebuggerHookConfig As operações
da API e oAmazônia SageMaker SDK do Pythonpara configurar suas próprias coleções de tensores. As
regras integradas do depurador para depuração analisam os tensores de saída e identificam problemas de
otimização do modelo que impedem que seu modelo minimize a função de perda. Por exemplo, as regras
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identificam sobreajuste, treinamento excessivo, perda não decrescente, tensores explosivos e gradientes
de fuga.
Para saber mais sobre como configurar o Debugger for depurar tensores de saída, consulteEtapa 2:
Inicie e depure trabalhos de treinamento usando SageMaker SDK do Python (p. 2308)e depoisConfigure
SageMaker Depurador para salvar tensores (p. 2312).
Para obter uma lista completa de regras integradas disponíveis para depuração, consulteRegras internas
do depurador para depurar dados de treinamento do modelo (tensores de saída) (p. 2401).

Amazônia SageMaker Tópicos avançados e
documentação de referência do Debugger
As seções a seguir contêm tópicos avançados, documentação de referência para as operações da API,
exceções e limitações conhecidas do Debugger.
Tópicos
• Amazônia SageMaker Operações de API do Depurador (p. 2466)
• Usar imagens do Debugger Docker para regras integradas ou personalizadas (p. 2467)
• Amazônia SageMaker Exceções do depurador (p. 2469)
• Considerações para a Amazon SageMaker Depurador (p. 2470)
• Estatísticas de uso do depurador do Amazon SageMaker (p. 2472)

Amazônia SageMaker Operações de API do Depurador
Amazônia SageMaker O Debugger tem operações de API em vários locais que são usadas para
implementar seu monitoramento e análise do treinamento de modelos.
Amazônia SageMaker O Debugger também fornece o código abertosagemaker-debuggerSDK do
Pythonque é usado para configurar regras integradas, definir regras personalizadas e registrar ganchos
para coletar dados do tensor de saída de trabalhos de treinamento.
OAmazônia SageMaker SDK do Pythoné um SDK de alto nível focado na experimentação de machine
learning. O SDK pode ser usado para implantar regras incorporadas ou personalizadas definidas com
oSMDebugBiblioteca Python para monitorar e analisar esses tensores usando SageMaker estimadores.
O Debugger adicionou operações e tipos à Amazon SageMaker API que permite que a plataforma use o
Debugger ao treinar um modelo e gerenciar a configuração de entradas e saídas.
• CreateTrainingJobeUpdateTrainingJobuse as seguintes APIs do Debugger para configurar
coleções de tensores, regras, imagens de regras e opções de criação de perfil:
• CollectionConfiguration
• DebugHookConfig
• DebugRuleConfiguration
• TensorBoardOutputConfig
• ProfilerConfig
• ProfilerRuleConfiguration
• DescribeTrainingJobfornece uma descrição completa de um trabalho de treinamento, incluindo as
seguintes configurações do Debugger e os status de avaliação de regras:
• DebugHookConfig
• DebugRuleConfiguration
• DebugRuleEvaluationStatus
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• ProfilerConfig
• ProfilerRuleConfiguration
• ProfilerRuleEvaluationStatus
As operações da API de configuração de regras usam o SageMaker Funcionalidade de processamento
ao analisar o treinamento de um modelo. Para obter mais informações sobre SageMaker Processamento,
consulteProcessamento de dados (p. 1046).

Usar imagens do Debugger Docker para regras integradas ou
personalizadas
O Amazon SageMaker fornece dois conjuntos de imagens do Docker para regras: um conjunto para avaliar
regras fornecidas pelo SageMaker (regras integradas) e um conjunto para avaliar regras personalizadas
fornecidas nos arquivos de origem Python.
Se você usar oPython SDK do Amazon SageMaker, você pode simplesmente usar operações
da API Debugger de alto nível do SageMaker com as operações da API do Estimador do
SageMaker, sem precisar recuperar manualmente as imagens do Debugger Docker e configurar
oConfigureTrainingJobAPI.
Se não estiver usando o Python SDK do SageMaker, você precisará recuperar uma imagem base de
contêiner predefinida relevante para as regras de depurador. O Amazon SageMaker Debugger fornece
imagens pré-criadas e personalizadas do para regras integradas e personalizadas, e as imagens são
armazenadas no Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR). Para extrair uma imagem de um
repositório do Amazon ECR (ou enviar uma imagem), use o URL de registro de nome completo da imagem
usando oCreateTrainingJobAPI. O SageMaker usa os seguintes padrões de URL para o endereço de
registro de imagem do contêiner da regra do depurador.
<account_id>.dkr.ecr.<Region>.amazonaws.com/<ECR repository name>:<tag>

Para o ID da conta em cadaAWSRegião, o nome de repositório do Amazon ECR e o valor da tag, consulte
os tópicos a seguir.
Tópicos
• URLs de registro do Amazon SageMaker para avaliadores de regras integradas (p. 2467)
• URLs de registro do Amazon SageMaker para avaliadores de regras personalizadas (p. 2468)

URLs de registro do Amazon SageMaker para avaliadores de regras integradas
Use os seguintes valores para os componentes de URLs de registro referente às imagens que fornecem
regras integradas para o Amazon SageMaker Debugger. Para IDs de conta, consulte a tabela a seguir.
Nome do repositório do ECR: sagemaker-debugger-rules
Tag: mais recente
Exemplo de URL de registro completo:
904829902805.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-rules:latest

IDs de conta para imagens de contêiner de regras integrAWSRegião
Região

account_id

af-south-1

314341159256
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Região

account_id

ap-east-1

199566480951

ap-northeast-1

430734990657

ap-northeast-2

578805364391

ap-south-1

904829902805

ap-southeast-1

972752614525

ap-southeast-2

184798709955

ca-central-1

519511493484

cn-north-1

618459771430

cn-northwest-1

658757709296

eu-central-1

482524230118

eu-north-1

314864569078

eu-south-1

563282790590

eu-west-1

929884845733

eu-west-2

250201462417

eu-west-3

447278800020

me-south-1

986000313247

sa-east-1

818342061345

us-east-1

503895931360

us-east-2

915447279597

us-west-1

685455198987

us-west-2

895741380848

us-gov-west-1

515509971035

URLs de registro do Amazon SageMaker para avaliadores de regras
personalizadas
Use os seguintes valores para os componentes do URL de registro referente às imagens que fornecem
avaliadores de regras personalizadas para o Amazon SageMaker Debugger. Para IDs de conta, consulte a
tabela a seguir.
Nome do repositório do ECR: sagemaker-debugger-rule-evaluator
Tag: mais recente
Exemplo de URL de registro completo:
552407032007.dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com/sagemaker-debugger-ruleevaluator:latest
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IDs de conta para imagens de contêiner de regras personalizadasAWSRegião
Região

account_id

af-south-1

515950693465

ap-east-1

645844755771

ap-northeast-1

670969264625

ap-northeast-2

326368420253

ap-south-1

552407032007

ap-southeast-1

631532610101

ap-southeast-2

445670767460

ca-central-1

105842248657

cn-north-1

617202126805

cn-northwest-1

658559488188

eu-central-1

691764027602

eu-north-1

091235270104

eu-south-1

335033873580

eu-west-1

606966180310

eu-west-2

074613877050

eu-west-3

224335253976

me-south-1

050406412588

sa-east-1

466516958431

us-east-1

864354269164

us-east-2

840043622174

us-west-1

952348334681

us-west-2

759209512951

us-gov-west-1

515361955729

Amazônia SageMaker Exceções do depurador
Amazônia SageMaker O Debugger foi projetado para estar ciente de que os tensores necessários para
executar uma regra podem não estar disponíveis em todas as etapas. Como resultado, isso gera algumas
exceções, que permitem controlar o que acontece quando um tensor está ausente. Essas exceções estão
disponíveis no módulo smdebug.exceptions. É possível importá-los da seguinte maneira:
from smdebug.exceptions import *

As seguintes exceções estão disponíveis:
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• TensorUnavailableForStep— O tensor solicitado não está disponível para a etapa. Isso pode
significar que essa etapa pode não ser salva pelo gancho, ou que essa etapa pode ter salvo alguns
tensores, mas o tensor solicitado não faz parte deles. Observe que quando você vê essa exceção,
isso significa que esse tensor pode nunca ficar disponível para essa etapa no futuro. Se o tensor tiver
reduções salvas para a etapa, ele notificará que elas podem ser consultadas.
• TensorUnavailable— Este tensor não está sendo salvo ou não foi salvo pelosmdebugAPI. Isso
significa que esse tensor nunca é visto para nenhuma etapa na smdebug.
• StepUnavailable— A etapa não foi salva e o Debugger não tem dados da etapa.
• StepNotYetAvailable— A etapa ainda não foi vista porsmdebug. Ele pode estar disponível no future
se o treinamento ainda estiver em andamento. O Depurador carrega automaticamente novos dados
assim que se tornam disponíveis.
• NoMoreData— Levantado quando o treinamento termina. Ao ver isso, você saberá que não há mais
etapas nem tensores a serem salvos.
• IndexReaderException— O leitor de índice não é válido.
• InvalidWorker— Foi invocado um trabalhador que não era válido.
• RuleEvaluationConditionMet— A avaliação da regra na etapa resultou no cumprimento da
condição.
• InsufficientInformationForRuleInvocation— Informações insuficientes foram fornecidas para
invocar a regra.

Considerações para a Amazon SageMaker Depurador
Considere o seguinte ao usar a Amazon SageMaker Depurador.

Considerações para o treinamento distribuído
A lista a seguir mostra o escopo de validade e as considerações para usar o Debugger em trabalhos de
treinamento com estruturas de aprendizado profundo e várias opções de treinamento distribuído.
• Horovod

Escopo de validade do uso do Debugger para trabalhos de treinamento com Horovod
Framework

Apache MXNet

TensorFlow 1.x TensorFlow 2.x TensorFlow 2.x PyTorch
com Keras

Monitoramento
de gargalos do
sistema

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Criação de
perfil de
operações do

Não

Não

Não

Sim

Sim

Tensores
de saída do
modelo de
depuração

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

• SageMaker dados distribuídos em parallel
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Escopo de validade do uso do Debugger para trabalhos de treinamento com SageMakerdados
distribuídos em parallel
Framework

TensorFlow 2.x

TensorFlow 2.x com
Keras

PyTorch

Monitoramento de
gargalos do sistema

Sim

Sim

Sim

Criação de perfil de
operações do

Não*

Não**

Sim

Tensores de saída do
modelo de depuração

Sim

Sim

Sim

* O depurador não suporta a criação de perfil de estrutura para TensorFlow 2.x.
** SageMaker dados distribuídos em parallel não oferece suporte a TensorFlow 2.x com a
implementação do Keras.
• SageMaker modelo distribuído em parallel— O depurador não oferece suporte a SageMaker treinamento
parallel em modelo distribuído.
• Treinamento distribuído com SageMaker pontos de verificação— O depurador não está disponível
para trabalhos de treinamento quando a opção de treinamento distribuído e SageMaker os pontos de
verificação estão habilitados. Você pode ver um erro semelhante ao seguinte:
SMDebug Does Not Currently Support Distributed Training Jobs With Checkpointing Enabled

Para usar o Debugger para trabalhos de treinamento com opções de treinamento distribuídas, você
precisa desativar SageMaker verifique o ponto e adicione funções manuais de verificação ao seu script
de treinamento. Para obter mais informações sobre como usar o Depurador com opções de treinamento
e pontos de verificação distribuídos, consulteO uso doSageMakerDados distribuídos paralelos com a
AmazonSageMakerCheckpoints e depurador (p. 2547)eSalvando pontos de verificação (p. 2614).
• Servidor de parâmetros— O Debugger não oferece suporte ao treinamento distribuído baseado em
servidor de parâmetros.
• Definindo o perfil de operações de estrutura de treinamento distribuída, como aAllReducedoperação
do SageMaker dados distribuídos parallel eOperações de Horovod, não está disponível.

Considerações sobre o monitoramento de gargalos do sistema e as operações da
estrutura de criação de perfil
• ParaAWS TensorFlow, as métricas do carregador de dados não podem ser coletadas usando o
padrãolocal_pathconfiguração doFrameworkProfileturma. O caminho deve ser configurado
manualmente e terminar em"/". Por exemplo:
FrameworkProfile(local_path="/opt/ml/output/profiler/")

• ParaAWS TensorFlow, a configuração do perfil do carregador de dados não pode ser atualizada
enquanto um trabalho de treinamento está em execução.
• ParaAWS TensorFlow, umaNoneTypepode ocorrer um erro ao usar ferramentas de análise e exemplos
de cadernos com TensorFlow 2.3 trabalhos de treinamento e a opção de criação de perfil detalhada.
• O perfil em Python e o perfil detalhado são suportados apenas pela API Keras.
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• Para acessar o recurso de criação de perfil profundo para TensorFlow e PyTorch, no momento,
especifique o mais recenteAWSimagens de contêiner de aprendizado profundo com CUDA 11. Por
exemplo, especifique o URI da imagem no TensorFlowe PyTorch estimador da seguinte forma:
• Para TensorFlow
image_uri = f"763104351884.dkr.ecr.{region}.amazonaws.com/tensorflow-training:2.3.1gpu-py37-cu110-ubuntu18.04"

• Para PyTorch
image_uri = f"763104351884.dkr.ecr.{region}.amazonaws.com/pytorch-training:1.6.0-gpupy36-cu110-ubuntu18.04"

Considerações para depurar tensores de saída do modelo
• Evite usar operações funcionais de API. O depurador não pode coletar tensores de saída do modelo de
PyTorch e scripts de treinamento do MXNet compostos por operações funcionais de API.
• O depurador não pode coletar tensores de saída do modelo dotorch.nn.functionalOperações
de API. Quando você escreve um PyTorch script de treinamento, é recomendável usar
otorch.nnmódulos em vez disso.
• O depurador não pode coletar tensores de saída do modelo de objetos funcionais do MXNet em
blocos híbridos. Por exemplo, ReLu ativação (F.relu) as saídas não podem ser coletadas do
seguinte exemplo demxnet.gluon.HybridBlockcomFnahybrid_forwardfunção.
import mxnet as mx
from mxnet.gluon import HybridBlock, nn
class Model(HybridBlock):
def __init__(self, **kwargs):
super(Model, self).__init__(**kwargs)
# use name_scope to give child Blocks appropriate names.
with self.name_scope():
self.dense0 = nn.Dense(20)
self.dense1 = nn.Dense(20)
def hybrid_forward(self, F, x):
x = F.relu(self.dense0(x))
return F.relu(self.dense1(x))
model = Model()
model.initialize(ctx=mx.cpu(0))
model.hybridize()
model(mx.nd.zeros((10, 10), ctx=mx.cpu(0)))

Estatísticas de uso do depurador do Amazon SageMaker
Considere o seguinte ao usar relatórios gerados automaticamente pelo Amazon SageMaker Debugger.

Uso do relatório de criação de perfil do depurador
Para todos os trabalhos de treinamento do SageMaker, o Amazon SageMaker Debugger executa
oProfilerReport (p. 2403)regra e autogenera umRelatório de criação de perfil do depurador
SageMaker (p. 2367). OProfilerReporta regra fornece um arquivo de notebook Jupyter (profilerreport.ipynb) que gera um arquivo HTML correspondente (profiler-report.html).
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O depurador coleta estatísticas de uso do relatório de criação de perfil, incluindo o código no bloco de
anotações do Jupyter que coleta o exclusivoProfilerReportARN de trabalho de processamento da
regra se o usuário abrir o finalprofiler-report.htmlfile.
O depurador coleta apenas informações sobre se um usuário abre o relatório HTML final. EleNÃOcoletar
qualquer informação de trabalhos de treinamento, dados de treinamento, scripts de treinamento, trabalhos
de processamento, logs ou o conteúdo do relatório de criação de perfil em si.
Você pode cancelar a coleção de estatísticas de uso usando uma das seguintes opções.

(Recomendado) Opção 1: Optar por sair antes de executar um Job de treinamento
Para recusar, você precisa adicionar o seguinte depuradorProfilerReportconfiguração de regra para
sua solicitação de trabalho de treinamento.
SageMaker Python SDK
estimator=sagemaker.estimator.Estimator(
...

)

rules=ProfilerRule.sagemaker(
base_config=rule_configs.ProfilerReport()
rule_parameters={"opt_out_telemetry": "True"}
)

AWS CLI
"ProfilerRuleConfigurations": [
{
"RuleConfigurationName": "ProfilerReport-1234567890",
"RuleEvaluatorImage": "895741380848.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemakerdebugger-rules:latest",
"RuleParameters": {
"rule_to_invoke": "ProfilerReport",
"opt_out_telemetry": "True"
}
}
]

AWS SDK for Python (Boto3)
ProfilerRuleConfigurations=[
{
'RuleConfigurationName': 'ProfilerReport-1234567890',
'RuleEvaluatorImage': '895741380848.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemakerdebugger-rules:latest',
'RuleParameters': {
'rule_to_invoke': 'ProfilerReport',
'opt_out_telemetry': 'True'
}
}
]

Opção 2: Optar por sair após a conclusão de um Job de treinamento
Para recusar após a conclusão do treinamento, você precisa modificar oprofiler-report.ipynbfile.
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Note
Relatórios HTML gerados automaticamente semOpção 1já adicionado à sua solicitação de
trabalho de treinamento ainda relata as estatísticas de uso mesmo depois de você cancelar o
usoOpção 2.
1. Siga as instruções sobre como baixar os arquivos de relatório de criação de perfil do Debugger naFaça
download de um relatório de criação de perfil do depurador (p. 2367).
2. No/ProfilerReport-1234567890/profiler-outputdiretório, abertoprofiler-report.ipynb.
3. Adicionaropt_out=Truepara osetup_profiler_report()Função na quinta célula de código como
mostrado no código de exemplo a seguir:
setup_profiler_report(processing_job_arn, opt_out=True)

4. Execute a célula de código para concluir a exclusão.

Execute o ajuste automático do modelo com
SageMaker
Amazônia SageMaker o ajuste automático do modelo, também conhecido como ajuste de hiperparâmetros,
encontra a melhor versão de um modelo executando muitos trabalhos de treinamento em seu conjunto
de dados usando o algoritmo e os intervalos de hiperparâmetros que você especificar. Em seguida,
ele escolhe os valores de hiperparâmetros que resultam no modelo de melhor desempenho, conforme
avaliado por uma métrica que você escolhe.
Por exemplo, suponha que você queira resolver um problema de classificação binária em um conjunto de
dados de marketing. Seu objetivo é maximizar a métrica de área sob a curva (AUC) do algoritmo, treinando
um modelo Algoritmo XGBoost (p. 2075). Você não sabe quais valores dos hiperparâmetros eta,
alpha, min_child_weight e max_depth deve usar para treinar o melhor modelo. Para encontrar os
melhores valores para esses hiperparâmetros, você pode especificar intervalos de valores que SageMaker
pesquisas de ajuste de hiperparâmetros para encontrar a combinação de valores que resulta no trabalho
de treinamento com melhor desempenho, conforme medido pela métrica objetiva que você escolheu. O
ajuste de hiperparâmetros executa trabalhos de treinamento que usam valores de hiperparâmetros nos
intervalos especificados e retorna o trabalho de treinamento com a AUC mais alta.
Você pode usar SageMaker ajuste automático do modelo com algoritmos integrados, algoritmos
personalizados e SageMaker contêineres pré-construídos para estruturas de aprendizado de máquina.
Amazônia SageMaker O ajuste automático do modelo pode usar a instância spot do Amazon EC2 para
otimizar os custos ao executar trabalhos de treinamento. Para obter mais informações sobre o treinamento
gerenciado no local, consulteTreinamento spot gerenciado na Amazon SageMaker (p. 2750).
Antes de começar a usar o ajuste de hiperparâmetros, você deve ter um problema de machine learning
bem definido, incluindo o seguinte:
• Um conjunto de dados
• Uma compreensão do tipo de algoritmo que você precisa treinar
• Um claro entendimento de como medir o sucesso
Você também deve preparar seu conjunto de dados e algoritmo para que eles funcionem SageMaker e
executar com sucesso um trabalho de treinamento pelo menos uma vez. Para obter informações sobre
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a configuração e a execução de um trabalho de treinamento, consulte Conceitos básicos da Amazon
SageMaker (p. 35).
Tópicos
• Como funciona o ajuste de hiperparâmetros (p. 2475)
• Defina métricas (p. 2477)
• Definir intervalos de hiperparâmetros (p. 2478)
• Ajuste vários algoritmos com otimização de hiperparâmetros para encontrar o melhor modelo (p. 2480)
• Exemplo: Job de ajuste de hiperparâmetros (p. 2485)
• Interromper trabalhos de treinamento precocemente (p. 2497)
• Executar um trabalho de ajuste de hiperparâmetros de inicialização a quente (p. 2498)
• Limites de recursos para ajuste automático de modelos (p. 2502)
• Melhores práticas para o ajuste de hiperparâmetros (p. 2505)

Como funciona o ajuste de hiperparâmetros
Quando você constrói sistemas complexos de machine learning, como redes neurais de deep learning,
é impraticável explorar todas as combinações possíveis. O ajuste de hiperparâmetros pode acelerar sua
produtividade experimentando muitas variações de um modelo. Ele procura automaticamente o melhor
modelo, concentrando-se nas combinações mais promissoras de valores de hiperparâmetros dentro dos
intervalos que você especificar. Para obter bons resultados, você precisa escolher os intervalos certos para
explorar.

Note
Como o próprio algoritmo é estocástico, é possível que o modelo de ajuste de hiperparâmetros
não possa convergir para a melhor resposta, mesmo que a melhor combinação de valores
possível esteja dentro do intervalo escolhido por você.

Pesquisa aleatória
Ao usar a pesquisa aleatória, o ajuste de hiperparâmetros escolhe uma combinação aleatória de valores
dentro dos intervalos que você especifica para os hiperparâmetros para cada trabalho de treinamento
iniciado. Como a escolha dos valores de hiperparâmetros não depende dos resultados de trabalhos de
treinamento anteriores, você pode executar o número máximo de trabalhos de treinamento simultâneos
sem afetar o desempenho do ajuste.
Para ver um exemplo de caderno que usa pesquisa aleatória, consultehttps://github.com/
awslabs/amazon-sagemaker-examples/blob/master/hyperparameter_tuning/xgboost_random_log/
hpo_xgboost_random_log.ipynb.

Otimização Bayesiana
A otimização bayesiana trata o ajuste de hiperparâmetros como umregressãoproblema. Dado um conjunto
de recursos de entrada (os hiperparâmetros), o ajuste de hiperparâmetros otimiza um modelo para a
métrica escolhida. Para resolver um problema de regressão, o ajuste de hiperparâmetros faz suposições
sobre quais combinações de hiperparâmetros têm mais probabilidade de obter os melhores resultados e
executa trabalhos de treinamento para testar esses valores. Depois de testar um conjunto de valores de
hiperparâmetros, o ajuste de hiperparâmetros usa regressão para escolher o próximo conjunto de valores
de hiperparâmetros a serem testados.
O ajuste de hiperparâmetros usa uma Amazon SageMaker implementação da otimização bayesiana.
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Ao escolher os melhores hiperparâmetros para o próximo trabalho de treinamento, o ajuste de
hiperparâmetros considera tudo o que sabe sobre esse problema até o momento. Às vezes, ele escolhe
uma combinação de valores de hiperparâmetros próxima da combinação que resultou no melhor trabalho
de treinamento anterior para melhorar o desempenho de forma incremental. Isso permite que o ajuste de
hiperparâmetros explore os resultados mais conhecidos. Outras vezes, ele escolhe um conjunto de valores
de hiperparâmetros bem distantes daqueles que tentou. Isso permite que ele explore a variedade de
valores de hiperparâmetros para tentar encontrar novas áreas que ainda não estão bem compreendidas. A
compensação de explorar/aproveitar é comum em muitos problemas de machine learning.
Para obter mais informações sobre a otimização bayesiana, consulte o seguinte:

Tópicos básicos sobre otimização bayesiana
• Um tutorial sobre a otimização bayesiana de funções de custos caros, com aplicação para modelagem
de usuários ativos e aprendizagem por reforço hierárquica
• Otimização bayesiana prática de algoritmos de machine learning
• Tirando o ser humano do circuito: Uma revisão da otimização bayesiana

Aceleração da otimização bayesiana
• Google Vizir: Um serviço para otimização de caixas pretas
• Learning Curve Prediction with Bayesian Neural Networks
• Speeding up automatic hyperparameter optimization of deep neural networks by extrapolation of learning
curves

Modelagem avançada e aprendizagem por transferência
• Scalable Hyperparameter Transfer Learning
• Bayesian Optimization with Tree-structured Dependencies
• Bayesian Optimization with Robust Bayesian Neural Networks
• Scalable Bayesian Optimization Using Deep Neural Networks
• Input Warping for Bayesian Optimization of Non-stationary Functions

Hiperbanda
Hyperband é uma estratégia de ajuste baseada em multifidelidade que realoca recursos dinamicamente.
A Hyperband usa os resultados intermediários e finais dos trabalhos de treinamento para realocar épocas
para configurações de hiperparâmetros bem utilizadas e interrompe automaticamente aquelas com
desempenho inferior. Ele também se adapta perfeitamente ao uso de muitos trabalhos de treinamento
parallel. Esses recursos podem acelerar significativamente o ajuste de hiperparâmetros em pesquisas
aleatórias e estratégias de otimização bayesiana.
A hiperbanda só deve ser usada para ajustar algoritmos iterativos que publicam resultados em diferentes
níveis de recursos. Por exemplo, o Hyperband pode ser usado para ajustar uma rede neural para
classificação de imagens que publica métricas de precisão após cada época.
Para obter mais informações sobre o Hyperband, consulte os seguintes links:
• Hiperbanda: Uma nova abordagem baseada em bandidos para otimização de hiperparâmetros
• Ajuste massivamente paralelo de hiperparâmetros
• BOMBA: Otimização robusta e eficiente de hiperparâmetros em grande escala
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• Pesquisa de arquitetura neural e hiperparâmetros assíncronos baseados em modelos

Hyperband com parada precoce
Os trabalhos de treinamento podem ser interrompidos precocemente, quando é improvável
que melhorem a métrica objetiva do trabalho de ajuste de hiperparâmetros. Isso pode
ajudar a reduzir o tempo de computação e evitar o ajuste excessivo do modelo. O
Hyperband usa um mecanismo interno avançado para aplicar a parada precoce. Assim, o
parâmetroTrainingJobEarlyStoppingTypenaHyperParameterTuningJobConfigA API deve ser
definida comoOFFao usar o recurso interno de parada antecipada do Hyperband.

Note
O ajuste de hiperparâmetros pode não melhorar seu modelo. Ele é uma ferramenta avançada
para a construção de soluções de máquinas e, como tal, deve ser considerado parte do processo
de desenvolvimento científico.

Defina métricas
Quando você usa um dos Amazon SageMaker algoritmos integrados, você não precisa definir métricas.
Algoritmos incorporados enviam automaticamente métricas para o ajuste do hiperparâmetros. Você precisa
escolher uma das métricas que o algoritmo integrado emite como a métrica objetiva para o trabalho de
ajuste. Para obter uma lista das métricas que um algoritmo incorporado emite, consulte a seção de ajuste
do modelo para o algoritmo apropriado listado emUsar a Amazon SageMaker Algoritmos integrados ou
modelos pré-treinados (p. 1121).
Para otimizar os hiperparâmetros de um modelo de aprendizado de máquina, um trabalho de
ajuste avalia os trabalhos de treinamento que ele inicia usando uma métrica que o algoritmo de
treinamento grava nos registros. Amazônia SageMaker o ajuste de hiperparâmetros analisa o seu
algoritmostdoutestderrfluxos para encontrar métricas de algoritmos, como perda ou precisão de
validação, que mostram o desempenho do modelo no conjunto de dados

Note
Essas são as mesmas métricas que SageMaker envia para CloudWatch Registros. Para
obter mais informações, consulteRegistro da Amazon SageMaker Eventos com a Amazon
CloudWatch (p. 3726)
Se você usar seu próprio algoritmo para o ajuste de hiperparâmetros, certifique-se de que seu algoritmo
emita pelo menos uma métrica escrevendo dados de avaliação em stderr ou stdout.

Note
O ajuste de hiperparâmetros envia um hiperparâmetro adicional, _tuning_objective_metric,
ao algoritmo de treinamento. Esse hiperparâmetro especifica a métrica do objetivo que está sendo
usada para o trabalho de ajuste do hiperparâmetro, de modo que o algoritmo pode usar essas
informações durante o treinamento.
Você pode definir até 20 métricas para o seu trabalho de ajuste monitorar. Escolhe uma dessas
métricas para ser a métrica objetiva, que o ajuste de hiperparâmetros usará para avaliar os trabalhos de
treinamento. O trabalho de ajuste de hiperparâmetros retorna o trabalho de treinamento que retornou o
melhor valor para a métrica objetiva como o melhor trabalho de treinamento.
Você define métricas para um trabalho de ajuste especificando um nome e uma expressão regular
para cada métrica monitorada por esse trabalho. Crie as expressões regulares para capturar
os valores das métricas emitidas por seu algoritmo. Você transmite essas métricas à operação
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CreateHyperParameterTuningJob no parâmetro TrainingJobDefinition como o campo
MetricDefinitions do campo AlgorithmSpecification.
O exemplo a seguir define 4 métricas:
=[

{
},
{
},
{
},
{

]

},

"Name": "loss",
"Regex": "Loss = (.*?);",
"Name": "ganloss",
"Regex": "GAN_loss=(.*?);",
"Name": "discloss",
"Regex": "disc_train_loss=(.*?);",
"Name": "disc-combined",
"Regex": "disc-combined=(.*?);",

A seguir, temos um exemplo do log que o algoritmo registra:
GAN_loss=0.138318; Scaled_reg=2.654134; disc:[-0.017371,0.102429] real 93.3% gen 0.0%
disc-combined=0.000000; disc_train_loss=1.374587; Loss = 16.020744; Iteration 0 took
0.704s; Elapsed=0s

Use a expressão regular (regex) para corresponder à saída do log do algoritmo e capturar os valores
numéricos das métricas. Por exemplo, no regex para a métrica loss definida acima, a primeira parte do
regex localiza exatamente o texto "Loss = ", e a expressão (.*?); captura zero ou mais de qualquer
caractere até o primeiro caractere de ponto e vírgula. Nessa expressão, os parênteses informam ao regex
para capturar o que está dentro deles, . significa qualquer caractere, * significa zero ou mais, e ? significa
capturar apenas até a primeira instância do caractere ;.
Escolha uma das métricas que você definiu como métrica objetiva para o trabalho de
ajuste. Se você estiver usando a API, especifique o valor da chave name no campo
HyperParameterTuningJobObjective do parâmetro HyperParameterTuningJobConfig que você
enviar para a operação CreateHyperParameterTuningJob.

Definir intervalos de hiperparâmetros
O ajuste de hiperparâmetros encontra os melhores valores de hiperparâmetros para seu modelo
pesquisando um conjunto de valores que você especifica para cada um dos hiperparâmetros que são
ajustáveis. A escolha de hiperparâmetros e intervalos afeta significativamente o desempenho do seu
trabalho de ajuste. Para obter orientação sobre como escolher hiperparâmetros e intervalos, consulte
Melhores práticas para o ajuste de hiperparâmetros (p. 2505).
Para definir intervalos de hiperparâmetros usando a API de baixo nível, especifique os
nomes dos hiperparâmetros e os intervalos de valores no campo ParameterRanges
do parâmetro HyperParameterTuningJobConfig transmitido para a operação
CreateHyperParameterTuningJob. O campo ParameterRanges tem três subcampos, um para
cada um dos intervalos de hiperparâmetros categóricos, inteiros e contínuos. Você pode definir até 20
hiperparâmetros para pesquisar. Cada valor de um intervalo de hiperparâmetros categóricos conta como
um hiperparâmetro no limite. Os intervalos de hiperparâmetros têm a seguinte estrutura:
"ParameterRanges": {
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}

"CategoricalParameterRanges": [
{
"Name": "tree_method",
"Values": ["auto", "exact", "approx", "hist"]
}
],
"ContinuousParameterRanges": [
{
"Name": "eta",
"MaxValue" : "0.5",
"MinValue": "0",
"ScalingType": "Auto"
}
],
"IntegerParameterRanges": [
{
"Name": "max_depth",
"MaxValue": "10",
"MinValue": "1",
"ScalingType": "Auto"
}
]

Escalabilidade de hiperparâmetros
Para intervalos de inteiros e de hiperparâmetros contínuos, você pode escolher a escala que deseja que
o ajuste de hiperparâmetros use para pesquisar o intervalo de valores especificando um valor para o
campo ScalingType do intervalo de hiperparâmetros. É possível escolher entre os seguintes tipos de
escalabilidade:
Auto
SageMaker o ajuste de hiperparâmetros escolhe a melhor escala para o hiperparâmetro.
Linear
O ajuste de hiperparâmetros pesquisa os valores no intervalo de hiperparâmetros usando uma escala
linear. Normalmente, você escolhe essa opção se o intervalo de todos os valores, do menor ao maior,
for relativamente pequeno (em uma ordem de magnitude), pois a pesquisa de valores de forma
uniforme no intervalo fornecerá uma exploração razoável de todo o intervalo.
Logarítmica
O ajuste de hiperparâmetros pesquisa os valores no intervalo de hiperparâmetros usando uma escala
logarítmica.
A escalabilidade logarítmica funciona apenas para intervalos que têm apenas valores maiores que 0.
Escolha a escalabilidade logarítmica ao pesquisar um intervalo que abrange várias ordens de
magnitude. Por exemplo, se você estiver ajustando um modelo Ajuste um modelo linear de
aluno (p. 2050) e especificar um intervalo de valores entre 0,0001 e 1,0 para o hiperparâmetro
learning_rate, a pesquisa uniforme em uma escala logarítmica oferecerá a você um exemplo
melhor de todo o intervalo do que uma pesquisa em escala linear, porque a pesquisa em escala
linear, em média, dedicaria 90% de seu orçamento de treinamento apenas aos valores entre 0,1 e 1,0,
deixando apenas 10% de seu orçamento de treinamento para os valores 0,0001 e 0,1.
ReverseLogarithmic
O ajuste de hiperparâmetros pesquisa os valores no intervalo de hiperparâmetros usando uma escala
logarítmica inversa. A escalabilidade logarítmica inversa é compatível somente com intervalos de
hiperparâmetros contínuos. Ela não é compatível para intervalos de hiperparâmetros inteiros.
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A escalabilidade logarítmica inversa funciona apenas para intervalos que estão inteiramente dentro do
intervalo 0<=x<1,0.
Escolha a escalabilidade logarítmica inversa ao pesquisar um intervalo muito sensível a pequenas
alterações que sejam muito próximas de 1.
Para ver um exemplo de notebook que usa escalabilidade de hiperparâmetros, consultehttps://github.com/
awslabs/amazon-sagemaker-examples/blob/master/hyperparameter_tuning/xgboost_random_log/
hpo_xgboost_random_log.ipynb.

Ajuste vários algoritmos com otimização de
hiperparâmetros para encontrar o melhor modelo
Para criar um novo trabalho de otimização de hiperparâmetros (HPO) com a Amazon SageMaker que
ajusta vários algoritmos, você deve fornecer configurações de trabalho que se apliquem a todos os
algoritmos a serem testados e uma definição de treinamento para cada um desses algoritmos. Você
também deve especificar os recursos que deseja usar para o trabalho de ajuste.
• Oconfigurações de trabalhoa configuração inclui partida a quente, parada antecipada e estratégia
de ajuste. A partida a quente e a parada antecipada estão disponíveis somente ao ajustar um único
algoritmo.
• Odefinição de trabalho de treinamentoespecificar o nome, a fonte do algoritmo, a métrica objetiva e a
faixa de valores, quando necessário, para configurar o conjunto de valores de hiperparâmetros para
cada trabalho de treinamento. Ele configura os canais para entradas de dados, locais de saída de
dados e qualquer local de armazenamento de pontos de verificação para cada trabalho de treinamento.
A definição também configura os recursos a serem implantados para cada trabalho de treinamento,
incluindo tipos e contagens de instâncias, treinamento local gerenciado e condições de parada.
• Oajuste de recursos de trabalho: para implantar, incluindo o número máximo de trabalhos de
treinamento simultâneos que um trabalho de ajuste de hiperparâmetros pode executar simultaneamente
e o número máximo de trabalhos de treinamento que o trabalho de ajuste de hiperparâmetros pode
executar.

Comece agora
Você pode criar um novo trabalho de ajuste de hiperparâmetros, clonar um trabalho, adicionar ou editar
tags em um trabalho a partir do console. Você também pode usar o recurso de pesquisa para encontrar
empregos por nome, hora de criação ou status. Como alternativa, você também pode realizar trabalhos de
ajuste de hiperparâmetros com a SageMakerAPI.
• No console: Para criar um novo trabalho, abra o Amazon SageMaker Console dohttps://
console.aws.amazon.com/sagemaker/, escolhaTrabalhos de ajuste de hiperparâmetrosdoTreinamento,
menu e, em seguida, escolhaCriar tarefa de ajuste de hiperparâmetros. Em seguida, siga as etapas de
configuração para criar um trabalho de treinamento para cada algoritmo que você deseja usar. Essas
etapas estão documentadas naCriar um Job de ajuste de otimização de hiperparâmetros para um ou
mais algoritmos (console) (p. 2481)tópico.

Note
Ao iniciar as etapas de configuração, observe que os recursos de início a quente e parada
antecipada não estão disponíveis para uso com o HPO de vários algoritmos. Se você quiser
usar esses recursos, só poderá ajustar um único algoritmo por vez.
• Com API: Para obter instruções sobre o uso do SageMaker API para criar um trabalho de
ajuste de hiperparâmetros, consulteExemplo: Job de ajuste de hiperparâmetros. Quando você
ligaCreateHyperParameterTuningJobpara ajustar vários algoritmos, você deve fornecer uma
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lista de definições de treinamento usandoTrainingJobDefinitionsem vez de especificar um
únicoTrainingJobDefinition. Você deve escolher apenas um desses tipos de definição,
dependendo do número de algoritmos que estão sendo ajustados.
Tópicos
• Criar um Job de ajuste de otimização de hiperparâmetros para um ou mais algoritmos
(console) (p. 2481)
• Gerencie tarefas de ajuste e treinamento de hiperparâmetros (p. 2485)

Criar um Job de ajuste de otimização de hiperparâmetros para
um ou mais algoritmos (console)
Para criar um novo trabalho de ajuste de otimização de hiperparâmetros (HPO) para um ou mais
algoritmos, você precisa definir as configurações para o trabalho de ajuste, criar definições de tarefas de
treinamento para cada algoritmo que está sendo ajustado e configurar os recursos para o trabalho de
ajuste.
Tópicos
• Definir configurações de trabalho (p. 2481)
• Crie definições de Job treinamento (p. 2482)
• Configurar recursos do Job ajuste (p. 2484)
• Revise e crie um Job de ajuste de HPO (p. 2485)

Definir configurações de trabalho
As configurações do trabalho de ajuste são aplicadas em todos os algoritmos no trabalho de ajuste de
HPO. Os recursos de inicialização a quente e interrupção precoce estão disponíveis somente ao ajustar
um único algoritmo. Depois de definir as configurações do trabalho, você criará definições de treinamento
individuais para cada algoritmo ou variação que deseja ajustar.
Inicialização a quente
Se você clonou esse trabalho, pode optar por usar os resultados de um trabalho de ajuste anterior para
melhorar o desempenho desse novo trabalho de ajuste. Esse é o recurso de início a quente e só está
disponível ao ajustar um único algoritmo. Ao escolher essa opção, você pode escolher até cinco trabalhos
anteriores de ajuste de hiperparâmetros a serem usados. Como alternativa, você pode usar o aprendizado
por transferência para adicionar dados adicionais ao trabalho de ajuste principal. Ao selecionar essa
opção, você escolhe um trabalho de ajuste anterior como pai.

Note
O início a quente é compatível somente com trabalhos de ajuste criados após 1º de outubro de
2018. Para obter mais informações, consulte Executar um trabalho de inicialização a quente.
Interrupção precoce
Para reduzir o tempo de computação e evitar o ajuste excessivo de seu modelo, os trabalhos de
treinamento podem ser interrompidos precocemente, quando é improvável que melhorem a melhor métrica
objetiva atual do trabalho de ajuste de hiperparâmetros. Como a inicialização a quente, esse recurso só
está disponível ao ajustar um único algoritmo. Esse é um recurso automático sem opções de configuração
e está desativado por padrão. Para obter mais informações sobre como a interrupção antecipada funciona,
os algoritmos que a suportam e como usá-la com seus próprios algoritmos, consultePare de treinar
empregos cedo.
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Estratégia de ajuste
A estratégia de ajuste pode ser aleatória, bayesiana ou hiperbanda. Essas seleções especificam como os
algoritmos de ajuste automático pesquisam intervalos de hiperparâmetros especificados (selecionados
em uma etapa posterior). A pesquisa aleatória escolhe combinações aleatórias de valores dos intervalos
especificados e pode ser executada sequencialmente ou em parallel. A otimização bayesiana escolhe
valores com base no que provavelmente obterá o melhor resultado, considerando o que se sabe
sobre o histórico de seleções anteriores. A Hyperband usa uma estratégia de multifidelidade que aloca
dinamicamente recursos para trabalhos bem utilizados e interrompe automaticamente aqueles com baixo
desempenho. A nova configuração que começa após a interrupção de outras configurações é escolhida
aleatoriamente. A hiperbanda só pode ser usada com algoritmos iterativos. Para obter mais informações
sobre estratégias de busca de informações, consulteComo funciona o ajuste de hiperparâmetros.

Note
O Hyperband usa um mecanismo interno avançado para aplicar a parada precoce. Assim, o
parâmetroTrainingJobEarlyStoppingTypenaHyperParameterTuningJobConfigA API
deve ser definida comoOFFao usar o recurso interno de parada antecipada do Hyperband.
Tags
Você insere tags como pares de valores-chave para atribuir metadados às tarefas de ajuste para ajudálo a gerenciá-las. Os valores não são obrigatórios. É possível usar apenas a chave. Para ver as chaves
associadas a uma tarefa, escolha aTagsguia na página de detalhes do trabalho de ajuste. Para obter
mais informações sobre o uso de etiquetas para tarefas de ajuste, consulteGerencie tarefas de ajuste e
treinamento de hiperparâmetros (p. 2485)

Crie definições de Job treinamento
Para criar uma definição de tarefa de treinamento, você precisa configurar o algoritmo e os parâmetros,
definir a entrada e a saída de dados e configurar os recursos. Você deve fornecer pelo menos
umTrainingJobDefinitionpara cada trabalho de ajuste de HPO. Cada definição de treinamento
especifica a configuração de um algoritmo. Para criar várias definições para seu trabalho de treinamento,
você pode clonar uma definição de trabalho. A clonagem de um trabalho pode economizar tempo, pois
copia todas as configurações do trabalho, incluindo canais de dados e locais de armazenamento do S3
para artefatos de saída. Em seguida, você pode editar o trabalho clonado apenas para as alterações
necessárias para configurar as opções do algoritmo.
Tópicos
• Configurar algoritmo e parâmetros (p. 2482)
• Definir entrada e saída de dados (p. 2483)
• Configurar recursos de Job treinamento (p. 2484)
• Adicionar ou clonar um Job de treinamento (p. 2484)

Configurar algoritmo e parâmetros
Cada definição de tarefa de treinamento para um trabalho de ajuste requer um nome, permissão para
acessar serviços e a especificação das opções de algoritmo, uma métrica objetiva e a faixa de valores,
quando necessário, para configurar o conjunto de valores de hiperparâmetros para cada trabalho de
treinamento.
Name (Nome)
Forneça um nome exclusivo para a definição de treinamento.
Permissões
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Amazônia SageMaker o o exige permissões para chamar todos os outros serviços da
em seu nome. Escolha uma função do IAM ou deixeAWScriar uma função que tenha
aAmazonSageMakerFullAccessPolítica do IAM anexada.
Configurações de segurança opcionais
A configuração de isolamento de rede impede que o contêiner faça qualquer chamada de rede de saída.
Isso é obrigatório paraAWSOfertas de aprendizado de máquina do Marketplace.
Também é possível optar por usar uma VPC privada.

Note
A criptografia entre contêineres só está disponível ao criar definições de trabalho usando a API.
Opções de algoritmo
Você pode escolher um dos algoritmos incorporados, seu próprio algoritmo, seu próprio contêiner com um
algoritmo ou assinar um algoritmo doAWSMarketplace.
• Se você escolher um algoritmo integrado, ele terá as informações de imagem do ECR preenchidas
automaticamente.
• Se você escolher seu próprio contêiner, deverá especificar as informações da imagem do ECR. Você
pode selecionar o modo de entrada para o algoritmo como arquivo ou canal.
• Se você planeja fornecer seus dados usando um arquivo .CSV do Amazon S3, selecione o arquivo.
Métricas
Quando você escolhe um algoritmo integrado, as métricas são fornecidas para você. Se você escolher seu
próprio algoritmo, será necessário definir as métricas. Você pode definir até 20 métricas para monitorar seu
trabalho de ajuste, uma das quais deve ser escolhida como métrica objetiva. Para obter mais informações
sobre como definir uma métrica para uma tarefa de ajuste, consulteDefina métricas (p. 2477).
Métrica objetiva
Para encontrar o melhor trabalho de treinamento, defina uma métrica objetiva e se deseja maximizá-la
ou minimizá-la. Após a conclusão do trabalho de treinamento, é possível visualizar a página de detalhes
do trabalho de ajuste para obter um resumo do melhor trabalho de treinamento encontrado usando essa
métrica objetiva.
Configuração do hiperparâmetro
Quando você escolhe um algoritmo incorporado, os valores padrão para seus hiperparâmetros são
definidos para você, usando intervalos otimizados para o algoritmo que está sendo ajustado. É possível
alterar esses valores conforme achar adequado. Por exemplo, em vez de um intervalo, você pode definir
um valor fixo para um hiperparâmetro definindo o tipo do parâmetro comoestática. Cada algoritmo
tem diferentes parâmetros obrigatórios e opcionais. Para obter mais informações, consultePráticas
recomendadas para ajuste de hiperparâmetroseDefinir intervalos de hiperparâmetros.

Definir entrada e saída de dados
Cada definição de tarefa de treinamento para um trabalho de ajuste deve configurar os canais para
entradas de dados, locais de saída de dados e, opcionalmente, qualquer local de armazenamento de
pontos de verificação para cada trabalho de treinamento.
Configuração dos dados de entrada
Os dados de entrada são definidos por canais, cada um com seu próprio local de origem (Amazon S3
ou Amazon Elastic File System), compactação e opções de formato. É possível definir até 20 canais de
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fontes de entrada. Se o algoritmo escolhido for compatível com vários canais de entrada, você poderá
especificá-los também. Por exemplo, ao usar o bloco de anotações de previsão de rotatividade do
XGBoost, é possível adicionar dois canais: treinamento e validação.
Configuração do ponto de verificação
Os pontos de verificação são gerados periodicamente durante o treinamento. É necessário escolher um
local do Amazon S3 para que os pontos de verificação sejam salvos. Os pontos de verificação são usados
nos relatórios de métricas e também são usados para retomar trabalhos de treinamento gerenciado de
spots. Para obter mais informações, consulteUse pontos de verificação na Amazon SageMaker (p. 2751)
Configuração dos dados de saída
É necessário definir um local do Amazon S3 para que os artefatos do trabalho de treinamento sejam
armazenados. Você tem a opção de adicionar criptografia à saída usando umAWSKey Management
Service (AWSChave KMS).

Configurar recursos de Job treinamento
Cada definição de tarefa de treinamento para um trabalho de ajuste deve configurar os recursos a serem
implantados, incluindo tipos e contagens de instâncias, treinamento local gerenciado e condições de
parada.
Configuração de recursos
Cada definição de treinamento pode ter uma configuração de recurso diferente. Escolha o tipo de instância
e o número de nós.
Treinamento local gerenciado
Você pode economizar custos de computador para trabalhos se tiver flexibilidade nos horários de início
e término, permitindo SageMaker para usar a capacidade disponível para executar trabalhos. Para obter
mais informações, consulteTreinamento spot gerenciado na Amazon SageMaker (p. 2750)
Condição de parada
A condição de parada especifica a duração máxima permitida por trabalho de treinamento.

Adicionar ou clonar um Job de treinamento
Depois de criar uma definição de tarefa de treinamento para um trabalho de ajuste, você retornará
àDefinição (ões) de Job de treinamentopainel onde você pode criar definições adicionais de tarefas
de treinamento para treinar algoritmos adicionais. Você pode selecionar aAdicionar definição de
trabalho de treinamentoe siga as etapas para definir novamente um trabalho de treinamento ou
escolherClonagemdoAçãomenu para replicar uma definição de tarefa de treinamento existente e
editá-la para o novo algoritmo. A opção de clonagem pode economizar tempo, pois copia todas
as configurações do trabalho, incluindo os canais de dados e os locais de armazenamento do S3.
Para obter mais informações sobre clonagem, consulteGerencie tarefas de ajuste e treinamento de
hiperparâmetros (p. 2485)

Configurar recursos do Job ajuste
Limites de recurso
Você pode especificar o número máximo de trabalhos de treinamento simultâneos que um trabalho
de ajuste de hiperparâmetros pode executar simultaneamente (10 no máximo) e o número máximo de
trabalhos de treinamento que o trabalho de ajuste de hiperparâmetros pode executar (no máximo 500).
O número de trabalhos parallel não deve exceder o número de nós que você solicitou em todas as suas
definições de treinamento. O número total de trabalhos não pode exceder o número de trabalhos que as
definições devem executar.
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Revise e crie um Job de ajuste de HPO
Revise as configurações do trabalho, as definições do trabalho de treinamento e os limites de recursos. Em
seguida, selecioneCriar tarefa de ajuste de hiperparâmetros.

Gerencie tarefas de ajuste e treinamento de hiperparâmetros
Um trabalho de ajuste pode conter muitos trabalhos de treinamento e criar e gerenciar esses trabalhos
e suas definições pode se tornar uma tarefa complexa e onerosa. SageMaker fornece ferramentas
para ajudar a facilitar o gerenciamento desses trabalhos. Os trabalhos de ajuste que você executou
podem ser acessados na Amazon SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
SelectTrabalho de ajuste de hiperparâmetrosdoTreinamentomenu para ver a lista. Esta página também é
onde você inicia o procedimento para criar um novo trabalho de ajuste selecionandoCriar tarefa de ajuste
de hiperparâmetros.
Para ver os trabalhos de treinamento executarem uma parte de um trabalho de ajuste, selecione um dos
trabalhos de ajuste de hiperparâmetros na lista. As guias na página do trabalho de ajuste permitem que
você inspecione os trabalhos de treinamento, suas definições, as etiquetas e a configuração usadas para
o trabalho de ajuste e o melhor trabalho de treinamento encontrado durante o ajuste. Você pode selecionar
o melhor trabalho de treinamento ou qualquer outro trabalho de treinamento que pertença ao trabalho de
ajuste para ver todas as configurações. A partir daqui, você pode criar um modelo que usa os valores de
hiperparâmetros encontrados por um trabalho de treinamento selecionandoCriar modeloou você pode
clonar o trabalho de treinamento selecionandoClonagem.
Clonagem
Você pode economizar tempo clonando um trabalho de treinamento que pertence a um trabalho de
ajuste de hiperparâmetros. A clonagem copia todas as configurações do trabalho, incluindo canais
de dados e locais de armazenamento do S3 para artefatos de saída. Você pode fazer isso para
trabalhos de treinamento que já executou na página de tarefas de ajuste, conforme descrito acima, ou
quando estiver criando definições adicionais de tarefas de treinamento ao criar uma tarefa de ajuste de
hiperparâmetros, conforme descrito emAdicionar ou clonar um Job de treinamento (p. 2484)Uma etapa
desse procedimento.
Marcação
O ajuste automático de modelo lança vários trabalhos de treinamento em um único trabalho de
ajuste principal para descobrir a ponderação ideal dos hiperparâmetros do modelo. As etiquetas
podem ser adicionadas ao trabalho de ajuste principal, conforme descrito naDefinir configurações de
trabalho (p. 2481)seção e essas tags são então propagadas para os trabalhos de treinamento individuais
abaixo. Os clientes podem usar essas etiquetas para fins como alocação de custos ou controle de acesso.
Para adicionar tags usando o SageMaker SDK, usoAddTagsAPI. Para obter mais informações sobre o uso
de tags paraAWSrecursos, consulteAtribuição de tags (tagging)AWSrecursos.

Exemplo: Job de ajuste de hiperparâmetros
Este exemplo mostra como criar um novo bloco de anotações para configurar e executar um trabalho
de ajuste de hiperparâmetros. O trabalho de ajuste usa o Algoritmo XGBoost (p. 2075) para treinar um
modelo a fim de prever se um cliente se inscreverá para um depósito a prazo em um banco após ser
contatado por telefone.
Você usa o nível baixoAWS SDK for Python (Boto)para configurar e iniciar o trabalho de ajuste de
hiperparâmetros e oAWS Management Consolepara monitorar o status dos trabalhos de ajuste de
hiperparâmetros. Você também pode usar o Amazon SageMaker alto nívelAmazônia SageMaker SDK do
Pythonpara configurar, executar, monitorar e analisar trabalhos de ajuste de hiperparâmetros. Para obter
mais informações, consultehttps://github.com/aws/sagemaker-python-sdk.
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Pré-requisitos
Para executar o código neste exemplo, você precisa do seguinte:
• Uma conta da AWS e um usuário administrador (p. 36)
• Um bucket Amazon S3 para armazenar seu conjunto de dados de treinamento e os artefatos do modelo
criados durante o treinamento
• Uma execução SageMaker instância de anotações (p. 77)
Tópicos
• Criar um bloco de anotações (p. 2486)
• Obtenha a Amazon SageMaker Cliente do Boto3 (p. 2486)
• Obter o SageMaker Função de execução (p. 2487)
• Especifique um bucket S3 para fazer upload de conjuntos de dados de treinamento e armazenar dados
de saída (p. 2487)
• Fazer download, preparar e fazer upload de dados de treinamento (p. 2488)
• Configurar e executar um trabalho de ajuste de hiperparâmetros (p. 2489)
• Monitorar o andamento de um trabalho de ajuste de hiperparâmetros (p. 2493)
• Limpar (p. 2496)

Criar um bloco de anotações
Crie um notebook Jupyter que contenha um ambiente pré-instalado com a instalação padrão do Anaconda
e do Python3.

Para criar um bloco de anotações Jupyter
1.

Abra a Amazon SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2.

Abra uma instância de bloco de anotações em execução escolhendo Open (Abrir) ao lado do nome. A
página do servidor de bloco de anotações Jupyter é exibida:

3.

Para criar um bloco de anotações, escolha Files (Arquivos), New (Novo), e conda_python3. .

4.

Nomeie o bloco de anotações.

Próxima etapa
Obtenha a Amazon SageMaker Cliente do Boto3 (p. 2486)

Obtenha a Amazon SageMaker Cliente do Boto3
Importar Amazon SageMaker SDK do Python,AWS SDK for Python (Boto3)e outras bibliotecas Python. Em
um novo caderno Jupyter, cole o seguinte código na primeira célula:
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import sagemaker
import boto3
import numpy as np
numerical processing
import pandas as pd
from time import gmtime, strftime
import os

# For performing matrix operations and
# For manipulating tabular data

region = boto3.Session().region_name
smclient = boto3.Session().client('sagemaker')

A célula de código anterior defineregionesmclientobjetos que você usará para chamar o algoritmo
XGBoost embutido e definir o SageMaker trabalho de ajuste de hiperparâmetros.

Próxima etapa
Obter o SageMaker Função de execução (p. 2487)

Obter o SageMaker Função de execução
Obtenha a função de execução para a instância de bloco de anotações. Essa é a função do IAM que você
criou para sua instância de notebook. Você transmite a função ao trabalho de ajuste.
from sagemaker import get_execution_role
role = get_execution_role()
print(role)

Próxima etapa
Especifique um bucket S3 para fazer upload de conjuntos de dados de treinamento e armazenar dados de
saída (p. 2487)

Especifique um bucket S3 para fazer upload de conjuntos de
dados de treinamento e armazenar dados de saída
Configure um bucket S3 para carregar conjuntos de dados de treinamento e salvar dados de resultados de
treinamento.
Para usar um bucket padrão do S3
Use o código a seguir para especificar o bucket padrão do S3 alocado para seu SageMaker
sessão.prefixé o caminho dentro do balde onde SageMaker armazena os dados do trabalho de
treinamento atual.
sess = sagemaker.Session()
bucket = sess.default_bucket()
# Set a default S3 bucket
prefix = 'DEMO-automatic-model-tuning-xgboost-dm'

(Opcional) Para usar um bucket específico do S3
Se você quiser usar um bucket específico do S3, use o código a seguir e substitua as cadeias pelo nome
exato do bucket do S3. O nome do bucket deve conter sagemaker e ser globalmente exclusivo. O balde
deve estar no mesmoAWSRegião como a instância do notebook que você usa neste exemplo.
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bucket = "sagemaker-your-preferred-s3-bucket"

Note
O nome do bucket não precisa contersagemakerse a função do IAM que você usa
para executar o trabalho de ajuste de hiperparâmetros tiver uma política que forneça
aS3FullAccessPermissão.

Próxima etapa
Fazer download, preparar e fazer upload de dados de treinamento (p. 2488)

Fazer download, preparar e fazer upload de dados de
treinamento
Para este exemplo, você usa um conjunto de dados de treinamento de informações sobre clientes
do banco que inclui o cargo do cliente, o estado civil e como ele foi contatado durante a campanha
de marketing direto do banco. Para usar um conjunto de dados para um trabalho de ajuste de
hiperparâmetros, você faz o download, transforma os dados e os carrega em um bucket do Amazon S3.
Para obter mais informações sobre o conjunto de dados e a transformação de dados que o exemplo
realiza, consulte oHPO_XGBoost_Direct_Marketing_SageMaker_APIsBloco de anotaçõesAjuste de
hiperparâmetrosseção doSageMakerExemplosna sua instância de bloco de anotações.

Fazer download do conjunto de dados de treinamento e explorá-lo
Para fazer download do conjunto de dados e explorá-lo, execute o seguinte código no seu bloco de
anotações:
!wget -N https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/00222/bankadditional.zip
!unzip -o bank-additional.zip
data = pd.read_csv('./bank-additional/bank-additional-full.csv', sep=';')
pd.set_option('display.max_columns', 500)
# Make sure we can see all of the columns
pd.set_option('display.max_rows', 5)
# Keep the output on one page
data

Preparar e fazer o upload de dados
Antes de criar o trabalho de ajuste de hiperparâmetros, prepare os dados e carregue-os em um bucket do
S3 no qual esse trabalho possa acessá-los.
Execute o seguinte código no seu bloco de anotações:
data['no_previous_contact'] = np.where(data['pdays'] == 999, 1, 0)
# Indicator variable to capture when pdays takes a value of 999
data['not_working'] = np.where(np.in1d(data['job'], ['student', 'retired', 'unemployed']),
1, 0)
# Indicator for individuals not actively employed
model_data = pd.get_dummies(data)
# Convert categorical variables to sets of indicators
model_data
model_data = model_data.drop(['duration', 'emp.var.rate', 'cons.price.idx',
'cons.conf.idx', 'euribor3m', 'nr.employed'], axis=1)
train_data, validation_data, test_data = np.split(model_data.sample(frac=1,
random_state=1729), [int(0.7 * len(model_data)), int(0.9*len(model_data))])
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pd.concat([train_data['y_yes'], train_data.drop(['y_no', 'y_yes'], axis=1)],
axis=1).to_csv('train.csv', index=False, header=False)
pd.concat([validation_data['y_yes'], validation_data.drop(['y_no', 'y_yes'], axis=1)],
axis=1).to_csv('validation.csv', index=False, header=False)
pd.concat([test_data['y_yes'], test_data.drop(['y_no', 'y_yes'], axis=1)],
axis=1).to_csv('test.csv', index=False, header=False)
boto3.Session().resource('s3').Bucket(bucket).Object(os.path.join(prefix, 'train/
train.csv')).upload_file('train.csv')
boto3.Session().resource('s3').Bucket(bucket).Object(os.path.join(prefix, 'validation/
validation.csv')).upload_file('validation.csv')

Próxima etapa
Configurar e executar um trabalho de ajuste de hiperparâmetros (p. 2489)

Configurar e executar um trabalho de ajuste de hiperparâmetros
Para configurar e executar um trabalho de ajuste de hiperparâmetros, conclua as etapas a seguir.
Tópicos
• Especificar as configurações do trabalho de ajuste de hiperparâmetros (p. 2489)
• Configurar os trabalhos de treinamento (p. 2490)
• Nomear e executar o trabalho de ajuste de hiperparâmetros (p. 2492)
• Próxima etapa (p. 2493)

Especificar as configurações do trabalho de ajuste de hiperparâmetros
Para especificar as configurações do trabalho de ajuste de hiperparâmetros, você define um objeto
JSON. Você transmite o objeto como o valor do parâmetro HyperParameterTuningJobConfig para a
CreateHyperParameterTuningJob ao criar o trabalho de ajuste.
Neste objeto JSON, especifique:
• Os intervalos de hiperparâmetros que você deseja ajustar. Para obter mais informações, consulteDefinir
intervalos de hiperparâmetros (p. 2478)
• Os limites do recurso que o trabalho de ajuste de hiperparâmetros pode consumir.
• A métrica objetiva para o trabalho de ajuste de hiperparâmetros. Uma métrica objetiva é a métrica usada
pelo trabalho de ajuste de hiperparâmetros para avaliar o trabalho de treinamento que ele executa.

Note
Para usar seu próprio algoritmo para ajuste de hiperparâmetro, você precisa definir métricas
para o algoritmo. Para obter mais informações, consulte Defina métricas (p. 2477).
O trabalho de ajuste de hiperparâmetros define intervalos para os hiperparâmetros eta, alpha,
min_child_weight e max_depth do algoritmo interno Algoritmo XGBoost (p. 2075). A métrica objetiva
para o trabalho de ajuste de hiperparâmetros maximiza avalidation:aucmétrica para a qual o algoritmo
envia CloudWatch Registros.
tuning_job_config = {
"ParameterRanges": {
"CategoricalParameterRanges": [],
"ContinuousParameterRanges": [
{
"MaxValue": "1",
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"MinValue": "0",
"Name": "eta"
},
{
"MaxValue": "2",
"MinValue": "0",
"Name": "alpha"
},
{
"MaxValue": "10",
"MinValue": "1",
"Name": "min_child_weight"
}

}

],
"IntegerParameterRanges": [
{
"MaxValue": "10",
"MinValue": "1",
"Name": "max_depth"
}
]
},
"ResourceLimits": {
"MaxNumberOfTrainingJobs": 20,
"MaxParallelTrainingJobs": 3
},
"Strategy": "Bayesian",
"HyperParameterTuningJobObjective": {
"MetricName": "validation:auc",
"Type": "Maximize"
}

Configurar os trabalhos de treinamento
Para configurar os trabalhos de treinamento executados pelo trabalho ajuste, defina um objeto
JSON a ser transmitido como o valor do parâmetro TrainingJobDefinition da chamada
CreateHyperParameterTuningJob.
Neste objeto JSON, especifique:
• Opcional — Métricas que os trabalhos de treinamento emitem.

Note
Defina métricas somente quando você usar um algoritmo de treinamento personalizado. Como
esse exemplo usa um algoritmo interno, você não especifica métricas. Para obter informações
sobre como definir métricas, consulte Defina métricas (p. 2477).
• A imagem de contêiner que especifica o algoritmo de treinamento.
• A configuração de entrada dos seus dados de treinamento e teste.
• O local de armazenamento da saída do algoritmo. Especifique o bucket do S3 no qual você deseja
armazenar a saída dos trabalhos de treinamento.
• Os valores de hiperparâmetros do algoritmo que não estão ajustados no trabalho de ajuste.
• O tipo de instância a ser usado para os trabalhos de treinamento.
• A condição de interrupção dos trabalhos de treinamento. Esta é a duração máxima de cada trabalho de
treinamento.
Neste exemplo, definimos valores estáticos para os parâmetros eval_metric, num_round, objective,
rate_drop e tweedie_variance_power do algoritmo interno Algoritmo XGBoost (p. 2075).
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SageMaker Python SDK v1
from sagemaker.amazon.amazon_estimator import get_image_uri
training_image = get_image_uri(region, 'xgboost', repo_version='1.0-1')
s3_input_train = 's3://{}/{}/train'.format(bucket, prefix)
s3_input_validation ='s3://{}/{}/validation/'.format(bucket, prefix)
training_job_definition = {
"AlgorithmSpecification": {
"TrainingImage": training_image,
"TrainingInputMode": "File"
},
"InputDataConfig": [
{
"ChannelName": "train",
"CompressionType": "None",
"ContentType": "csv",
"DataSource": {
"S3DataSource": {
"S3DataDistributionType": "FullyReplicated",
"S3DataType": "S3Prefix",
"S3Uri": s3_input_train
}
}
},
{
"ChannelName": "validation",
"CompressionType": "None",
"ContentType": "csv",
"DataSource": {
"S3DataSource": {
"S3DataDistributionType": "FullyReplicated",
"S3DataType": "S3Prefix",
"S3Uri": s3_input_validation
}
}
}
],
"OutputDataConfig": {
"S3OutputPath": "s3://{}/{}/output".format(bucket,prefix)
},
"ResourceConfig": {
"InstanceCount": 2,
"InstanceType": "ml.c4.2xlarge",
"VolumeSizeInGB": 10
},
"RoleArn": role,
"StaticHyperParameters": {
"eval_metric": "auc",
"num_round": "100",
"objective": "binary:logistic",
"rate_drop": "0.3",
"tweedie_variance_power": "1.4"
},
"StoppingCondition": {
"MaxRuntimeInSeconds": 43200
}
}

SageMaker Python SDK v2
training_image = sagemaker.image_uris.retrieve('xgboost', region, '1.0-1')
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s3_input_train = 's3://{}/{}/train'.format(bucket, prefix)
s3_input_validation ='s3://{}/{}/validation/'.format(bucket, prefix)
training_job_definition = {
"AlgorithmSpecification": {
"TrainingImage": training_image,
"TrainingInputMode": "File"
},
"InputDataConfig": [
{
"ChannelName": "train",
"CompressionType": "None",
"ContentType": "csv",
"DataSource": {
"S3DataSource": {
"S3DataDistributionType": "FullyReplicated",
"S3DataType": "S3Prefix",
"S3Uri": s3_input_train
}
}
},
{
"ChannelName": "validation",
"CompressionType": "None",
"ContentType": "csv",
"DataSource": {
"S3DataSource": {
"S3DataDistributionType": "FullyReplicated",
"S3DataType": "S3Prefix",
"S3Uri": s3_input_validation
}
}
}
],
"OutputDataConfig": {
"S3OutputPath": "s3://{}/{}/output".format(bucket,prefix)
},
"ResourceConfig": {
"InstanceCount": 2,
"InstanceType": "ml.c4.2xlarge",
"VolumeSizeInGB": 10
},
"RoleArn": role,
"StaticHyperParameters": {
"eval_metric": "auc",
"num_round": "100",
"objective": "binary:logistic",
"rate_drop": "0.3",
"tweedie_variance_power": "1.4"
},
"StoppingCondition": {
"MaxRuntimeInSeconds": 43200
}
}

Nomear e executar o trabalho de ajuste de hiperparâmetros
Agora, você pode fornecer um nome para o trabalho de ajuste de hiperparâmetros e executálo chamando a API CreateHyperParameterTuningJob. Transmita tuning_job_config e
training_job_definition que você criou nas etapas anteriores como os valores dos parâmetros.
tuning_job_name = "MyTuningJob"
smclient.create_hyper_parameter_tuning_job(HyperParameterTuningJobName = tuning_job_name,
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HyperParameterTuningJobConfig =

tuning_job_config,

TrainingJobDefinition = training_job_definition)

Próxima etapa
Monitorar o andamento de um trabalho de ajuste de hiperparâmetros (p. 2493)

Monitorar o andamento de um trabalho de ajuste de
hiperparâmetros
Para monitorar o progresso de um trabalho de ajuste de hiperparâmetros e os trabalhos de treinamento
que ele lança, use o Amazon SageMaker Console.
Tópicos
• Exibir o status do trabalho de ajuste de hiperparâmetros (p. 2493)
• Exibir o status dos trabalhos de treinamento (p. 2495)
• Visualizar o melhor trabalho de treinamento (p. 2496)

Exibir o status do trabalho de ajuste de hiperparâmetros
Para exibir o status do trabalho de ajuste de hiperparâmetros
1.

Abra a Amazon SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2.

Escolha Trabalhos de ajuste de hiperparâmetros .
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3.

Na lista de tarefas de ajuste de hiperparâmetros, verifique o status do trabalho de ajuste de
hiperparâmetros que você executou. Um trabalho de ajuste pode ser:
• Completed— O trabalho de ajuste de hiperparâmetros foi concluído com êxito.
• InProgress— O trabalho de ajuste de hiperparâmetros está em andamento. Um ou mais trabalhos
de treinamento ainda estão em execução.
• Failed—O trabalho de ajuste de hiperparâmetros falhou.
• Stopped— O trabalho de ajuste de hiperparâmetros foi interrompido manualmente antes
de ser concluído. Todos os trabalhos de treinamento executados pelo trabalho de ajuste de
hiperparâmetros são interrompidos.
• Stopping— O trabalho de ajuste de hiperparâmetros está em processo de interrupção.

Exibir o status dos trabalhos de treinamento
Para exibir o status dos trabalhos de treinamento executados pelo trabalho de ajuste de
hiperparâmetros
1.

Na lista de tarefas de ajuste de hiperparâmetros, escolha o trabalho que você executou.

2.

Escolha Training jobs (Trabalhos de treinamento).

3.

Veja o status de cada trabalho de treinamento. Para ver mais detalhes sobre um trabalho, escolhao na lista de trabalhos de treinamento. Para exibir um resumo do status de todos os trabalhos de
treinamento executados pelo trabalho de ajuste de hiperparâmetros, consulte Training job status
counter (Contagem de status de trabalhos de treinamento).
Um trabalho de treinamento pode ser:
• Completed—O trabalho de treinamento foi concluído com sucesso.
• InProgress—O trabalho de treinamento está em andamento.
• Stopped— O trabalho de treinamento foi interrompido manualmente antes de ser concluído.
• Failed (Retryable)—O trabalho de treinamento falhou, mas pode ser repetido. Um trabalho de
treinamento com falha pode ser repetido apenas se falhar devido a um erro de serviço interno.
• Failed (Non-retryable)—O trabalho de treinamento falhou e não pode ser repetido. Um
trabalho de treinamento com falha não pode ser repetido quando ocorre um erro do cliente.
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Note
Os trabalhos de ajuste de hiperparâmetros podem ser interrompidos e os recursos
subjacentesexcluído, mas os trabalhos em si não podem ser excluídos.

Visualizar o melhor trabalho de treinamento
Um trabalho de ajuste de hiperparâmetros usa a métrica objetiva retornada por cada trabalho de
treinamento para avaliar trabalhos de treinamento. Enquanto o trabalho de ajuste de hiperparâmetros
está em andamento, o melhor trabalho de treinamento é aquele que retornou a melhor métrica objetiva
até o momento. Depois que o trabalho de ajuste de hiperparâmetros for concluído, o melhor trabalho de
treinamento será aquele que retornou a melhor métrica objetiva.
Para visualizar o melhor trabalho de treinamento, escolha Best training job (Melhor trabalho de
treinamento).

Para implantar o melhor trabalho de treinamento como um modelo que você possa hospedar em um
SageMaker endpoint, escolhaCriar modelo.

Próxima etapa
Limpar (p. 2496)

Limpar
Para evitar cobranças desnecessárias, ao concluir o exemplo, use o AWS Management Console para
excluir os recursos criados para ele.

Note
Se você planeja explorar outros exemplos, talvez queira manter alguns desses recursos, como a
instância do notebook, o bucket do S3 e a função do IAM.
1. Aberto o SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/e excluir a instância do
bloco de anotações. Pare a instância antes de a excluir.
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2. Abra o console do Amazon S3 emhttps://console.aws.amazon.com/s3/e exclua o bucket que você criou
para armazenar artefatos do modelo e o conjunto de dados de treinamento.
3. Abra o Console do IAM emhttps://console.aws.amazon.com/iam/e exclua a função do IAM. Se você
criou políticas de permissões, poderá excluí-las também.
4. Abra a Amazon CloudWatch Console dohttps://console.aws.amazon.com/cloudwatch/e exclua todos os
grupos de registros que têm nomes que começam com/aws/sagemaker/.

Interromper trabalhos de treinamento precocemente
Interrompa trabalhos de treinamento iniciados precocemente por um trabalho de ajuste de hiperparâmetros
quando eles não estiverem melhorando significativamente, conforme medido pela métrica objetiva. A
interrupção precoce de trabalhos de treinamento pode ajudar a reduzir o tempo de computação e ajuda
a evitar o sobreajuste do seu modelo. Para configurar um trabalho de ajuste de hiperparâmetros para
interromper trabalhos de treinamento antecipadamente, siga um destes procedimentos:
• Se você estiver usando o AWS SDK para Python (Boto 3), defina o campo
TrainingJobEarlyStoppingType do objeto HyperParameterTuningJobConfig que você usa
para configurar o trabalho de ajuste para AUTO.
• Se você estiver usando oAmazônia SageMaker SDK do Python,
definaearly_stopping_typeparâmetro doHyperParameterTunerobjeto aAuto.
• Na Amazônia SageMaker console, naCriar tarefa de ajuste de hiperparâmetrosFluxo de trabalho,
emParar cedo, escolhaAutomático.
Para obter um exemplo de caderno que demonstra como usar a interrupção precoce, consultehttps://
github.com/awslabs/amazon-sagemaker-examples/blob/master/hyperparameter_tuning/
image_classification_early_stopping/hpo_image_classification_early_stopping.ipynbou abrir
ahpo_image_classification_early_stopping.ipynbBloco de anotaçõesAjuste de
hiperparâmetrosseção doSageMaker Exemplosem uma instância de bloco de anotações. Para obter
informações sobre como usar os blocos de anotações de amostra em uma instância de bloco de
anotações, consulte Blocos de anotações de exemplo (p. 315).

Como funciona a interrupção precoce
Quando você ativa a parada antecipada para um trabalho de ajuste de hiperparâmetros, SageMaker avalia
cada trabalho de treinamento iniciado pelo trabalho de ajuste de hiperparâmetros da seguinte forma:
• Após cada epoch de treinamento, obtenha o valor da métrica objetiva.
• Calcule a média de execução da métrica objetiva de todos os trabalhos de treinamento anteriores até o
mesmo epoch e, em seguida, calcule a mediana de todas as médias de execução.
• Se o valor da métrica objetiva para o trabalho de treinamento atual for pior (maior ao minimizar ou
menor ao maximizar a métrica objetiva) do que o valor médio das médias de corrida da métrica objetiva
para trabalhos de treinamento anteriores até a mesma época, SageMaker interrompe o trabalho de
treinamento atual.

Algoritmos que oferecem suporte para interrupção precoce
Para oferece suporte à interrupção precoce, um algoritmo deve emitir métricas objetivas para cada epoch.
O seguinte embutido SageMaker algoritmos suportam a parada precoce:
• Light GBM (p. 2041)
• CatBoost (p. 2013)
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• AutoGluon-Tabular (p. 2006)
• TabTransformer (p. 2068)
• Algoritmo de Aprendizagem linear (p. 2050)—Suportado somente se você usarobjective_losscomo
a métrica objetiva.
• Algoritmo XGBoost (p. 2075)
• Classificação de imagens - MXNet (p. 2205)
• Detecção de objetos (p. 2231)
• Algoritmo Sequence-to-Sequence (p. 2144)
• IP Insights (p. 2174)

Note
Essa lista de algoritmos internos que oferecem suporte para interrupção precoce é atual desde
13 de dezembro de 2018. Outros algoritmos integrados poderão oferece suporte à interrupção
precoce no futuro. Se um algoritmo emitir uma métrica que possa ser usada como uma métrica
objetiva para um trabalho de ajuste de hiperparâmetros (preferencialmente uma métrica de
validação), ele oferecerá suporte para a interrupção precoce.
Para usar a interrupção precoce com seu próprio algoritmo, você deve escrever esse algoritmo de modo
que ele emita o valor da métrica objetiva após cada epoch. A lista a seguir mostra como você pode fazer
isso em diferentes estruturas:
TensorFlow
Use a classe tf.keras.callbacks.ProgbarLogger. Para obter mais informações, consulte
otf.keras.callbacks.ProgbarLogger API.
MXNet
Use a mxnet.callback.LogValidationMetricsCallback. Para obter mais informações,
consulte oAPIs mxnet.callback.
Chainer
Estenda o Chainer usando a classe extensions.Evaluator. Para obter mais informações,
consulte oAPI Chainer.training.extensions.Evaluator.
PyTorch Permissão e Spark
Não há suporte de alto nível. Você deve escrever explicitamente seu código de treinamento para que
ele calcule as métricas objetivas e as grave nos logs após cada epoch.

Executar um trabalho de ajuste de hiperparâmetros de
inicialização a quente
Use a inicialização a quente para iniciar um trabalho de ajuste de hiperparâmetros usando um ou mais
trabalhos de ajuste anteriores como ponto de partida. Os resultados dos trabalhos de ajuste anteriores
são usados para informar quais combinações de hiperparâmetros devem ser pesquisadas no novo
trabalho de ajuste. O ajuste de hiperparâmetros usa a pesquisa bayesiana ou a pesquisa aleatória para
escolher combinações de valores de hiperparâmetros nos intervalos especificados por você. Para obter
mais informações, consulteComo funciona o ajuste de hiperparâmetros (p. 2475) O uso de informações
de trabalhos de ajuste de hiperparâmetros anteriores pode ajudar a aumentar o desempenho do novo
trabalho de ajuste de hiperparâmetros, tornando a pesquisa pela melhor combinação de hiperparâmetros
mais eficiente.
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Note
Normalmente, os trabalhos de ajuste com inicialização a quente demoram mais para serem
iniciados do que os trabalhos de ajuste de hiperparâmetros padrão, porque os resultados dos
trabalhos pai precisam ser carregados antes que o trabalho possa ser iniciado. O aumento do
tempo depende do número total de trabalhos de treinamento executados pelos trabalhos pai.
Os motivos para escolher a inicialização a quente incluem:
• Você deseja aumentar gradualmente o número de trabalhos de treinamento em vários trabalhos de
ajuste com base nos resultados visualizados após cada iteração.
• Você obtém novos dados e deseja ajustar um modelo usando esses novos dados.
• Você deseja alterar os intervalos de hiperparâmetros usados em um trabalho de ajuste anterior,
transformar parâmetros estáticos em ajustáveis ou transformar hiperparâmetros ajustáveis em valores
estáticos.
• Você parou um trabalho de hiperparâmetros anterior precocemente ou ele foi interrompido
inesperadamente.
Tópicos
• Tipos de trabalhos de ajuste com inicialização a quente (p. 2499)
• Restrições do ajuste com inicialização a quente (p. 2500)
• Bloco de anotações de amostra para ajuste com inicialização a quente (p. 2500)
• Criar um trabalho de ajuste com inicialização a quente (p. 2501)

Tipos de trabalhos de ajuste com inicialização a quente
Existem dois tipos diferentes de trabalhos de ajuste com inicialização a quente:
IDENTICAL_DATA_AND_ALGORITHM
O novo trabalho de ajuste de hiperparâmetros usa os mesmos dados de entrada e imagem de
treinamento que os trabalhos de ajuste pai. Você pode alterar os intervalos de hiperparâmetros a
serem pesquisados e o número máximo de trabalhos de treinamento executados pela tarefa de ajuste
de hiperparâmetros. Você também pode transformar os hiperparâmetros de ajustáveis para estáticos
e de estáticos para ajustáveis, mas o número total de hiperparâmetros estáticos mais os ajustáveis
deve permanecer o mesmo que o de todos os trabalhos pai. Não é possível usar uma nova versão do
algoritmo de treinamento, a menos que as alterações na nova versão não afetem o algoritmo em si.
Por exemplo, são permitidas alterações que melhoram o registro em log ou adicionam suporte a um
formato de dados diferente.
Use dados e algoritmos idênticos ao usar os mesmos dados de treinamento de um trabalho de ajuste
de hiperparâmetros anterior, mas você deseja aumentar o número total de trabalhos de treinamento
ou alterar intervalos ou valores de hiperparâmetros.
Quando você executa um trabalho de ajuste com inicialização a quente do tipo
IDENTICAL_DATA_AND_ALGORITHM, há um campo adicional na resposta para a
DescribeHyperParameterTuningJob denominado OverallBestTrainingJob. O valor desse
campo é o TrainingJobSummary do trabalho de treinamento com o melhor valor de métrica objetiva de
todos os trabalhos de treinamento executados por esse trabalho de ajuste e de todos os trabalhos pai
especificados para o trabalho de ajuste com inicialização a quente.
TRANSFER_LEARNING
O novo trabalho de ajuste de hiperparâmetros pode incluir dados de entrada, intervalos de
hiperparâmetros, o número máximo de trabalhos de treinamento simultâneos e número máximo

2499

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Executar um trabalho de ajuste de
hiperparâmetros de inicialização a quente

de trabalhos de treinamento que são diferentes daqueles dos respectivos trabalhos de ajuste de
hiperparâmetros pai. Você também pode transformar os hiperparâmetros de ajustáveis para estáticos
e de estáticos para ajustáveis, mas o número total de hiperparâmetros estáticos mais os ajustáveis
deve permanecer o mesmo que o de todos os trabalhos pai. A imagem do algoritmo de treinamento
também pode ser uma versão diferente da usada no trabalho de ajuste de hiperparâmetros pai.
Quando você usa a aprendizagem por transferência, as alterações no conjunto de dados ou no
algoritmo que afetam significativamente o valor da métrica objetiva podem reduzir a utilidade do uso
do ajuste com inicialização a quente.

Restrições do ajuste com inicialização a quente
As seguintes restrições são aplicáveis a todos os trabalhos de ajuste com inicialização a quente:
• Um trabalho de ajuste pode ter no máximo 5 trabalhos pai, e todos esses trabalhos pai devem estar em
um estado terminal (Completed, Stopped ou Failed) antes do início do novo trabalho de ajuste.
• A métrica objetiva usada no novo trabalho de ajuste deve ser a mesma que a métrica objetiva usada nos
trabalhos pai.
• O número total de hiperparâmetros estáticos mais os ajustáveis deve permanecer o mesmo entre
os trabalhos pai e o novo trabalho de ajuste. Por causa disso, se você acha que pode querer usar
um hiperparâmetro como ajustável em um trabalho de ajuste futuro com inicialização a quente, deve
adicioná-lo como um hiperparâmetro estático ao criar um trabalho de ajuste.
• O tipo de cada hiperparâmetro (contínuo, inteiro, categórico) não deve ser alterado entre os trabalhos pai
e o novo trabalho de ajuste.
• O número total de alterações de hiperparâmetros ajustáveis nos trabalhos pai para hiperparâmetros
estáticos no novo trabalho de ajuste, mais o número de alterações nos valores de parâmetros estáticos,
não pode ser maior que 10. Cada valor em um hiperparâmetro categórico conta contra esse limite. Por
exemplo, se o trabalho pai tiver um hiperparâmetro categórico ajustável com os valores possíveis red e
blue e você alterar esse hiperparâmetro para estático no novo trabalho de ajuste, isso contará como 2
alterações em relação ao total permitido de 10. Se o mesmo hiperparâmetro tivesse um valor estático de
red no trabalho pai e você alterasse o valor estático para blue no novo trabalho de ajuste, isso também
contaria como 2 alterações.
• O ajuste com inicialização a quente não é recursivo. Por exemplo, se você criar MyTuningJob3
como um trabalho de ajuste com inicialização a quente com MyTuningJob2 como trabalho pai, e
MyTuningJob2 for por si só um trabalho de ajuste com inicialização a quente com um trabalho pai
MyTuningJob1, as informações aprendidas durante a execução de MyTuningJob1 não serão usadas
para MyTuningJob3. Se você quiser usar as informações de MyTuningJob1, deverá adicioná-lo
explicitamente como pai de MyTuningJob3.
• Os trabalhos de treinamento iniciados por cada trabalho pai em um trabalho de ajuste com inicialização
a quente são comparados com os 500 trabalhos de treinamento máximos para um trabalho de ajuste.
• Os trabalhos de ajuste de hiperparâmetros criados antes de 1º de outubro de 2018 não podem ser
usados como trabalhos pai para trabalhos de ajuste com inicialização a quente.

Bloco de anotações de amostra para ajuste com inicialização a
quente
Para obter um exemplo de notebook que mostra como usar o ajuste de arranque a quente,
consultehttps://github.com/awslabs/amazon-sagemaker-examples/blob/master/hyperparameter_tuning/
image_classification_warmstart/hpo_image_classification_warmstart.ipynb. Para obter instruções sobre
como criar e acessar instâncias do notebook Jupyter que você pode usar para executar o exemplo
no SageMaker, Consulte esta referênciaBlocos de anotações de exemplo (p. 315). Depois de criar
uma instância de notebook e abri-la, selecione aSageMaker Exemplospara ver uma lista de todos os
SageMaker amostras. O bloco de anotações de ajuste com inicialização a quente está localizado na seção
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Ajuste de hiperparâmetros e se chama hpo_image_classification_warmstart.ipynb. Para abrir
um bloco de anotações, clique em sua guia Use (Uso) e selecione Create copy (Criar cópia).

Criar um trabalho de ajuste com inicialização a quente
Você pode usar o SDK para Python (Boto 3) da AWS de baixo nível ou SDK Python do SageMaker de alto
nível para criar um trabalho de ajuste com inicialização a quente.
Tópicos
• Crie um Job de ajuste de início a quente (nível baixo) SageMaker API para Python (Boto 3) (p. 2501)
• Criar um trabalho de ajuste com inicialização a quente (SDK Python do SageMaker) (p. 2501)

Crie um Job de ajuste de início a quente (nível baixo) SageMaker API para
Python (Boto 3)
Para utilizar o ajuste com inicialização a quente, você especifica os valores de um objeto
HyperParameterTuningJobWarmStartConfig e o transmite como o campo WarmStartConfig em
uma chamada para CreateHyperParameterTuningJob.
O código a seguir mostra como criar umHyperParameterTuningJobWarmStartConfigobjetar e
passá-lo paraCreateHyperParameterTuningJobtrabalho usando o baixo nível SageMaker API para
Python (Boto 3).
Crie o objeto HyperParameterTuningJobWarmStartConfig:
warm_start_config = {
"ParentHyperParameterTuningJobs" : [
{"HyperParameterTuningJobName" : 'MyParentTuningJob'}
],
"WarmStartType" : "IdenticalDataAndAlgorithm"
}

Crie o trabalho de ajuste com inicialização a quente:
smclient = boto3.Session().client('sagemaker')
smclient.create_hyper_parameter_tuning_job(HyperParameterTuningJobName =
'MyWarmStartTuningJob',
HyperParameterTuningJobConfig = tuning_job_config, # See notebook for tuning
configuration
TrainingJobDefinition = training_job_definition, # See notebook for job definition
WarmStartConfig = warm_start_config)

Criar um trabalho de ajuste com inicialização a quente (SDK Python do
SageMaker)
Para usar oAmazônia SageMaker SDK do Pythonpara executar um trabalho de ajuste de início a quente,
você:
• Especifica os trabalhos pai e o tipo de inicialização a quente usando um objeto WarmStartConfig.
• Passe oWarmStartConfigobjeto como o valor dowarm_start_configargumento de
umaHyperparameterTunerobjeto.
• Chama o método fit do objeto HyperparameterTuner.
Para obter mais informações sobre o uso doAmazônia SageMaker SDK do Pythonpara ajuste de
hiperparâmetros, consultehttps://github.com/aws/sagemaker-python-sdk#sagemaker-automatic-modeltuning.
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Este exemplo usa um estimador que usa o algoritmo Classificação de imagens - MXNet (p. 2205) para
treinamento. O código a seguir define os intervalos de hiperparâmetros que o trabalho de ajuste com
inicialização a quente procura para encontrar a melhor combinação de valores. Para obter informações
sobre como definir intervalos de hiperparâmetros, consulte Definir intervalos de hiperparâmetros (p. 2478).
hyperparameter_ranges = {'learning_rate': ContinuousParameter(0.0, 0.1),
'momentum': ContinuousParameter(0.0, 0.99)}

O código a seguir configura o trabalho de ajuste com inicialização a quente criando um objeto
WarmStartConfig.
from sagemaker.tuner import WarmStartConfig,WarmStartTypes
parent_tuning_job_name = "MyParentTuningJob"
warm_start_config =
WarmStartConfig(warm_start_type=WarmStartTypes.IDENTICAL_DATA_AND_ALGORITHM,
parents={parent_tuning_job_name})

Agora, defina os valores para hiperparâmetros estáticos, que são hiperparâmetros que mantêm o mesmo
valor para cada trabalho de treinamento executado pelo trabalho de ajuste com inicialização a quente. No
código a seguir, imageclassification é um estimador criado anteriormente.
imageclassification.set_hyperparameters(num_layers=18,
image_shape='3,224,224',
num_classes=257,
num_training_samples=15420,
mini_batch_size=128,
epochs=30,
optimizer='sgd',
top_k='2',
precision_dtype='float32',
augmentation_type='crop')

Agora, crie o objeto HyperparameterTuner e transmita o objeto WarmStartConfig que você criou
anteriormente como o argumento warm_start_config.
tuner_warm_start = HyperparameterTuner(imageclassification,
'validation:accuracy',
hyperparameter_ranges,
objective_type='Maximize',
max_jobs=10,
max_parallel_jobs=2,
base_tuning_job_name='warmstart',
warm_start_config=warm_start_config)

Por fim, chame o método fit do objeto HyperparameterTuner para executar o trabalho de ajuste com
inicialização a quente.
tuner_warm_start.fit(
{'train': s3_input_train, 'validation': s3_input_validation},
include_cls_metadata=False)

Limites de recursos para ajuste automático de
modelos
SageMaker define os seguintes limites padrão para recursos usados pelo ajuste automático do modelo:
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Recurso

Regiões

Limites padrão

Pode ser aumentado
para

Número de trabalhos
de ajuste de
hiperparâmetros parallel
(simultâneos)

Tudo

100

N/D

Número de
hiperparâmetros que
podem ser pesquisados
*

Tudo

30

N/D

Número de métricas
definidas por
trabalho de ajuste de
hiperparâmetro

Tudo

20

N/D

Número de trabalhos de
treinamento paralelos
por trabalho de ajuste
de hiperparâmetro

Tudo

10

100

[Otimização bayesiana]
Número de trabalhos
de treinamento por
trabalho de ajuste de
hiperparâmetros

Tudo

750

N/D

[Pesquisa aleatória]
Número de trabalhos
de treinamento por
trabalho de ajuste de
hiperparâmetros

Tudo

500

10000

[Hyperband] Número
de trabalhos de
treinamento por
trabalho de ajuste de
hiperparâmetros

Tudo

750

N/D

Máximo de tempo de
execução para um
trabalho de ajuste de
hiperparâmetro

Tudo

30 dias

N/D

* Todo valor possível em um hiperparâmetro categórico conta contra esse limite.

Exemplo de limite de recursos
Ao planejar trabalhos de ajuste de hiperparâmetros, você também precisa levar em consideração os limites
dos recursos de treinamento. Para obter informações sobre os limites de recursos padrão para SageMaker
trabalhos de treinamento, consulteSageMakerLimites. Cada instância de treinamento simultânea na
qual todos os seus trabalhos de ajuste de hiperparâmetros são executados conta em relação ao número
total de instâncias de treinamento permitidas. Por exemplo, se você executar 10 trabalhos simultâneos
de ajuste de hiperparâmetros, cada um desses trabalhos de ajuste de hiperparâmetros executará 100
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trabalhos de treinamento no total e 20 trabalhos de treinamento simultâneos. Cada um desses trabalhos de
treinamento é executado em uma instância ml.m4.xlarge. Os limites a seguir se aplicam ao seguinte:
• Número de trabalhos simultâneos de ajuste de hiperparâmetros: Você não precisa aumentar o limite,
porque 10 trabalhos de ajuste estão abaixo do limite de 100.
• Número de trabalhos de treinamento por trabalho de ajuste de hiperparâmetros: Você não precisa
aumentar o limite, porque 100 trabalhos de treinamento estão abaixo do limite de 750.
• Número de trabalhos de treinamento simultâneos por trabalho de ajuste de hiperparâmetros: Você
precisa solicitar um aumento de limite para 20, porque o limite padrão é 10.
• SageMaker formaçãoml.m4.xlargeinstâncias: Você precisa solicitar um aumento de limite para 200,
porque você tem 10 trabalhos de ajuste de hiperparâmetros, cada um executando 20 trabalhos de
treinamento simultâneos. O limite padrão é de 20 instâncias.
• SageMaker contagem total de instâncias de treinamento: Você precisa solicitar um aumento de limite
para 200, porque você tem 10 trabalhos de ajuste de hiperparâmetros, cada um executando 20
trabalhos de treinamento simultâneos. O limite padrão é de 20 instâncias.

Para solicitar um aumento de cota:
1.

Aberto oAWSCentral de Suportepágina, faça login, se necessário, e escolhaCriar um caso.

2.

Na página Create case (Criar caso), escolha Service limit increase (Aumento do limite de serviço).

3.

Sobre oDetalhes do casopainel, selecioneSageMaker Ajuste automático do modelo [Otimização de
hiperparâmetros]para oTipo de limite

4.

Sobre oSolicitaçõespainel paraSolicitação 1, selecione aRegião, o recursoLimitpara aumentar e oNovo
valor limitevocê está solicitando. SelectAdicionar outra solicitaçãose você tiver solicitações adicionais
de aumento de cota.
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5.

NoDescrição do casopainel, forneça uma descrição do seu caso de uso.

6.

NoOpções de contatopainel, selecione o seu preferidoMétodos de contato(Web,ChatouTelefone) e,
em seguida, escolhaEnviar.

Melhores práticas para o ajuste de hiperparâmetros
A otimização de hiperparâmetros não é um processo totalmente automatizado. Para melhorar a
otimização, use as diretrizes a seguir ao criar hiperparâmetros.
Tópicos
• Escolher uma estratégia (p. 2505)
• Escolher o número de hiperparâmetros (p. 2505)
• Escolher intervalos de hiperparâmetros (p. 2505)
• Usar escalas logarítmicas para hiperparâmetros (p. 2505)
• Escolhendo o melhor número de trabalhos de treinamento simultâneos (p. 2506)
• Executar trabalhos de treinamento em várias instâncias (p. 2506)

Escolher uma estratégia
Para trabalhos grandes, o uso do Hyperband pode reduzir o tempo de computação utilizando seu
mecanismo interno de parada antecipada, realocação de recursos e capacidade de executar trabalhos
parallel. Se o tempo de execução e os recursos forem limitados, use a pesquisa aleatória ou a otimização
bayesiana. A otimização bayesiana usa informações coletadas de execuções anteriores para tomar
decisões cada vez mais informadas sobre como melhorar as configurações de hiperparâmetros na
próxima execução. Por causa de sua natureza sequencial, a otimização bayesiana não pode ser escalada
massivamente. A pesquisa aleatória é capaz de executar um grande número de trabalhos parallel.

Escolher o número de hiperparâmetros
A complexidade computacional de um trabalho de ajuste de hiperparâmetros depende principalmente
do número de hiperparâmetros cuja faixa de valores é Amazon SageMaker precisa pesquisar durante a
otimização. Embora você possa especificar simultaneamente até 20 hiperparâmetros para otimizar um
trabalho de ajuste, limitar sua pesquisa a um número muito menor provavelmente fornecerá melhores
resultados.

Escolher intervalos de hiperparâmetros
O intervalo valores de hiperparâmetros que você escolher para pesquisar pode afetar significativamente o
sucesso da otimização de hiperparâmetros. Embora você queira especificar um intervalo muito grande que
cubra todos os valores possíveis para um hiperparâmetro, você obtém melhores resultados limitando sua
pesquisa a uma pequena faixa de valores. Se você souber que obtém os melhores valores métricos dentro
de um subconjunto do intervalo possível, considere limitar o intervalo a esse subconjunto.

Usar escalas logarítmicas para hiperparâmetros
Durante o ajuste de hiperparâmetros, SageMaker tenta descobrir se seus hiperparâmetros têm escala
logarítmica ou linear. Inicialmente, pressupõe-se que os hiperparâmetros sejam de escala linear. Se eles
forem de fato dimensionados em log, pode levar algum tempo para SageMaker para descobrir esse fato.
Se você souber que um hiperparâmetro tem escala logarítmica e pode convertê-lo você mesmo, isso pode
melhorar a otimização de hiperparâmetros.
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Escolhendo o melhor número de trabalhos de treinamento
simultâneos
Ao definir o limite de recursosMaxParallelTrainingJobspara obter o número máximo de trabalhos de
treinamento simultâneos que um trabalho de ajuste de hiperparâmetros pode iniciar, considere a seguinte
desvantagem. A execução simultânea de mais trabalhos de ajuste de hiperparâmetros faz com que mais
trabalho seja feito rapidamente. Porém, um trabalho de ajuste só melhora por meio de rodadas sucessivas
de experimentos. Normalmente, a execução de um trabalho de treinamento por vez atinge os melhores
resultados com o menor tempo de computação.

Executar trabalhos de treinamento em várias instâncias
Quando um trabalho de treinamento é executado em várias instâncias, o ajuste de hiperparâmetros usa o
valor da última métrica de objetivo relatada de todas as instâncias desse trabalho de treinamento como o
valor da métrica do objetivo desse trabalho de treinamento. Crie trabalhos de treinamento distribuídos para
que a métrica objetiva relatada seja a qual você deseja.

Amazônia SageMaker Bibliotecas de treinamento
distribuído
O SageMaker fornece bibliotecas de treinamento distribuídas para paralelismo de dados e paralelismo
de modelos. As bibliotecas são otimizadas para o SageMaker ambiente de treinamento, ajude a adaptar
seus trabalhos de treinamento distribuídos ao SageMaker e melhorar a velocidade e o rendimento do
treinamento.
Tópicos
• Comece a usar o treinamento distribuído (p. 2506)
• Conceitos básicos de treinamento distribuído (p. 2507)
• Conceitos avançados (p. 2508)
• Estratégias (p. 2509)
• Otimizar o treinamento distribuído (p. 2511)
• Cenários (p. 2512)
• Recursos e bibliotecas de treinamento distribuído do SageMaker (p. 2514)
• Biblioteca paralela de dados distribuídos do SageMaker (p. 2515)
• SageMaker's Distribuído Modelo Paralelo (p. 2549)
• Amazônia SageMaker Exemplos de blocos de treinamento distribuído (p. 2617)

Comece a usar o treinamento distribuído
Se você estiver familiarizado com o treinamento distribuído, siga um dos links para sua estratégia ou
estrutura preferida para começar. Caso contrário, continue para a próxima seção para aprender alguns
conceitos de treinamento distribuídos.
Bibliotecas de treinamento distribuídas do SageMaker:
• Biblioteca paralela de dados distribuídos do SageMaker (p. 2515)
• SageMaker's Distribuído Modelo Paralelo (p. 2549)
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Note
O SageMaker As bibliotecas de treinamento distribuído estão disponíveis apenas por meio
doAWScontêineres de aprendizado profundo para o TensorFlow, PyTorch e HuggingFace
estruturas dentro da plataforma de treinamento SageMaker. Para usar as bibliotecas, é
necessário usar o SageMaker Python SDK ou o SageMaker As APIs por meio do SDK for Python
(Boto3) ouAWS Command Line Interface. Ao longo da documentação, instruções e exemplos se
concentram em como usar as bibliotecas de treinamento distribuídas com o SageMaker Python
SDK.

Conceitos básicos de treinamento distribuído
As bibliotecas de treinamento distribuído do SageMaker usam os seguintes termos e recursos de
treinamento distribuídos.
Conjuntos de dados e lotes
• Conjunto de dados de treinamento: Todos os dados usados para treinar o modelo.
• Tamanho do lote global: O número de registros selecionados do conjunto de dados de treinamento
em cada iteração para enviar para as GPUs no cluster. Esse é o número de registros sobre os quais o
gradiente é calculado em cada iteração. Se o paralelismo de dados for usado, ele será igual ao número
total de réplicas do modelo multiplicado pelo tamanho do lote por réplica: global batch size =
(the number of model replicas) * (per-replica batch size). Um único lote de tamanho
de lote global geralmente é chamado deminilotesna literatura de aprendizado de máquina.
• Tamanho do lote por réplica: Quando o paralelismo de dados é usado, esse é o número de registros
enviados para cada réplica do modelo. Cada réplica do modelo executa uma passagem para frente
e para trás com esse lote para calcular as atualizações de peso. As atualizações de peso resultantes
são sincronizadas (média) em todas as réplicas antes que o próximo conjunto de lotes por réplica seja
processado.
• Micro lote: Um subconjunto do mini-lote ou, se o modelo híbrido e o paralelismo de dados for usado,
é um subconjunto do lote de tamanho por réplica. Quando você usa a biblioteca de paralelismo de
modelos distribuídos do SageMaker, cada microlote é alimentado no pipeline de treinamento one-by-one
e segue umprogramação de execuçãodefinido pelo tempo de execução da biblioteca.
Treinamento
• Epoch: Um ciclo de treinamento por todo o conjunto de dados. É comum ter várias iterações por época.
O número de épocas que você usa no treinamento é exclusivo em seu modelo e caso de uso.
• Iteração: Uma única passagem para frente e para trás realizada usando um lote global do tamanho de
lote (um mini-lote) de dados de treinamento. O número de iterações realizadas durante o treinamento
é determinado pelo tamanho global do lote e pelo número de épocas usadas para treinamento. Por
exemplo, se um conjunto de dados incluir 5.000 amostras e você usar um tamanho de lote global de
500, serão necessárias 10 iterações para concluir uma única época.
• Learning rate (Taxa de aprendizado): Uma variável que influencia a quantidade em que os pesos são
alterados em resposta ao erro calculado do modelo. A taxa de aprendizado desempenha um papel
importante na capacidade do modelo de convergência, bem como na velocidade e otimalidade da
convergência.
Instâncias e GPUs
• Instâncias: UmaAWS Instância computacional do Machine Learning. Esses também são chamados
denós.
• Tamanho do cluster: Ao usar a biblioteca de treinamento distribuído do SageMaker, esse é o número
de instâncias multiplicadas pelo número de GPUs em cada instância. Por exemplo, se você usar duas
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instâncias ml.p3.8xlarge em um trabalho de treinamento, que tem 4 GPUs cada, o tamanho do cluster
será 8. Embora o aumento do tamanho do cluster possa levar a tempos de treinamento mais rápidos,
a comunicação entre instâncias deve ser otimizada; Caso contrário, a comunicação entre os nós
pode adicionar sobrecarga e levar a tempos de treinamento mais lentos. O SageMaker biblioteca de
treinamento distribuído foi projetada para otimizar a comunicação entreAWSInstâncias de computação
de ML, levando a uma maior utilização do dispositivo e tempos de treinamento mais rápidos.
Soluções de treinamento distribuído
• Paralelismo de dados: Uma estratégia em treinamento distribuído em que um conjunto de dados de
treinamento é dividido em vários nós de processamento (comoAWSInstâncias de ML) e cada nó de
processamento contém umréplicado modelo. Cada nó recebe diferentes lotes de dados de treinamento,
executa uma passagem para frente e para trás e compartilha atualizações de peso com os outros nós
para sincronização antes de passar para o próximo lote e, finalmente, outra época.
• Paralelismo do modelo: Uma estratégia em treinamento distribuído em que o modelo particionou vários
nós de processamento (comoAWSInstâncias de ML). O modelo pode ser complexo e ter um grande
número de camadas e pesos ocultos, tornando-o incapaz de caber na memória de um único nó. Cada
nó carrega um subconjunto do modelo, através do qual os fluxos de dados e as transformações são
compartilhados e compilados. A eficiência do paralelismo do modelo, em termos de utilização da GPU e
tempo de treinamento, depende muito de como o modelo é particionado e do cronograma de execução
usado para executar passes para frente e para trás.
• Execuções de pipeline(Pipelining): O cronograma de execução do pipeline determina a ordem em que
os cálculos (microlotes) são feitos e os dados são processados entre dispositivos durante o treinamento
do modelo. Pipelining é uma técnica para alcançar uma verdadeira paralelização no paralelismo
do modelo e superar a perda de desempenho devido à computação sequencial, fazendo com que
as GPUs sejam computadas simultaneamente em diferentes amostras de dados. Para saber mais,
consulteExecuções de pipeline.
Exemplo
O exemplo a seguir demonstra como esses termos podem ser usados para descrever um trabalho de
treinamento que usa modelo híbrido e paralelismo de dados:
Um trabalho de treinamento de paralelismo de dados bidirecional e paralelismo de modelo de 4 vias é
lançado com um tamanho de lote global de 64 imagens. Esse trabalho de treinamento requer um total de
8 GPUs. Cada uma das duas réplicas de modelo processa um lote por réplica de tamanho 32. Durante
a passagem para frente e para trás, um lote por réplica é dividido em microlotes. Esses microlotes são
processados de forma intercalada usando um cronograma de execução em pipelined.
O conjunto de dados de treinamento inclui 640 imagens e, portanto, uma única época leva 10 iterações.

Conceitos avançados
Profissionais de Machine Learning (ML) geralmente enfrentam dois desafios de escalabilidade ao treinar
modelos:Tamanho do modelo de escalaeDados de treinamento de dimensionamento. Embora o tamanho
e a complexidade do modelo possam resultar em melhor precisão, há um limite para o tamanho do modelo
que você pode encaixar em uma única CPU ou GPU. Além disso, o tamanho do modelo de escala pode
resultar em mais cálculos e tempos de treinamento mais longos.
Nem todos os modelos lidam com o dimensionamento de dados de treinamento igualmente bem porque
precisam ingerir todos os dados de treinamentona memóriaPara treinamento. Eles só são dimensionados
verticalmente e para tipos de instâncias maiores e maiores. Na maioria dos casos, o dimensionamento dos
dados de treinamento resulta em tempos de treinamento mais longos.
O Deep Learning (DL) é uma família específica de algoritmos de ML que consiste em várias camadas
de redes neurais artificiais. O método de treinamento mais comum é com Mini-lote Stochastic Gradient
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Descent (SGD). Em mini-lote SGD, o modelo é treinado realizando pequenas mudanças iterativas de seus
coeficientes na direção que reduz seu erro. Essas iterações são conduzidas em subamostras de tamanho
igual do conjunto de dados de treinamento chamadominilotes. Para cada mini-lote, o modelo é executado
em cada registro do mini-lote, seu erro medido e o gradiente do erro estimado. Em seguida, o gradiente
médio é medido em todos os registros do mini-lote e fornece uma direção de atualização para cada
coeficiente do modelo. Uma passagem completa sobre o conjunto de dados de treinamento é chamada
deépoca. Os treinamentos de modelos geralmente consistem em dezenas a centenas de épocas. Minilote SGD traz vários benefícios: Primeiro, seu design iterativo torna o tempo de treinamento teoricamente
linear do tamanho do conjunto de dados. Em segundo lugar, em um determinado mini-lote, cada registro
é processado individualmente pelo modelo sem necessidade de comunicação inter-registro diferente
da média final do gradiente. O processamento de um mini-lote é, consequentemente, particularmente
adequado para paralelização e distribuição.
Paralelizar o treinamento SGD distribuindo os registros de um mini-lote em diferentes dispositivos de
computação é chamadotreinamento distribuído parallel de dadosE é o paradigma de distribuição do DL
mais comumente usado. O treinamento parallel de dados é uma estratégia de distribuição relevante
para dimensionar o tamanho do mini-lote e processar cada mini-lote mais rapidamente. No entanto, o
treinamento parallel de dados vem com a complexidade extra de ter que calcular a média do gradiente de
mini-lote com gradientes provenientes de todos os trabalhadores e comunicá-lo a todos os trabalhadores,
um passo chamadoallreduceque pode representar uma sobrecarga crescente, à medida que o cluster de
treinamento é dimensionado, e isso também pode penalizar drasticamente o tempo de treinamento se for
implementado ou implementado incorretamente em subtratos de hardware impróprios.
O SGD parallel de dados ainda exige que os desenvolvedores sejam capazes de ajustar pelo menos o
modelo e um único registro em um dispositivo de computação, como uma única CPU ou GPU. Ao treinar
modelos muito grandes, como grandes transformadores em Processamento de Linguagem Natural (PNL),
ou modelos de segmentação em imagens de alta resolução, pode haver situações em que isso não
seja viável. Uma maneira alternativa de quebrar a carga de trabalho é particionar o modelo em vários
dispositivos de computação, uma abordagem chamadatreinamento distribuído em paralelo modelo.

Estratégias
O treinamento distribuído geralmente é dividido por duas abordagens: dados paralelos e modelo parallel.
Dados parallelÉ a abordagem mais comum ao treinamento distribuído: Você tem muitos dados, agrupa
e envia blocos de dados para várias CPUs ou GPUs (nós) a serem processados pela rede neural ou
algoritmo de ML e, em seguida, combina os resultados. A rede neural é a mesma em cada nó. UMAModelo
parallelé usada com modelos grandes que não cabem na memória de um nó em uma única peça; ele
divide o modelo e coloca partes diferentes em nós diferentes. Nessa situação, você precisa enviar seus
lotes de dados para cada nó para que os dados sejam processados em todas as partes do modelo.
Os termosredeemodelosão freqüentemente usados de forma intercambiável: Um modelo grande é
realmente uma rede grande com muitas camadas e parâmetros. O treinamento com uma rede grande
produz um modelo grande, e carregar o modelo de volta na rede com todos os seus parâmetros prétreinados e seus pesos carrega um modelo grande na memória. Quando você divide um modelo para
dividi-lo entre nós, você também está separando a rede subjacente. Uma rede consiste em camadas e,
para dividir a rede, você coloca camadas em diferentes dispositivos de computação.
Uma armadilha comum de camadas divididas ingenuamente entre dispositivos é a subutilização severa
da GPU. O treinamento é inerentemente sequencial tanto em passes para frente quanto para trás e, em
um determinado momento, apenas uma GPU pode calcular ativamente, enquanto as outras aguardam que
as ativações sejam enviadas. Bibliotecas parallel de modelos modernos resolvem esse problema usando
cronogramas de execução de pipeline para melhorar a utilização do dispositivo. No entanto, somente a
biblioteca parallel de modelos distribuídos do Amazon SageMaker inclui divisão automática de modelos.
Os dois principais recursos da biblioteca, divisão automática de modelos e agendamento de execução
de pipeline, simplificam o processo de implementação do paralelismo do modelo tomando decisões
automatizadas que levam à utilização eficiente do dispositivo.

2509

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Estratégias

Treine com dados paralelos e modelo paralelo
Se você estiver treinando com um grande conjunto de dados, comece com uma abordagem parallel de
dados. Se você ficar sem memória durante o treinamento, talvez queira mudar para uma abordagem
parallel de modelo ou tentar o paralelismo de dados e modelo híbrido. Você também pode tentar o
seguinte para melhorar o desempenho com dados parallel:
• Altere os hiperparâmetros do modelo.
• Reduza o tamanho do lote.
• Continue reduzindo o tamanho do lote até que ele se encaixe. Se você reduzir o tamanho do lote para 1
e ainda ficar sem memória, tente o treinamento paralelo em modelo.
Experimente a compressão de gradiente (FP16, INT8):
• Em hardware equipado com NVIDIA TensorCore, usandoTreinamento misto decria redução de
velocidade e consumo de memória.
• A biblioteca de paralelismo de dados distribuídos do SageMaker suporta a Precisão Mista Automática
(AMP) pronta para uso. Nenhuma ação extra é necessária para habilitar o AMP que não seja as
modificações no nível da estrutura em seu script de treinamento. Se os gradientes estiverem em FP16,
o SageMaker biblioteca de paralelismo de dados executa suaAllReduceoperação em FP16. Para obter
mais informações sobre implementação de APIs AMP no script de treinamento, consulte os seguintes
recursos:
• Frameworks - PyTorchnoDocumentação de desempenho do NVIDIA Deep Learning
• Frameworks - TensorFlownoDocumentação de desempenho do NVIDIA Deep Learning
• Precisão mista automática para aprendizado profundonoDocumentos do desenvolvedor do NVIDIA
• Apresentando o nativo PyTorch precisão mista automática para treinamento mais rápido em GPUs
NVIDIAnoBlog do PyTorch
• APIs de precisão mista TensorFlownoDocumentação do TensorFlow
Tente reduzir o tamanho da entrada:
• Reduza o comprimento da sequência de PNL se você aumentar o link de sequência, precisar ajustar o
tamanho do lote para baixo ou ajustar as GPUs para espalhar o lote.
• Reduza a resolução da imagem.
Verifique se você usa a normalização em lote, pois isso pode afetar a convergência. Quando você usa
o treinamento distribuído, seu lote é dividido entre GPUs e o efeito de um tamanho de lote muito menor
pode ser uma taxa de erro mais alta, interrompendo assim o modelo de convergir. Por exemplo, se você
prototipou sua rede em uma única GPU com um tamanho de lote de 64 e, em seguida, aumentou para
usar quatro p3dn.24xlarge, agora você tem 32 GPUs e o tamanho do lote por GPU cai de 64 para 2. Isso
provavelmente quebrará a convergência que você viu com um único nó.
Comece com o treinamento paralelo-modelo quando:
• Seu modelo não se encaixa em um único dispositivo.
• Devido ao tamanho do seu modelo, você está enfrentando limitações na escolha de tamanhos de lote
maiores, como se os pesos do modelo ocupem a maior parte da memória da GPU e você for forçado a
escolher um tamanho de lote menor e inferior.
Para saber mais sobre o SageMaker bibliotecas distribuídas, veja o seguinte:
• Biblioteca paralela de dados distribuídos do SageMaker (p. 2515)
• SageMaker's Distribuído Modelo Paralelo (p. 2549)
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Otimizar o treinamento distribuído
Personalize hiperparâmetros para seu caso de uso e seus dados para obter a melhor eficiência de
dimensionamento. Na discussão a seguir, destacamos algumas das variáveis de treinamento mais
impactantes e fornecemos referências a state-of-the-art Implementações para que você possa saber
mais sobre suas opções. Além disso, recomendamos que você consulte a documentação de treinamento
distribuído da sua estrutura preferida.
• Treinamento distribuído do Apache MXNet
• Treinamento distribuído do PyTorch
• Treinamento distribuído do Tensor

Tamanho do Batch
Os kits de ferramentas distribuídos SageMaker geralmente permitem treinar em lotes maiores. Por
exemplo, se um modelo se encaixa em um único dispositivo, mas só pode ser treinado com um tamanho
de lote pequeno, o uso de treinamento parallel em modelo ou treinamento parallel de dados permite que
você experimente tamanhos de lote maiores.
Esteja ciente de que o tamanho do lote influencia diretamente a precisão do modelo controlando a
quantidade de ruído na atualização do modelo em cada iteração. O aumento do tamanho do lote reduz
a quantidade de ruído na estimativa de gradiente, o que pode ser benéfico ao aumentar de tamanhos de
lotes muito pequenos, mas pode resultar em precisão degradada do modelo à medida que o tamanho do
lote aumenta para valores grandes.

Tip
Ajuste seus hiperparâmetros para garantir que seu modelo treine para uma convergência
satisfatória à medida que você aumenta o tamanho do lote.
Várias técnicas foram desenvolvidas para manter uma boa convergência do modelo quando o lote é
aumentado.

Tamanho do mini-lote
Em SGD, o tamanho do mini-lote quantifica a quantidade de ruído presente na estimativa do gradiente.
Um pequeno mini-lote resulta em um gradiente de mini-lote muito barulhento, que não é representativo do
gradiente verdadeiro sobre o conjunto de dados. Um minilote grande resulta em um gradiente de mini-lote
próximo ao gradiente verdadeiro sobre o conjunto de dados e potencialmente não é barulhento o suficiente
— provavelmente permanecerá bloqueado em mínimos irrelevantes.
Para saber mais sobre essas técnicas, consulte os seguintes artigos:
• Minibatch preciso e grande SGD: Treinamento ImageNet Em 1 hora, Goya et al.
• DDL PowerAI, Cho et al.
• Dimensionamento para grandes minibatch SGD: Treinamento em rede residual no Imagenet-1K com
precisão aprimorada e tempo de treinamento reduzido, Codreanu et al.
• Treinamento ImageNet em minutos, Você et al.
• Treinamento em Batch grande de redes convolucionais, Você et al.
• Otimização de Batch grande para aprendizado profundo: Treinar BERT em 76 minutos, Você et al.
• Otimização acelerada de grandes Batch do pré-treinamento BERT em 54 minutos, Zheng et al.
• Compressão de Gradiente profundo, Lin et al.
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Cenários
As seções a seguir cobrem cenários nos quais você pode querer aumentar o treinamento e como você
pode fazer isso usandoAWSrecursos da AWS.

Dimensionamento de uma única GPU para muitas GPUs
A quantidade de dados ou o tamanho do modelo usado no aprendizado de máquina pode criar situações
em que o tempo para treinar um modelo é maior que você está disposto a esperar. Às vezes, o
treinamento não funciona de forma alguma porque o modelo ou os dados de treinamento são muito
grandes. Uma solução é aumentar o número de GPUs que você usa para treinamento. Em uma instância
com várias GPUs, como ump3.16xlargeque tem oito GPUs, os dados e o processamento são divididos
entre as oito GPUs. Quando você usa bibliotecas de treinamento distribuídas, isso pode resultar em uma
aceleração quase linear no tempo necessário para treinar seu modelo. Demora um pouco mais de 1/8 do
tempo que teria assumidop3.2xlargecom uma GPU.
Tipo de instância

GPUs

p3.2xlarge

1

p3.8xlarge

4

p3.16xlarge

8

p3dn.24xlarge

8

Note
Os tipos de instância de ml usados por SageMaker o treinamento tem o mesmo número de GPUs
que os tipos de instância p3 correspondentes. Por exemplo,ml.p3.8xlargetem o mesmo
número de GPUs quep3.8xlarge- 4.

Dimensionamento de uma única instância para várias instâncias
Se você quiser escalar ainda mais seu treinamento, você pode usar mais instâncias. No entanto, você
deve escolher um tipo de instância maior antes de adicionar mais instâncias. Revise a tabela anterior para
ver quantas GPUs existem em cada tipo de instância p3.
Se você fez o salto de uma única GPU em ump3.2xlargepara quatro GPUs em ump3.8xlarge, mas
decida que você precisa de mais poder de processamento, você pode ver melhor desempenho e incorrer
em custos mais baixos se escolher ump3.16xlargeantes de tentar aumentar a contagem de instâncias.
Dependendo das bibliotecas que você usa, quando você mantém seu treinamento em uma única instância,
o desempenho é melhor e os custos são menores do que um cenário em que você usa várias instâncias.
Quando você estiver pronto para dimensionar o número de instâncias, você pode fazer isso com
SageMaker Python SDKestimatorfunção definindo suainstance_count. Por exemplo, é possível
definirinstance_type = p3.16xlargeeinstance_count = 2. Em vez das oito GPUs em
uma únicap3.16xlarge, você tem 16 GPUs em duas instâncias idênticas. O gráfico a seguir
mostradimensionamento e taxa de transferência começando com oito GPUsem uma única instância e
aumentando para 64 instâncias para um total de 256 GPUs.
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Zonas de disponibilidade e backplane de rede
Com várias instâncias, é importante entender a rede que conecta as instâncias, como elas lêem os dados
de treinamento e como elas compartilham informações entre si (por exemplo, comunicação entre os nós no
cluster ao fazer umAllReduceoperação).
Primeiro, as instâncias precisam estar na mesma região e na mesma zona de disponibilidade. Por
exemplo, instâncias nous-west-2todos devem estar emus-west-2a. Quando você usa o SageMaker
Python SDK, isso é tratado para você. Se você usa o Amazon EC2 e orquestra seus próprios clusters de
treinamento, precisará estar ciente disso ou suas velocidades de treinamento sofrerão.
Seus dados de treinamento também devem estar na mesma zona de disponibilidade. Quando você usa
um estimador do SageMaker, você passa a Região e o bucket do S3 e, se os dados não estiverem na
Região definida, você receberá um erro.

GPU, rede e armazenamento otimizados
Op3dn.24xlargeo tipo de instância foi projetado para armazenamento local rápido e um backplane de
rede rápido com até 100 gigabits, e recomendamos que ele seja a opção mais eficiente para treinamento
distribuído. SageMaker suporta modos de dados de streaming do S3, chamados depipeModo. Para
cargas de HPC, como treinamento distribuído, recomendamosAmazon FSxpara o armazenamento de
arquivos.

Scripts de treinamento personalizados
WHILE SageMaker simplifica a implantação e a escala do número de instâncias e GPUs, dependendo
da estrutura de sua escolha, gerenciar os dados e os resultados pode ser muito desafiador, e é por isso
que bibliotecas de suporte externas são usadas com frequência. Essa forma mais básica de treinamento
distribuído requer modificação do script de treinamento para gerenciar a distribuição de dados.
O SageMaker também oferece suporte a Horovod e implementações de treinamento distribuído nativo para
cada grande framework de aprendizado profundo. Se você optar por usar exemplos dessas estruturas,
você pode seguir o SageMakerguia de contentorespara Deep Learning Containers e váriosCadernos de
exemploque demonstram implementações.

Recursos e bibliotecas de treinamento distribuído do
SageMaker
OAlgoritmos integrados do SageMakerconsiste em 18 algoritmos populares de aprendizado de máquina:
Algoritmos de 17 ML e o algoritmo de Aprendizagem por Reforço. Muitos deles são reescritos do zero para
serem escaláveis e distribuídos fora da caixa.
Se você quiser usar estratégias de treinamento distribuídas paraDeep learningtarefas como visão
computacional e processamento de linguagem natural, recomendamos que você use as bibliotecas de
treinamento distribuídas do Amazon SageMaker. As bibliotecas de treinamento distribuídas do SageMaker
facilitam a gravação de dados personalizados altamente escaláveis e econômicos parallel e modelam
trabalhos de treinamento em deep learning parallel.
As bibliotecas de treinamento distribuídas do SageMaker oferecem estratégias de treinamento parallel
e modelam dados. Ele combina tecnologias de software e hardware para melhorar as comunicações
entre GPU e entre nós. Ele amplia os recursos de treinamento do SageMaker com opções integradas que
exigem apenas pequenas alterações de código em seus scripts de treinamento.
• Biblioteca paralela de dados distribuídos do SageMaker (p. 2515)
• SageMaker's Distribuído Modelo Paralelo (p. 2549)

2514

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Data Parallel Training

Se você quiser usar estruturas de treinamento distribuídas de código aberto, como Horovod e MPI, siga as
instruções nas seguintes páginas noDocumentação do SDK do SageMaker Python:
• Treinamento distribuído do PyTorcheSageMaker PyTorch Estimator'sdistributiondiscussão
• Treinamento distribuído do TensoreSageMaker TensorFlow Estimator'sdistributiondiscussão
• Treinamento distribuído MXNeteEstimador do SageMaker MXNet'sdistributiondiscussão

Biblioteca paralela de dados distribuídos do
SageMaker
O SageMaker biblioteca parallel de dados distribuídos se estende SageMaker capacidades de treinamento
em modelos de aprendizado profundo com eficiência de escalabilidade quase linear, alcançando
rapidamente time-to-train com alterações mínimas de código.
Ao treinar um modelo em uma grande quantidade de dados, os profissionais de aprendizado de máquina
geralmente recorrem ao treinamento distribuído para reduzir o tempo de treinamento. Em alguns casos,
onde o tempo é essencial, o requisito comercial é terminar o treinamento o mais rápido possível ou pelo
menos dentro de um período de tempo restrito. Em seguida, o treinamento distribuído é dimensionado
para usar um cluster de vários nós — não apenas várias GPUs em uma instância de computação, mas
várias instâncias com várias GPUs. À medida que o tamanho do cluster aumenta, a queda significativa no
desempenho também aumenta. Essa queda no desempenho é causada principalmente pela sobrecarga
de comunicação entre nós em um cluster.
Para resolver esses problemas de sobrecarga, SageMaker oferece duas opções de treinamento
distribuído: SageMaker modelo parallel e SageMaker dados parallel. Este guia se concentra em como
treinar modelos usando o SageMaker biblioteca parallel de dados.
• A biblioteca otimiza seu trabalho de treinamento paraAWSInfraestrutura de rede e topologia de
instâncias do Amazon EC2.
• A biblioteca aproveita as atualizações de gradiente para se comunicar entre nós com um
personalizadoAllReduceAlgoritmo.
Para rastrear as atualizações mais recentes da biblioteca, consulte aNotas da versão paralela de dados
distribuídos do SageMakernoDocumentação do SDK do SageMaker Python.
Para obter mais informações sobre treinamento com uma estratégia paralela de modelo,
consulteSageMaker's Distribuído Modelo Paralelo (p. 2549).
Tópicos
• Introdução à biblioteca paralela de dados distribuídos do SageMaker (p. 2516)
• Estruturas suportadas,Regiões da AWSe tipos de instâncias (p. 2518)
• Executar uma SageMaker Job de treinamento distribuído com paralelismo de dados (p. 2522)
• Dicas e armadilhas de configuração paralela de dados distribuídos do SageMaker (p. 2542)
• AmazôniaSageMakerPerguntas frequentes sobre a biblioteca paralela de dados (p. 2544)
• Solução de problemas em paralelo de dados (p. 2546)
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Introdução à biblioteca paralela de dados distribuídos do
SageMaker
Por que usar a biblioteca paralela de dados distribuídos SageMaker?
A biblioteca paralela de dados distribuídos do SageMaker aborda a sobrecarga de comunicação de duas
maneiras:
1. A biblioteca executaAllReduce, uma operação chave durante o treinamento distribuído que é
responsável por uma grande parte da sobrecarga de comunicação.
2. A biblioteca executa uma comunicação otimizada de nó a nó utilizando totalmenteAWSinfraestrutura de
rede e topologia de instâncias do Amazon EC2.
Use esta biblioteca paralela de dados para aumentar a velocidade em até 25% em modelos de
treinamento, como BERT. Embora implementações como Horovod ofereçam desempenho sub-linear em
escala, essa biblioteca oferece desempenho quase linear em escala. Isso significa que você obtém um
tempo de treinamento mais rápido e um custo menor para treinar um modelo.

Note
As bibliotecas de treinamento distribuídas do SageMaker estão disponíveis somente por
meio doAWSContêineres de aprendizado profundo para as estruturas TensorFlow, PyTorch e
HuggingFace dentro da plataforma de treinamento SageMaker. Para usar as bibliotecas, você
deve usar o SDK Python do SageMaker ou as APIs do SageMaker por meio do SDK for Python
(Boto3) ouAWS Command Line Interface. Ao longo da documentação, instruções e exemplos
se concentram em como usar as bibliotecas de treinamento distribuídas com o SDK Python do
SageMaker.

Referência de treinamento
PyTorch com a biblioteca paralela de dados do SageMaker

Usando o tipo de instânciap3dn.24xle em clusters de 2, 4 e 8 nós:
• BERT: Quando usada com PyTorch, a biblioteca SageMaker é 41%, 52% e 13% mais rápida que o
PyTorch-DDP.
• MaskrCNN: Quando usada com PyTorch, a biblioteca SageMaker é 4%, 19% e 15% mais rápida que o
PyTorch-DDP.
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Esses benchmarks foram executados no PyTorch v1.6 usandoml.p3dn.24xlargeinstâncias. Você pode
encontrar o código de treinamento noSite de exemplos do SageMaker. O site de exemplos também tem
código de treinamento de benchmark para esses modelosusando o TensorFlow 2.3.

Uso ideal de largura de banda com buffer de fusão balanceado
A biblioteca paralela de dados distribuídos do SageMaker usa um padrão de comunicação semelhante
aos servidores de parâmetros para reduzir a quantidade de dados transferidos e o número de etapas
envolvidas na média de gradientes de várias GPUs. Ele também usa uma nova técnica chamada buffers
de fusão balanceados para fazer o uso ideal da largura de banda disponível em todos os nós do cluster.
Uma das principais desvantagens dos servidores de parâmetros tradicionais é o uso inferior da largura
de banda de rede disponível. Os servidores de parâmetros tratam variáveis como unidades atômicas
e colocam cada variável em um servidor. Como os gradientes se tornam disponíveis sequencialmente
durante a passagem para trás, em qualquer instante, há desequilíbrio no volume de dados que estão
sendo enviados e recebidos de diferentes servidores. Alguns servidores estão recebendo e enviando mais
dados, alguns menos e outros nenhum. Esse problema piora à medida que o número de servidores de
parâmetros aumenta.
A biblioteca soluciona esses problemas ao introduzirBuffers de fusão equilibrados. Um buffer de fusão
balanceado é um buffer na GPU que mantém os gradientes até que o tamanho do buffer exceda um limite.
Em uma configuração com N servidores de parâmetros, quando o buffer excede o limite, o buffer de fusão
balanceado é copiado para a memória da CPU, fragmentado em N partes e a iésima parte é enviada para
o iésimo servidor de parâmetros. Cada servidor recebe exatamente o mesmo número de bytes de um
buffer de fusão balanceado. O iésimo servidor recebe a iésima partição do buffer de fusão balanceado de
todos os trabalhadores, os resume e envia os resultados de volta para todos os trabalhadores. Como todos
os servidores participam igualmente da média de cada buffer de fusão balanceado, a largura de banda do
servidor é utilizada com eficiência.

Uso ideal da GPU com eficiênciaAllReduceSobreposição com um passe para
trás
A biblioteca paralela de dados distribuídos do SageMaker alcança uma sobreposição ideal
doAllReduceoperação com a passagem para trás, melhorando significativamente a utilização da GPU e
atinge eficiência de escalabilidade quase linear e tempo mais rápido para treinar, otimizando tarefas entre
CPUs e GPUs. A biblioteca executaAllReduceem paralelo, enquanto a GPU está calculando gradientes
sem tirar ciclos adicionais de GPU, o que torna a biblioteca mais rápida.
• Aproveita as CPUs: A biblioteca usa CPUs para todosReduza gradientes, descarregando essa tarefa
das GPUs.
• Uso de GPU aprimorado: As GPUs do cluster se concentram em gradientes de computação, melhorando
sua utilização ao longo do treinamento.

Arquitetura paralela de dados distribuídos SageMaker
A biblioteca oferece suporte a instâncias de computação maiores com 8 GPUs por
nó:ml.p3.16xlarge,ml.p3dn.24xlarge, eml.p4d.24xlarge. O fluxo de trabalho de alto nível da
biblioteca paralela de dados distribuídos do SageMaker é o seguinte:
1. A biblioteca atribui classificações a GPUs (trabalhadores).
2. Em cada iteração, a biblioteca divide cada lote global pelo número total de trabalhadores (tamanho
mundial) e atribui pequenos lotes (fragmentos de lote) aos trabalhadores.
• O tamanho do lote global é(number of nodes in a cluster) * (number of GPUs per
node) * (per batch shard).
• Um fragmento de lote (lote pequeno) é um subconjunto de conjunto de dados atribuído a cada GPU
(trabalhador) por iteração.
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3. A biblioteca lança um script de treinamento em cada trabalhador.
4. A biblioteca gerencia cópias de pesos e gradientes do modelo dos trabalhadores no final de cada
iteração.
5. A biblioteca sincroniza pesos e gradientes do modelo entre os trabalhadores para agregar um único
modelo treinado.
O diagrama de arquitetura a seguir mostra um exemplo de como a biblioteca configura o paralelismo de
dados para um cluster de 3 nós.

Para começar a usar a biblioteca paralela de dados distribuídos do SageMaker, consulteEtapa 2: Executar
um SageMaker Job de treinamento distribuído usando o SageMaker SDK Python (p. 2530)para configurar
um estimador SageMaker por meioAmazon SageMaker Python SDK, eExecutar uma SageMaker Job de
treinamento distribuído com paralelismo de dados (p. 2522)para adaptar seu script de treinamento usando
a biblioteca paralela de dados distribuídos do SageMaker.

Estruturas suportadas,Regiões da AWSe tipos de instâncias
Antes de usar o SageMaker biblioteca parallel de dados, verifique quais são as estruturas de ML e os tipos
de instância suportados e se há cotas suficientes em seuAWSConta da eRegião da AWS.

Estruturas compatíveis
As tabelas a seguir mostram as estruturas de deep learning e suas versões que SageMaker e o
SageMaker suporte à biblioteca parallel de dados distribuídos. O SageMaker a biblioteca parallel de dados
está disponível emAWSDeep Learning Containers (DLC) ou disponível para download como um arquivo
binário.
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Tópicos
• PyTorch (p. 2519)
• PyTorch Lightning (p. 2520)
• TensorFlow (p. 2521)
• Abraçando transformadores faciais (p. 2521)

PyTorch
PyTorch versões

SageMaker versões de
biblioteca parallel de
dados distribuídos

v1.12.0

https://
smdistributed763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/
smdataparallel.s3.amazonaws.com/
dataparallel==v1.5.0*pytorch-training:1.12.0gpu-py38-cu113-ubuntu binary/pytorch/1.12.0/
cu113/2022-07-01/
20.04-sagemaker
smdistributed_dataparallel-1.5.0cp38-cp38linux_x86_64.whl

v1.11.0

https://
smdistributed763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/
smdataparallel.s3.amazonaws.com/
dataparallel==v1.4.1*pytorch-training:1.11.0gpu-py38-cu113-ubuntu binary/pytorch/1.11.0/
cu113/2022-04-14/
20.04-sagemaker
smdistributed_dataparallel-1.4.1cp38-cp38linux_x86_64.whl

v1.10.2

https://
smdistributed763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/
smdataparallel.s3.amazonaws.com/
dataparallel==v1.4.0*pytorch-training:1.10.2gpu-py38-cu113-ubuntu binary/pytorch/1.10.2/
cu113/2022-02-18/
20.04-sagemaker
smdistributed_dataparallel-1.4.0cp38-cp38linux_x86_64.whl

v1.9.1

https://
smdistributed763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/
smdataparallel.s3.amazonaws.com/
dataparallel==v1.2.0pytorch-training:1.9.1gpu-py38-cu111-ubuntu binary/pytorch/1.9.0/
cu111/2021-08-13/
20.04
smdistributed_dataparallel-1.2.0cp38-cp38linux_x86_64.whl

v1.8.1

https://
smdistributed763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/
smdataparallel.s3.amazonaws.com/
dataparallel==v1.2.3pytorch-training:1.8.1gpu-py36-cu111-ubuntu binary/pytorch/1.8.1/
cu111/2021-12-13/
18.04
smdistributed_dataparallel-1.2.3cp36-cp36mlinux_x86_64.whl

v1.7.1

https://
smdistributed763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/
smdataparallel.s3.amazonaws.com/
dataparallel==v1.0.0pytorch-training:1.7.1binary/pytorch/1.7.1/
gpu-py36-cu110 cu110/2021-01-26/
ubuntu 18.04

2519

smdistributeddataparallelURI de
imagem integrada

URL do arquivo
binário**

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Data Parallel Training

PyTorch versões

SageMaker versões de
biblioteca parallel de
dados distribuídos

smdistributeddataparallelURI de
imagem integrada

URL do arquivo
binário**
smdistributed_dataparallel-1.0.0cp36-cp36mlinux_x86_64.whl

v1.6.0

https://
smdistributed763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/
smdataparallel.s3.amazonaws.com/
dataparallel==v1.0.0pytorch-training:1.6.0binary/pytorch/1.6.0/
gpu-py36-cu110 cu110/2021-01-14/
ubuntu 18.04
smdistributed_dataparallel-1.0.0cp36-cp36mlinux_x86_64.whl

* O SageMaker a biblioteca distribuída de paralelismo de dados v1.4.0 e posterior funciona como um
backend do PyTorch distribuído. De acordo com a alteração, o seguinteAPIs distribuídaspara o PyTorch o
pacote distribuído está defasado.
• smdistributed.dataparallel.torch.distributedestá defasado. Usar otocha.
distribuídapacote em seu lugar.
• smdistributed.dataparallel.torch.parallel.DistributedDataParallelestá defasado.
Usar otocha. nn. Paralela.DistributedDataParallelAPI em seu lugar.
Se você precisar usar as versões anteriores da biblioteca (v1.3.0 ou anteriores), consulte aarquivado
SageMaker documentação da biblioteca parallel de dados distribuídosnaSageMaker Documentação do
SDK.
** Os URLs dos arquivos binários são para instalar o SageMaker biblioteca distribuída de paralelismo de
dados em contêineres personalizados. Para obter mais informações, consulteCrie seu próprio contêiner
Docker com o SageMaker Biblioteca paralela de dados distribuídos (p. 2534)

PyTorch Lightning
PyTorch versões
Lightning

PyTorch versões

SageMaker
versões de
biblioteca
parallel de dados
distribuídos

1.7.2

1.12.0

https://
smdistributed- 763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/
smdataparallel.s3.amazonaws.com
pytorchdataparallel==v1.5.0
binary/
training:1.12.0pytorch/1.12.0/
gpu-py38-cu113cu113/2022-07-01/
ubuntu 20.04smdistributed_dataparallel-1.5.0sagemaker
cp38-cp38linux_x86_64.whl

1.7.0
1.6.4
1.6.3
1.5.10

smdistributed- URL do arquivo
dataparallelURI binário**
de imagem
integrada

Note
PyTorch O Lightning e suas bibliotecas utilitárias, como o Lightning Bolts, não estão
pré-instalados no PyTorch DLCs. Quando você constrói um SageMaker PyTorch
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estimador e envie uma solicitação de emprego de treinamento emEtapa 2, você precisa
fornecerrequirements.txtpara instalarpytorch-lightningelightning-boltsna
SageMaker PyTorchcontêiner de treinamento.
# requirements.txt
pytorch-lightning
lightning-bolts

Para obter mais informações sobre como especificar o diretório de origem para colocar
orequirements.txtarquive junto com seu roteiro de treinamento e um envio de emprego,
consulteUsar bibliotecas de terceirosnaAmazônia SageMakerDocumentação do SDK.

TensorFlow
TensorFlow versões

SageMaker versões de biblioteca
parallel de dados distribuídos

smdistributeddataparallelURI de imagem
integrada

2.9.1

smdistributeddataparallel==v1.4.1

763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.c
tensorflow-training:2.9.1-gpupy39-cu112-ubuntu 20.04sagemaker

2.8.0

smdistributeddataparallel==v1.3.0

763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.c
tensorflow-training:2.8.0-gpupy39-cu112-ubuntu 20.04sagemaker

2.7.1

smdistributeddataparallel==v1.3.0

763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.c
tensorflow-training:2.7.1-gpupy38-cu112-ubuntu 20.04sagemaker

2.6.2

smdistributeddataparallel==v1.2.1

763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.c
tensorflow-training:2.6.2-gpupy38-cu112-ubuntu 20.04

2.5.1

smdistributeddataparallel==v1.2.1

763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.c
tensorflow-inference:2.5.1-gpupy37-cu112 - ubuntu 18.04

2.4.1

smdistributeddataparallel==v1.2.0

763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.c
tensorflow-training:2.4.1-gpupy37-cu110 - ubuntu 18.04

2.3.2

smdistributeddataparallel==v1.0.0

763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.c
tensorflow-training:2.3.2-gpupy37-cu110 - ubuntu 18.04

Abraçando transformadores faciais
OAWSDeep Learning Containers para abraçar o rosto usam o SageMaker Deep Containers for PyTorch
e TensorFlow como suas imagens base. Para pesquisar as versões da biblioteca Hugging Face
Transformers e emparelhadas PyTorch e TensorFlow versões, veja as mais recentesRecipientes para
abraçar o rostoe oVersões anteriores do Hugging Face Container.
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Regiões da AWS
O SageMaker a biblioteca parallel de dados está disponível em todos osRegiões da AWSem
que oAWSDeep Learning Containers SageMakerestão em serviço. Para obter mais informações,
consulte:Imagens disponíveis de Deep Learning Containers.

Tipos de instâncias compatíveis
O SageMaker a biblioteca parallel de dados requer um dos seguintes tipos de instância de ML.
Tipo de instância
ml.p3.16xlarge
ml.p3dn.24xlarge
ml.p4d.24xlarge
Para obter especificações dos tipos de instância, consulte aComputação aceleradaseção noPágina Tipos
de instância do Amazon EC2. Para obter informações sobre a preço doAmazônia SageMaker Definição de
preços.
Se você encontrar uma mensagem de erro semelhante à seguinte, siga as instruções emSolicitar um
aumento de cota de serviço para SageMaker recursos.
ResourceLimitExceeded: An error occurred (ResourceLimitExceeded) when calling
the CreateTrainingJob operation: The account-level service limit 'ml.p3dn.24xlarge
for training job usage' is 0 Instances, with current utilization of 0 Instances
and a request delta of 1 Instances.
Please contact AWS support to request an increase for this limit.

Executar uma SageMaker Job de treinamento distribuído com
paralelismo de dados
SageMakerAs APIs de biblioteca parallel de dados distribuídos da são projetadas para facilitar o uso e
fornecer integração perfeita com os kits de ferramentas de treinamento distribuídos existentes.
• SageMaker SDK para Python com a API da biblioteca— Na maioria dos casos, tudo o que você precisa
mudar em seu script de treinamento são as instruções de importação da biblioteca parallel de dados.
Troque-os com o SageMaker equivalentes de bibliotecas parallel de dados.
• Concentre-se no treinamento de seu modelo sem gerenciamento de infraestrutura— Ao treinar um
modelo de aprendizado profundo com a biblioteca ativada SageMaker, você pode se concentrar em
escrever seu roteiro de treinamento e modelo de treinamento. Você pode executar um trabalho de
treinamento usando as classes de estimador fornecidas pelo SageMaker SDK do Python. As classes
de estimador ajudam a preparar instâncias de ML, carregar conjuntos de dados de recursos de dados
especificados, enviar o trabalho de treinamento usando seu script de treinamento e encerrar as
instâncias após a conclusão do trabalho de treinamento.
Para começar, você precisa se adaptar TensorFlow ou PyTorch scripts de treinamento para usar a
biblioteca. Os tópicos a seguir fornecem instruções sobre como modificar seu roteiro de treinamento.
Tópicos
• Etapa 1: Modifique seu próprio script de treinamento (p. 2523)
• Etapa 2: Executar um SageMaker Job de treinamento distribuído usando o SageMaker SDK
Python (p. 2530)
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Etapa 1: Modifique seu próprio script de treinamento
Use esta seção para aprender a personalizar seu script de treinamento para usar os principais recursos da
Amazon SageMaker biblioteca parallel de dados distribuídos. Para usar as funções e parâmetros da API
específicos da biblioteca, recomendamos que você use esta documentação junto com oSageMaker APIs
de biblioteca parallel de dadosnaSageMaker Documentação do SDK.
Os exemplos de roteiros de treinamento fornecidos nessas seções são simplificados e projetados para
destacar as alterações necessárias que você deve fazer para usar a biblioteca. Para end-to-end, exemplos
de notebooks executáveis que demonstram como usar um TensorFlow ou PyTorch roteiro de treinamento
com o SageMaker biblioteca parallel de dados distribuídos, consulteAmazônia SageMaker Exemplos de
blocos de treinamento distribuído (p. 2617).
Tópicos
• Modifique uma TensorFlow Roteiro de treinamento (p. 2523)
• Modifique uma PyTorch Roteiro de treinamento (p. 2525)
• Modifique uma PyTorch Script Lightning (p. 2528)

Modifique uma TensorFlow Roteiro de treinamento
As etapas a seguir mostram como modificar um TensorFlow script de treinamento para utilizar
SageMakerbiblioteca parallel de dados distribuídos da.
As APIs da biblioteca foram projetadas para serem semelhantes às APIs do Horovod. Para obter detalhes
adicionais sobre cada API que a biblioteca oferece para TensorFlow, consulte oSageMaker dados
distribuídos em parallel TensorFlow Documentação de API.

Note
SageMaker dados distribuídos parallel são adaptáveis a TensorFlow scripts de treinamento
compostos portfmódulos principais, excetotf.kerasmódulos. SageMaker dados distribuídos
parallel não oferecem suporte TensorFlow com a implementação do Keras.

Note
SageMakerA biblioteca distribuída de paralelismo de dados da oferece suporte à Precisão Mista
Automática (AMP) pronta para uso. Nenhuma ação extra é necessária para ativar o AMP além
das modificações em nível de estrutura em seu script de treinamento. Se os gradientes estiverem
em FP16, o SageMaker a biblioteca de paralelismo de dados executa suaAllReduceoperação
no FP16. Para obter mais informações sobre como implementar APIs de AMP em seu script de
treinamento, consulte os recursos a seguir:
• Estruturas - TensorFlownaDocumentação de desempenho do NVIDIA Deep
• Precisão mista automática para aprendizado profundonaDocumentos para desenvolvedores da
NVIDIA
• TensorFlow APIs de precisão mistanaTensorFlowdocumentação
1.

Importe a biblioteca TensorFlow cliente e inicialize-o.
import smdistributed.dataparallel.tensorflow as sdp
sdp.init()

2.

Fixe cada GPU em uma únicasmdistributed.dataparallelprocessar
comlocal_rank—isso se refere à classificação relativa do processo em um determinado nó.
Osdp.tensorflow.local_rank()A API fornece a classificação local do dispositivo. O nó líder é a
classificação 0 e os nós do trabalhador são a classificação 1, 2, 3 e assim por diante. Isso é invocado
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no seguinte bloco de código comosdp.local_rank().set_memory_growthnão está diretamente
relacionado a SageMaker distribuído, mas deve ser configurado para treinamento distribuído com
TensorFlow.
gpus = tf.config.experimental.list_physical_devices('GPU')
for gpu in gpus:
tf.config.experimental.set_memory_growth(gpu, True)
if gpus:
tf.config.experimental.set_visible_devices(gpus[sdp.local_rank()], 'GPU')

3.

Dimensione a taxa de aprendizado pelo número de trabalhadores. Osdp.tensorflow.size()A
API fornece o número de operadores no cluster. Isso é invocado no seguinte bloco de código
comosdp.size().
learning_rate = learning_rate * sdp.size()

4.

Use a bibliotecaDistributedGradientTapepara otimizarAllReduceoperações durante o
treinamento. Isso envolvetf.GradientTape.
with tf.GradientTape() as tape:
output = model(input)
loss_value = loss(label, output)
# SageMaker data parallel: Wrap tf.GradientTape with the library's
DistributedGradientTape
tape = sdp.DistributedGradientTape(tape)

5.

Transmita as variáveis iniciais do modelo do nó líder (classificação 0) para todos os nós de trabalho
(classificações de 1 a n). Isso é necessário para garantir uma inicialização consistente em todas
as categorias de trabalhadores. Usar osdp.tensorflow.broadcast_variablesAPI após a
inicialização das variáveis do modelo e do otimizador. Isso é invocado no seguinte bloco de código
comosdp.broadcast_variables().
sdp.broadcast_variables(model.variables, root_rank=0)
sdp.broadcast_variables(opt.variables(), root_rank=0)

6.

Por fim, modifique seu script para salvar pontos de verificação somente no nó de liderança. O nó líder
tem um modelo sincronizado. Isso também evita que os nós de trabalho sobrescrevam os pontos de
verificação e possivelmente os corrompam.
if sdp.rank() == 0:
checkpoint.save(checkpoint_dir)

Veja um exemplo a seguir. TensorFlow roteiro de treinamento para treinamento distribuído com a
biblioteca.
import tensorflow as tf
# SageMaker data parallel: Import the library TF API
import smdistributed.dataparallel.tensorflow as sdp
# SageMaker data parallel: Initialize the library
sdp.init()
gpus = tf.config.experimental.list_physical_devices('GPU')
for gpu in gpus:
tf.config.experimental.set_memory_growth(gpu, True)
if gpus:
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# SageMaker data parallel: Pin GPUs to a single library process
tf.config.experimental.set_visible_devices(gpus[sdp.local_rank()], 'GPU')
# Prepare Dataset
dataset = tf.data.Dataset.from_tensor_slices(...)
# Define Model
mnist_model = tf.keras.Sequential(...)
loss = tf.losses.SparseCategoricalCrossentropy()
# SageMaker data parallel: Scale Learning Rate
# LR for 8 node run : 0.000125
# LR for single node run : 0.001
opt = tf.optimizers.Adam(0.000125 * sdp.size())
@tf.function
def training_step(images, labels, first_batch):
with tf.GradientTape() as tape:
probs = mnist_model(images, training=True)
loss_value = loss(labels, probs)
# SageMaker data parallel: Wrap tf.GradientTape with the library's
DistributedGradientTape
tape = sdp.DistributedGradientTape(tape)
grads = tape.gradient(loss_value, mnist_model.trainable_variables)
opt.apply_gradients(zip(grads, mnist_model.trainable_variables))
if first_batch:
# SageMaker data parallel: Broadcast model and optimizer variables
sdp.broadcast_variables(mnist_model.variables, root_rank=0)
sdp.broadcast_variables(opt.variables(), root_rank=0)
return loss_value
...
# SageMaker data parallel: Save checkpoints only from master node.
if sdp.rank() == 0:
checkpoint.save(checkpoint_dir)

Depois de concluir a adaptação do seu roteiro de treinamento, vá paraEtapa 2: Executar um SageMaker
Job de treinamento distribuído usando o SageMaker SDK Python (p. 2530).

Modifique uma PyTorch Roteiro de treinamento
No SageMaker biblioteca parallel de dados v1.4.0 e posterior, a biblioteca está disponível como uma
opção de back-end para oPyTorch pacote distribuído. Você só precisa importar a biblioteca uma vez
na parte superior do seu script de treinamento e defini-la como PyTorch back-end distribuído durante a
inicialização. Com a única linha de especificação de back-end, você pode manter seu PyTorch script de
treinamento inalterado e use diretamente o PyTorch módulos distribuídos. Para encontrar a documentação
mais recente da API para a biblioteca, consulte oSageMaker APIs parallel de dados distribuídos para
PyTorchnaSageMaker Documentação do SDK. Para saber mais a respeito PyTorch opções de pacotes e
back-end distribuídos, consultePacote de comunicação distribuída - torch.distributed.

Important
Porque o SageMaker a biblioteca distribuída de paralelismo de dados v1.4.0 e posterior funciona
como um back-end do PyTorch distribuído, o seguinteAPIs distribuídaspara o PyTorch os pacotes
distribuídos estão defasados.
• smdistributed.dataparallel.torch.distributedestá defasado. Usar otocha.
distribuídapacote em seu lugar.
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• smdistributed.dataparallel.torch.parallel.DistributedDataParallelestá
defasado. Usar otocha. nn. Paralela.DistributedDataParallelAPI em seu lugar.
Se você precisar usar as versões anteriores da biblioteca (v1.3.0 ou anteriores),
consulte aarquivamento SageMaker documentação da biblioteca parallel de dados
distribuídosnaSageMaker Documentação do SDK.

Usar o SageMaker Biblioteca paralela de dados distribuídos como back-end
dotorch.distributed
Para usar o SageMaker biblioteca parallel de dados distribuídos, a única coisa que você
precisa fazer é importar o SageMaker bibliotecas parallel de dados distribuídos PyTorch cliente
(smdistributed.dataparallel.torch.torch_smddp). O cliente se registrasmddpcomo um
backend para PyTorch. Quando você inicializa o PyTorch grupo de processos distribuídos usando
otorch.distributed.init_process_groupAPI, certifique-se de especificar'smddp'para
obackendargumento.
import smdistributed.dataparallel.torch.torch_smddp
import torch.distributed as dist
dist.init_process_group(backend='smddp')

Note
Osmddpatualmente, o back-end não oferece suporte à criação de grupos de subprocessos
com otorch.distributed.new_group()API. Não é possível usar osmddpback-end
simultaneamente com outros back-ends de grupos de processos, como NCCL e Gloo.
Se você já tem um PyTorch script e só precisa adicionar a especificação de back-end, você
pode prosseguir paraUsar o SageMaker Estimadores de framework da para PyTorch e
TensorFlow (p. 2531)naEtapa 2: Executar um SageMaker Job de treinamento distribuído usando o
SageMaker SDK Python (p. 2530)tópico do.
Se você ainda precisar modificar seu script de treinamento para usar corretamente o PyTorchpacote
distribuído, siga o restante dos procedimentos nesta página.

Preparação de uma PyTorch Roteiro de treinamento para treinamento distribuído
As etapas a seguir fornecem dicas adicionais sobre como preparar seu script de treinamento para executar
com êxito um trabalho de treinamento distribuído usando PyTorch.

Note
Na v1.4.0, o SageMaker a biblioteca parallel de dados distribuídos suporta
os seguintes tipos de dados primitivos coletivos dotocha. distribuídainterface
do:all_reduce,broadcast,reduce,all_gather, ebarrier.
1.

Importar o PyTorch módulos distribuídos.
import torch
import torch.distributed as dist
from torch.nn.parallel import DistributedDataParallel as DDP

2.

Depois de analisar os argumentos e definir um parâmetro de tamanho do lote (por
exemplo,batch_size=args.batch_size), adicione duas linhas de código para redimensionar
o tamanho do lote por trabalhador (GPU). PyTorchdo DataLoader a operação não processa
automaticamente o redimensionamento de lotes para treinamento distribuído.
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batch_size //= dist.get_world_size()
batch_size = max(batch_size, 1)

3.

Fixe cada GPU em uma única SageMaker processo de biblioteca parallel de dados
comlocal_rank—isso se refere à classificação relativa do processo em um determinado nó.
Você pode recuperar a classificação do processo naLOCAL_RANKvariável de ambiente.
import os
local_rank = os.environ["LOCAL_RANK"]
torch.cuda.set_device(local_rank)

4.

Depois de definir um modelo, envolva-o com o PyTorch DistributedDataParallelAPI.
model = ...
# Wrap the model with the PyTorch DistributedDataParallel API
model = DDP(model)

5.

Quando você liga para otorch.utils.data.distributed.DistributedSamplerAPI,
especifique o número total de processos (GPUs) que participam do treinamento em
todos os nós do cluster. Isso é chamadoworld_size, e você pode recuperar o número
dotorch.distributed.get_world_size()API. Além disso, especifique a classificação de cada
processo entre todos os processos usando otorch.distributed.get_rank()API.
from torch.utils.data.distributed import DistributedSampler
train_sampler = DistributedSampler(
train_dataset,
num_replicas = dist.get_world_size(),
rank = dist.get_rank()
)

6.

Modifique seu script para salvar pontos de verificação somente no processo líder (classificação 0). O
processo líder tem um modelo sincronizado. Isso também evita que outros processos sobrescrevam
os pontos de verificação e possivelmente os corrompam.
if dist.get_rank() == 0:
torch.save(...)

O código de exemplo a seguir mostra a estrutura de um PyTorch script de treinamento comsmddpcomo
backend.
import os
import torch
# SageMaker data parallel: Import the library PyTorch API
import smdistributed.dataparallel.torch.torch_smddp
# SageMaker data parallel: Import PyTorch's distributed API
import torch.distributed as dist
from torch.nn.parallel import DistributedDataParallel as DDP
# SageMaker data parallel: Initialize the process group
dist.init_process_group(backend='smddp')
class Net(nn.Module):
...

2527

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Data Parallel Training
# Define model
def train(...):
...
# Model training
def test(...):
...
# Model evaluation
def main():
# SageMaker data parallel: Scale batch size by world size
batch_size //= dist.get_world_size()
batch_size = max(batch_size, 1)
# Prepare dataset
train_dataset = torchvision.datasets.MNIST(...)
# SageMaker data parallel: Set num_replicas and rank in DistributedSampler
train_sampler = torch.utils.data.distributed.DistributedSampler(
train_dataset,
num_replicas=dist.get_world_size(),
rank=dist.get_rank())
train_loader = torch.utils.data.DataLoader(..)
# SageMaker data parallel: Wrap the PyTorch model with the library's DDP
model = DDP(Net().to(device))
# SageMaker data parallel: Pin each GPU to a single library process.
local_rank = os.environ["LOCAL_RANK"]
torch.cuda.set_device(local_rank)
model.cuda(local_rank)
# Train
optimizer = optim.Adadelta(...)
scheduler = StepLR(...)
for epoch in range(1, args.epochs + 1):
train(...)
if rank == 0:
test(...)
scheduler.step()
# SageMaker data parallel: Save model on master node.
if dist.get_rank() == 0:
torch.save(...)
if __name__ == '__main__':
main()

Depois de concluir a adaptação do seu roteiro de treinamento, vá paraEtapa 2: Executar um SageMaker
Job de treinamento distribuído usando o SageMaker SDK Python (p. 2530).

Modifique uma PyTorch Script Lightning
Se você quiser trazer seuPyTorchLightningscript de treinamento e execute um trabalho de treinamento
parallel de dados distribuídos no SageMaker, você pode executar o trabalho de treinamento com
o mínimo de alterações em seu script de treinamento. As alterações necessárias incluem: importar
osmdistributed.dataparallelda biblioteca PyTorch módulos, configure as variáveis de ambiente
para PyTorch Relâmpago para aceitar o SageMaker variáveis de ambiente que são predefinidas pelo
SageMaker kit de ferramentas de treinamento e ative oSageMaker biblioteca parallel de dadosdefinindo
o back-end do grupo de processos como"smddp". Para saber mais, siga as instruções a seguir, que
detalham as etapas com exemplos de código.
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Note
O PyTorch O suporte para Lightning está disponível no SageMaker biblioteca parallel de dados
v1.5.0 e versões posteriores.
1. Importar opytorch_lightningbiblioteca e osmdistributed.dataparallel.torchmódulos.
import pytorch_lightning as pl
import smdistributed.dataparallel.torch.torch_smddp

2. Defina o tamanho do mundo e a classificação doLightningEnvironmentobjeto de classe. Ao
iniciar um trabalho de treinamento em SageMaker, o SageMaker kit de ferramentas de treinamento
configura as variáveis de ambiente"RANK","LOCAL_RANK", e"WORLD_SIZE". Essas variáveis
de ambiente representam as classificações globais dos processos, suas classificações locais e o
tamanho mundial, respectivamente. Usar esses SageMaker variáveis de ambiente para configurar
oLightningEnvironment.
import os
from pytorch_lightning.plugins.environments.lightning_environment \
import LightningEnvironment
env = LightningEnvironment()
env.world_size = lambda: int(os.environ["WORLD_SIZE"])
env.global_rank = lambda: int(os.environ["RANK"])

3. Defina uma estratégia de treinamento distribuído usando oPyTorch LightningDDPStrategymódulo, crie
umPyTorch LightningTrainerobjetar e adaptá-los para usar oSageMakerbiblioteca parallel de dados.
(Recomendado) Em PyTorch Lightning v1.6.0 e versões posteriores
Crie um objeto (ddpno exemplo de código a seguir) doDDPStrategyclasse e especifique"smddp"para
oprocess_group_backendparâmetro. Ao configurar um PyTorch LightningTrainerobjeto, use o
SageMaker variáveis de ambiente para especificar a escala do cluster de GPU eddpobjeto de configurar
a estratégia de treinamento distribuído.

Note
Recomendamos que você verifique as versões do PyTorch Testado Lightning para
compatibilidade com o SageMaker biblioteca parallel de dados nathe section called “Estruturas
com suporte eRegiões da AWS” (p. 2557)página.
from pytorch_lightning.strategies import DDPStrategy
ddp = DDPStrategy(
cluster_environment=env,
process_group_backend="smddp",
accelerator="gpu"
)
world_size = int(os.environ["WORLD_SIZE"])
num_gpus = int(os.environ["SM_NUM_GPUS"])
num_nodes = int(world_size/num_gpus)
trainer = pl.Trainer(
devices=num_gpus,
num_nodes=num_nodes,
max_epochs=10,
strategy=ddp
)

(Opcional) Em PyTorch Lightning v1.5.10
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Se você estiver usandoDDPPlugin, que é uma funcionalidade obsoleta, defina a estratégia distribuída
conforme mostrado no exemplo de código a seguir.
from pytorch_lightning.plugins.training_type.ddp import DDPPlugin
os.environ["PL_TORCH_DISTRIBUTED_BACKEND"] = "smddp"
ddp = DDPPlugin(
parallel_devices=[torch.device("cuda", d) for d in range(num_gpus)],
cluster_environment=env
)
world_size = int(os.environ["WORLD_SIZE"])
num_gpus = int(os.environ["SM_NUM_GPUS"])
num_nodes = int(world_size/num_gpus)
trainer = pl.Trainer(
gpus=num_gpus,
num_nodes=num_nodes,
max_epochs=10,
strategy=ddp
)

4. Executartrainer.fitpara iniciar o trabalho de treinamento de um PyTorch modelo. O exemplo de
código a seguir mostra um PyTorch objeto modelo encapsulado peloPyTorch Treinador Lightningé o
método de ajuste com oPyTorchMódulo de dados Lightning MN.
from pl_bolts.datamodules import MNISTDataModule
trainer.fit(model, datamodule=MNISTDataModule(batch_size=32))

Depois de concluir a adaptação do seu roteiro de treinamento, vá paraEtapa 2: Executar um SageMaker
Job de treinamento distribuído usando o SageMaker SDK Python (p. 2530).

Note
Quando você constrói uma SageMaker PyTorch estimador e envie uma solicitação de emprego
de treinamento emEtapa 2, você precisa fornecerrequirements.txtpara instalarpytorchlightningelightning-boltsna SageMaker PyTorchrecipiente de treinamento.
# requirements.txt
pytorch-lightning
lightning-bolts

Para obter mais informações sobre como especificar o diretório de origem para colocar
orequirements.txtarquive junto com seu roteiro de treinamento e um envio de emprego,
consulteUsando bibliotecas de terceirosnaAmazônia SageMakerDocumentação do SDK.

Etapa 2: Executar um SageMaker Job de treinamento distribuído usando o
SageMaker SDK Python
Para executar seu script adaptado noEtapa 1: Modifique seu próprio script de treinamento (p. 2523),
comece com a criação de um SageMakerestrutura ou objeto estimador genérico com o script
de treinamento preparado e o parâmetro de configuração de treinamento distribuído. Você pode
usar a biblioteca em qualquer SageMaker IDEs de ambiente e web, comoSageMaker instância de
notebookeSageMakerEstúdio.
Usar oSageMaker SDK Pythonpara executar uma das ações a seguir:
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• Se você deseja obter uma adoção rápida de seu trabalho de treinamento distribuído em SageMaker,
configure um SageMaker PyTorchouTensorFlowclasse estimadora de estrutura. O estimador de
estrutura pega seu script de treinamento e combina automaticamente com a URI de imagem correta
dopré-construído PyTorch ou TensorFlow Deep Learning Containers ers ers ers ers ers, dado o valor
especificado para oframework_versionparâmetro.
• Se você quiser estender um dos contêineres pré-criados ou criar um contêiner personalizado para criar
seu próprio ambiente de ML com SageMaker, usar o SageMaker genéricoEstimatorclassifique e
especifique o URI da imagem do contêiner do Docker personalizado hospedado no Amazon Elastic
Container Registry (Amazon ECR).
Seus conjuntos de dados de treinamento devem ser armazenados no Amazon S3 ouAmazon FSx for
LustrenaRegião da AWSno qual você está iniciando seu trabalho de treinamento. Se você usa notebooks
Jupyter, você deve ter um SageMaker instância de notebook ou uma SageMaker Aplicativo Studio em
execução no mesmoRegião da AWS. Para obter mais informações sobre como armazenar as funções de
treinamento, acesseSageMaker Entradas de dados do SDK do Pythondocumentação.

Tip
É altamente recomendável que você use o Amazon FSx for Lustre (em vez de Amazon S3) para
aumentar o desempenho do treinamento. O Amazon FSx tem maior taxa de transferência e menor
latência do que o Amazon S3.
Escolha um dos tópicos a seguir para obter instruções sobre como executar TensorFlow ou PyTorchscripts
de treinamento. Depois de iniciar um trabalho de treinamento, você pode monitorar a utilização do sistema
e o desempenho do modelo usandoDepuração e perfil de trabalhos de treinamento usando a Amazon
SageMaker Depurador (p. 2287)ou Amazon CloudWatch.
Embora você siga as instruções nos tópicos a seguir para saber mais sobre detalhes técnicos, também
recomendamos que você experimente oAmazônia SageMaker Exemplos de blocos de treinamento
distribuído (p. 2617)para começar a usar.
Tópicos
• Usar o SageMaker Estimadores de framework da para PyTorch e TensorFlow (p. 2531)
• Usar o SageMaker Estimador genérico para ampliar contêineres pré-construídos (p. 2533)
• Crie seu próprio contêiner Docker com o SageMaker Biblioteca paralela de dados
distribuídos (p. 2534)

Usar o SageMaker Estimadores de framework da para PyTorch e TensorFlow
Você pode ativar o SageMaker biblioteca parallel de dados distribuídosespecificando-o
comodistributionestratégia noSageMaker classe de estimador de framework.
SageMaker PyTorch
from sagemaker.pytorch import PyTorch
pt_estimator = PyTorch(
base_job_name="training_job_name_prefix",
source_dir="sub-folder-for-your-code",
entry_point="adapted-training-script.py",
role="SageMakerRole",
py_version="py38",
framework_version="1.12.0",
# For running a multi-node distributed training job, specify a value greater than 1
# Example: 2,3,4,..8
instance_count=2,
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# Instance types supported by the SageMaker data parallel library:
# ml.p4d.24xlarge, ml.p3dn.24xlarge, and ml.p3.16xlarge
instance_type="ml.p3.16xlarge",

)

# Training using the SageMaker data parallel distributed training strategy
distribution={ "smdistributed": { "dataparallel": { "enabled": True } } }

pt_estimator.fit("s3://bucket/path/to/training/data")

Note
PyTorch O Lightning e suas bibliotecas utilitárias, como o Lightning Bolts, não estão préinstalados no SageMaker PyTorch DLCs. Crie os seguintesrequirements.txtarquive e
salve no diretório de origem onde você salva o script de treinamento.
# requirements.txt
pytorch-lightning
lightning-bolts

Por exemplo, o diretório estruturado em árvore deve ser algo semelhante ao seguinte.
### pytorch_training_launcher_jupyter_notebook.ipynb
### sub-folder-for-your-code
### adapted-training-script.py
### requirements.txt

Para obter mais informações sobre como especificar o diretório de origem para
colocarrequirements.txtarquive junto com seu roteiro de treinamento e um envio de
emprego, consulteUsar bibliotecas de terceirosnaAmazônia SageMakerDocumentação
Python SDK.
SageMaker TensorFlow
from sagemaker.tensorflow import TensorFlow
tf_estimator = TensorFlow(
base_job_name = "training_job_name_prefix",
entry_point="adapted-training-script.py",
role="SageMakerRole",
framework_version="2.9.1",
py_version="py38",
# For running a multi-node distributed training job, specify a value greater than 1
# Example: 2,3,4,..8
instance_count=2,
# Instance types supported by the SageMaker data parallel library:
# ml.p4d.24xlarge, ml.p3dn.24xlarge, and ml.p3.16xlarge
instance_type="ml.p3.16xlarge",

)

# Training using the SageMaker data parallel distributed training strategy
distribution={ "smdistributed": { "dataparallel": { "enabled": True } } }

tf_estimator.fit("s3://bucket/path/to/training/data")

Os dois parâmetros a seguir do SageMaker estimadores de estrutura são necessários para ativar o
SageMaker Paralelismo de dados.
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distribution(dict): um dicionário com informações sobre como executar um treinamento distribuído
(padrão:None).
• Para usarsmdistributed.dataparallelcomo estratégia de distribuição, configure um dicionário
conforme mostrado no código a seguir:
distribution = { "smdistributed": { "dataparallel": { "enabled": True } } }

• custom_mpi_options(str) (opcional): Opções personalizadas de MPI. A seguir, é apresentado um
exemplo de como usar esse parâmetro ao definirdistribution. Para saber mais, consulte Opções
MPI personalizadas (p. 2543).
distribution = {
"smdistributed": {
"dataparallel": {
"enabled": True,
"custom_mpi_options": "-verbose -x NCCL_DEBUG=VERSION"
}
}
}

instance_type(estrela): Um tipo de instância do Amazon EC2 para usar.
• Se estiver usar osmdistributedcomdataparallelestratégia de distribuição, você deve usar um
dos seguintes tipos de instância:ml.p4d.24xlarge,ml.p3dn.24xlarge, eml.p3.16xlarge.
Para melhor desempenho, recomendamos que você use uma instância habilitada para EFA, que
sãoml.p3dn.24xlargeeml.p4d.24xlarge.

Usar o SageMaker Estimador genérico para ampliar contêineres pré-construídos
Você pode personalizar SageMaker contêineres pré-construídos ou estenda-os para lidar com quaisquer
requisitos funcionais adicionais para seu algoritmo ou modelo que o pré-construído SageMaker A imagem
do Docker não é compatível. Para ver um exemplo de como você pode estender um contêiner préconstruído, consulteEstender um contêiner pré-criado pela.
Para estender um contêiner pré-construído ou adaptar seu próprio contêiner para usar a biblioteca, você
deve usar uma das imagens listadas emEstruturas compatíveis (p. 2518).

Important
No TensorFlow 2.4.1 e PyTorch 1.8.1, os DLCs da estrutura suportam tipos de instância
habilitados para EFA (ml.p3dn.24xlarge,ml.p4d.24xlarge). Recomendamos que você use
as Imagens DLC que contêm TensorFlow 2.4.1 ou posterior e PyTorch 1.8.1 ou posterior.
Por exemplo, se você usar PyTorch, seu Dockerfile deve conter umFROMdeclaração semelhante à
seguinte:
# SageMaker PyTorch image
FROM 763104351884.dkr.ecr.<aws-region>.amazonaws.com/pytorch-training:<image-tag>
ENV PATH="/opt/ml/code:${PATH}"
# this environment variable is used by the SageMaker PyTorch container to determine our
user code directory.
ENV SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY /opt/ml/code
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# /opt/ml and all subdirectories are utilized by SageMaker, use the /code subdirectory to
store your user code.
COPY cifar10.py /opt/ml/code/cifar10.py
# Defines cifar10.py as script entrypoint
ENV SAGEMAKER_PROGRAM cifar10.py

Você pode personalizar ainda mais seu próprio contêiner Docker para trabalhar com SageMaker usar
oSageMaker Toolkite o arquivo binário do SageMaker biblioteca parallel de dados distribuídos. Para saber
mais, consulte as instruções na seção a seguir.

Crie seu próprio contêiner Docker com o SageMaker Biblioteca paralela de dados distribuídos
Para criar seu próprio contêiner Docker para treinamento e usar o SageMaker biblioteca parallel de dados,
você deve incluir as dependências corretas e os arquivos binários do SageMaker bibliotecas parallel
distribuídas em seu Dockerfile. Esta seção fornece instruções sobre como criar um Dockerfile completo
com o conjunto mínimo de dependências para treinamento distribuído no SageMakerusando a biblioteca
parallel de dados.

Note
Essa opção personalizada do Docker com o SageMaker a biblioteca parallel de dados como
binária está disponível somente para PyTorch.

Para criar um Dockerfile com o SageMaker kit de ferramentas de treinamento e a biblioteca
parallel de dados
1. Iniciar com uma imagem do DockerNVIDIA CUDA. Use as versões do desenvolvedor cuDNN que
contêm ferramentas de desenvolvimento e tempo de execução do CUDA (cabeçalhos e bibliotecas)
para criar a partir doPyTorch código-fonte.
FROM nvidia/cuda:11.3.1-cudnn8-devel-ubuntu20.04

Tip
O oficialAWSAs imagens do Deep Learning Container (DLC) são criadas a partir doImagens
base da NVIDIA CUDA. Se você quiser usar as imagens DLC pré-construídas como referência
enquanto segue o restante das instruções, consulte oAWSDeep Learning Containers PyTorch
Arquivos Docker.
2. Adicione os seguintes argumentos para especificar as versões do PyTorch e outros pacotes. Além
disso, indique os caminhos do bucket do Amazon S3 para o SageMaker biblioteca parallel de dados e
outros softwares a serem usadosAWSrecursos, como o plug-in Amazon S3.
Para usar versões de bibliotecas de terceiros diferentes das fornecidas no exemplo de código a seguir,
recomendamos que você dê uma olhada naarquivos Docker oficiais deAWSDeep Containers ers ers
PyTorchpara encontrar versões testadas, compatíveis e adequadas para seu aplicativo.
Para encontrar URLs para oSMDATAPARALLEL_BINARYargumento, veja as tabelas de pesquisa
emEstruturas compatíveis (p. 2518).
ARG PYTORCH_VERSION=1.10.2
ARG PYTHON_SHORT_VERSION=3.8
ARG EFA_VERSION=1.14.1
ARG SMDATAPARALLEL_BINARY=https://smdataparallel.s3.amazonaws.com/binary/pytorch/
${PYTORCH_VERSION}/cu113/2022-02-18/smdistributed_dataparallel-1.4.0-cp38-cp38linux_x86_64.whl
ARG PT_S3_WHL_GPU=https://aws-s3-plugin.s3.us-west-2.amazonaws.com/
binaries/0.0.1/1c3e69e/awsio-0.0.1-cp38-cp38-manylinux1_x86_64.whl
ARG CONDA_PREFIX="/opt/conda"
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ARG BRANCH_OFI=1.1.3-aws

3. Defina as seguintes variáveis de ambiente para criar corretamente SageMaker componentes de
treinamento e execução da biblioteca parallel de dados. Você usa essas variáveis para os componentes
nas etapas subsequentes.
# Set ENV variables required to build PyTorch
ENV TORCH_CUDA_ARCH_LIST="7.0+PTX 8.0"
ENV TORCH_NVCC_FLAGS="-Xfatbin -compress-all"
ENV NCCL_VERSION=2.10.3
# Add OpenMPI to the path.
ENV PATH /opt/amazon/openmpi/bin:$PATH
# Add Conda to path
ENV PATH $CONDA_PREFIX/bin:$PATH
# Set this enviroment variable for SageMaker to launch SMDDP correctly.
ENV SAGEMAKER_TRAINING_MODULE=sagemaker_pytorch_container.training:main
# Add enviroment variable for processes to be able to call fork()
ENV RDMAV_FORK_SAFE=1
# Indicate the container type
ENV DLC_CONTAINER_TYPE=training
# Add EFA and SMDDP to LD library path
ENV LD_LIBRARY_PATH="/opt/conda/lib/python${PYTHON_SHORT_VERSION}/site-packages/
smdistributed/dataparallel/lib:$LD_LIBRARY_PATH"
ENV LD_LIBRARY_PATH=/opt/amazon/efa/lib/:$LD_LIBRARY_PATH

4. Instalar ou atualizarcurl,wget, egitpara baixar e criar pacotes nas etapas subsequentes.
RUN --mount=type=cache,id=apt-final,target=/var/cache/apt \
apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends \
curl \
wget \
git \
&& rm -rf /var/lib/apt/lists/*

5. InstalarElastic Fabric Adapter (EFA)software for Amazon EC2.
RUN DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get update
RUN mkdir /tmp/efa \
&& cd /tmp/efa \
&& curl --silent -O https://efa-installer.amazonaws.com/aws-efa-installer${EFA_VERSION}.tar.gz \
&& tar -xf aws-efa-installer-${EFA_VERSION}.tar.gz \
&& cd aws-efa-installer \
&& ./efa_installer.sh -y --skip-kmod -g \
&& rm -rf /tmp/efa

6. InstalarCondapara lidar com o gerenciamento de pacotes.
RUN curl -fsSL -v -o ~/miniconda.sh -O https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3latest-Linux-x86_64.sh && \
chmod +x ~/miniconda.sh && \
~/miniconda.sh -b -p $CONDA_PREFIX && \
rm ~/miniconda.sh && \
$CONDA_PREFIX/bin/conda install -y python=${PYTHON_SHORT_VERSION} conda-build pyyaml
numpy ipython && \
$CONDA_PREFIX/bin/conda clean -ya
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7. Obtenha, construa e instale PyTorch e suas dependências. Nós construímosPyTorch do códigofonteporque precisamos ter o controle da versão NCCL para garantir a compatibilidade com oAWSPlugin OFI NCCL.
a. Seguir as etapas noPyTorch Dockerfile oficial, instale dependências de compilação e
configurecachepara acelerar a recompilação.
RUN DEBIAN_FRONTEND=noninteractive \
apt-get install -y --no-install-recommends \
build-essential \
ca-certificates \
ccache \
cmake \
git \
libjpeg-dev \
libpng-dev \
&& rm -rf /var/lib/apt/lists/*
# Setup ccache
RUN /usr/sbin/update-ccache-symlinks
RUN mkdir /opt/ccache && ccache --set-config=cache_dir=/opt/ccache

b. InstalarPyTorch's comuns e dependências do Linux.
# Common dependencies for PyTorch
RUN conda install astunparse numpy ninja pyyaml mkl mkl-include setuptools cmake cffi
typing_extensions future six requests dataclasses
# Linux specific dependency for PyTorch
RUN conda install -c pytorch magma-cuda113

c. Clonar oPyTorch GitHubrepositório.
RUN --mount=type=cache,target=/opt/ccache \
cd / \
&& git clone --recursive https://github.com/pytorch/pytorch -b v${PYTORCH_VERSION}

d. Instale e construa um específicoNCCLversão. Para fazer isso, substitua o PyTorchpasta NCCL
padrão do (/pytorch/third_party/nccl) com a versão específica do NCCL do repositório
NVIDIA. A versão do NCCL foi definida na etapa 3 deste guia.
RUN cd /pytorch/third_party/nccl \
&& rm -rf nccl \
&& git clone https://github.com/NVIDIA/nccl.git -b v${NCCL_VERSION}-1 \
&& cd nccl \
&& make -j64 src.build CUDA_HOME=/usr/local/cuda NVCC_GENCODE="gencode=arch=compute_70,code=sm_70 -gencode=arch=compute_80,code=sm_80" \
&& make pkg.txz.build \
&& tar -xvf build/pkg/txz/nccl_*.txz -C $CONDA_PREFIX --strip-components=1

e. Criar e instalar PyTorch. Esse processo geralmente leva um pouco mais de uma hora para ser
concluído. É construído usando a versão do NCCL baixada em uma etapa anterior.
RUN cd /pytorch \
&& CMAKE_PREFIX_PATH="$(dirname $(which conda))/../" \
python setup.py install \
&& rm -rf /pytorch

8. Criar e instalarAWSPlugin OFI NCCL. Isso permiteLibfabricSuporte do SageMaker biblioteca parallel de
dados.
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RUN DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get update \
&& apt-get install -y --no-install-recommends \
autoconf \
automake \
libtool
RUN mkdir /tmp/efa-ofi-nccl \
&& cd /tmp/efa-ofi-nccl \
&& git clone https://github.com/aws/aws-ofi-nccl.git -b v${BRANCH_OFI} \
&& cd aws-ofi-nccl \
&& ./autogen.sh \
&& ./configure --with-libfabric=/opt/amazon/efa \
--with-mpi=/opt/amazon/openmpi \
--with-cuda=/usr/local/cuda \
--with-nccl=$CONDA_PREFIX \
&& make \
&& make install \
&& rm -rf /tmp/efa-ofi-nccl

9. Criar e instalarTorchVision.
RUN pip install --no-cache-dir -U \
packaging \
mpi4py==3.0.3
RUN cd /tmp \
&& git clone https://github.com/pytorch/vision.git -b v0.9.1 \
&& cd vision \
&& BUILD_VERSION="0.9.1+cu111" python setup.py install \
&& cd /tmp \
&& rm -rf vision

10.Instale e configure o OpenSSH. O OpenSSH é necessário para que o MPI se comunique entre
contêineres. Permita que o OpenSSH converse com contêineres sem solicitar confirmação.
RUN apt-get update \
&& apt-get install -y --allow-downgrades --allow-change-held-packages --no-installrecommends \
&& apt-get install -y --no-install-recommends openssh-client openssh-server \
&& mkdir -p /var/run/sshd \
&& cat /etc/ssh/ssh_config | grep -v StrictHostKeyChecking > /etc/ssh/ssh_config.new
\
&& echo "
StrictHostKeyChecking no" >> /etc/ssh/ssh_config.new \
&& mv /etc/ssh/ssh_config.new /etc/ssh/ssh_config \
&& rm -rf /var/lib/apt/lists/*
# Configure OpenSSH so that nodes can communicate with each other
RUN mkdir -p /var/run/sshd && \
sed 's@session\s*required\s*pam_loginuid.so@session optional pam_loginuid.so@g' -i /
etc/pam.d/sshd
RUN rm -rf /root/.ssh/ && \
mkdir -p /root/.ssh/ && \
ssh-keygen -q -t rsa -N '' -f /root/.ssh/id_rsa && \
cp /root/.ssh/id_rsa.pub /root/.ssh/authorized_keys \
&& printf "Host *\n StrictHostKeyChecking no\n" >> /root/.ssh/config

11.Instale o plug-in PT S3 para acessar eficientemente conjuntos de dados no Amazon S3.
RUN pip install --no-cache-dir -U ${PT_S3_WHL_GPU}
RUN mkdir -p /etc/pki/tls/certs && cp /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt /etc/pki/tls/
certs/ca-bundle.crt

12.Instalar alibboostbiblioteca. Esse pacote é necessário para conectar em rede a funcionalidade de E/S
assíncrona do SageMaker biblioteca parallel de dados.
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WORKDIR /
RUN wget https://sourceforge.net/projects/boost/files/boost/1.73.0/boost_1_73_0.tar.gz/
download -O boost_1_73_0.tar.gz \
&& tar -xzf boost_1_73_0.tar.gz \
&& cd boost_1_73_0 \
&& ./bootstrap.sh \
&& ./b2 threading=multi --prefix=${CONDA_PREFIX} -j 64 cxxflags=-fPIC cflags=-fPIC
install || true \
&& cd .. \
&& rm -rf boost_1_73_0.tar.gz \
&& rm -rf boost_1_73_0 \
&& cd ${CONDA_PREFIX}/include/boost

13.Instale o seguinte SageMaker Ferramentas da para PyTorch treinamento.
WORKDIR /root
RUN pip install --no-cache-dir -U \
smclarify \
"sagemaker>=2,<3" \
sagemaker-experiments==0.* \
sagemaker-pytorch-training

14.Por fim, instale o SageMaker binário parallel de dados e as dependências restantes.
RUN --mount=type=cache,id=apt-final,target=/var/cache/apt \
apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends \
jq \
libhwloc-dev \
libnuma1 \
libnuma-dev \
libssl1.1 \
libtool \
hwloc \
&& rm -rf /var/lib/apt/lists/*
RUN SMDATAPARALLEL_PT=1 pip install --no-cache-dir ${SMDATAPARALLEL_BINARY}

15.Depois de terminar de criar o Dockerfile, consulteAdaptando seu próprio contêiner de treinamentopara
saber como criar o contêiner Docker, hospedá-lo no Amazon ECR e executar um trabalho de
treinamento usando o SageMaker SDK Python.
O código de exemplo a seguir mostra um Dockerfile completo depois de combinar todos os blocos de
código anteriores.
# This file creates a docker image with minimum dependencies to run SageMaker data parallel
training
FROM nvidia/cuda:11.3.1-cudnn8-devel-ubuntu20.04
# Set appropiate versions and location for components
ARG PYTORCH_VERSION=1.10.2
ARG PYTHON_SHORT_VERSION=3.8
ARG EFA_VERSION=1.14.1
ARG SMDATAPARALLEL_BINARY=https://smdataparallel.s3.amazonaws.com/binary/pytorch/
${PYTORCH_VERSION}/cu113/2022-02-18/smdistributed_dataparallel-1.4.0-cp38-cp38linux_x86_64.whl
ARG PT_S3_WHL_GPU=https://aws-s3-plugin.s3.us-west-2.amazonaws.com/binaries/0.0.1/1c3e69e/
awsio-0.0.1-cp38-cp38-manylinux1_x86_64.whl
ARG CONDA_PREFIX="/opt/conda"
ARG BRANCH_OFI=1.1.3-aws
# Set ENV variables required to build PyTorch
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ENV TORCH_CUDA_ARCH_LIST="3.7 5.0 7.0+PTX 8.0"
ENV TORCH_NVCC_FLAGS="-Xfatbin -compress-all"
ENV NCCL_VERSION=2.10.3
# Add OpenMPI to the path.
ENV PATH /opt/amazon/openmpi/bin:$PATH
# Add Conda to path
ENV PATH $CONDA_PREFIX/bin:$PATH
# Set this enviroment variable for SageMaker to launch SMDDP correctly.
ENV SAGEMAKER_TRAINING_MODULE=sagemaker_pytorch_container.training:main
# Add enviroment variable for processes to be able to call fork()
ENV RDMAV_FORK_SAFE=1
# Indicate the container type
ENV DLC_CONTAINER_TYPE=training
# Add EFA and SMDDP to LD library path
ENV LD_LIBRARY_PATH="/opt/conda/lib/python${PYTHON_SHORT_VERSION}/site-packages/
smdistributed/dataparallel/lib:$LD_LIBRARY_PATH"
ENV LD_LIBRARY_PATH=/opt/amazon/efa/lib/:$LD_LIBRARY_PATH
# Install basic dependencies to download and build other dependencies
RUN --mount=type=cache,id=apt-final,target=/var/cache/apt \
apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends \
curl \
wget \
git \
&& rm -rf /var/lib/apt/lists/*
# Install EFA.
# This is required for SMDDP backend communication
RUN DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get update
RUN mkdir /tmp/efa \
&& cd /tmp/efa \
&& curl --silent -O https://efa-installer.amazonaws.com/aws-efa-installer${EFA_VERSION}.tar.gz \
&& tar -xf aws-efa-installer-${EFA_VERSION}.tar.gz \
&& cd aws-efa-installer \
&& ./efa_installer.sh -y --skip-kmod -g \
&& rm -rf /tmp/efa
# Install Conda
RUN curl -fsSL -v -o ~/miniconda.sh -O https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3latest-Linux-x86_64.sh && \
chmod +x ~/miniconda.sh && \
~/miniconda.sh -b -p $CONDA_PREFIX && \
rm ~/miniconda.sh && \
$CONDA_PREFIX/bin/conda install -y python=${PYTHON_SHORT_VERSION} conda-build pyyaml
numpy ipython && \
$CONDA_PREFIX/bin/conda clean -ya
# Install PyTorch.
# Start with dependencies listed in official PyTorch dockerfile
# https://github.com/pytorch/pytorch/blob/master/Dockerfile
RUN DEBIAN_FRONTEND=noninteractive \
apt-get install -y --no-install-recommends \
build-essential \
ca-certificates \
ccache \
cmake \
git \
libjpeg-dev \
libpng-dev && \
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rm -rf /var/lib/apt/lists/*
# Setup ccache
RUN /usr/sbin/update-ccache-symlinks
RUN mkdir /opt/ccache && ccache --set-config=cache_dir=/opt/ccache
# Common dependencies for PyTorch
RUN conda install astunparse numpy ninja pyyaml mkl mkl-include setuptools cmake cffi
typing_extensions future six requests dataclasses
# Linux specific dependency for PyTorch
RUN conda install -c pytorch magma-cuda113
# Clone PyTorch
RUN --mount=type=cache,target=/opt/ccache \
cd / \
&& git clone --recursive https://github.com/pytorch/pytorch -b v${PYTORCH_VERSION}
# Note that we need to use the same NCCL version for PyTorch and OFI plugin.
# To enforce that, install NCCL from source before building PT and OFI plugin.
# Install NCCL.
# Required for building OFI plugin (OFI requires NCCL's header files and library)
RUN cd /pytorch/third_party/nccl \
&& rm -rf nccl \
&& git clone https://github.com/NVIDIA/nccl.git -b v${NCCL_VERSION}-1 \
&& cd nccl \
&& make -j64 src.build CUDA_HOME=/usr/local/cuda NVCC_GENCODE="gencode=arch=compute_70,code=sm_70 -gencode=arch=compute_80,code=sm_80" \
&& make pkg.txz.build \
&& tar -xvf build/pkg/txz/nccl_*.txz -C $CONDA_PREFIX --strip-components=1
# Build and install PyTorch.
RUN cd /pytorch \
&& CMAKE_PREFIX_PATH="$(dirname $(which conda))/../" \
python setup.py install \
&& rm -rf /pytorch
RUN ccache -C
# Build and install OFI plugin. \
# It is required to use libfabric.
RUN DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get update \
&& apt-get install -y --no-install-recommends \
autoconf \
automake \
libtool
RUN mkdir /tmp/efa-ofi-nccl \
&& cd /tmp/efa-ofi-nccl \
&& git clone https://github.com/aws/aws-ofi-nccl.git -b v${BRANCH_OFI} \
&& cd aws-ofi-nccl \
&& ./autogen.sh \
&& ./configure --with-libfabric=/opt/amazon/efa \
--with-mpi=/opt/amazon/openmpi \
--with-cuda=/usr/local/cuda \
--with-nccl=$CONDA_PREFIX \
&& make \
&& make install \
&& rm -rf /tmp/efa-ofi-nccl
# Build and install Torchvision
RUN pip install --no-cache-dir -U \
packaging \
mpi4py==3.0.3
RUN cd /tmp \
&& git clone https://github.com/pytorch/vision.git -b v0.9.1 \
&& cd vision \
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&& BUILD_VERSION="0.9.1+cu111" python setup.py install \
&& cd /tmp \
&& rm -rf vision
# Install OpenSSH.
# Required for MPI to communicate between containers, allow OpenSSH to talk to containers
without asking for confirmation
RUN apt-get update \
&& apt-get install -y --allow-downgrades --allow-change-held-packages --no-installrecommends \
&& apt-get install -y --no-install-recommends openssh-client openssh-server \
&& mkdir -p /var/run/sshd \
&& cat /etc/ssh/ssh_config | grep -v StrictHostKeyChecking > /etc/ssh/ssh_config.new \
&& echo "
StrictHostKeyChecking no" >> /etc/ssh/ssh_config.new \
&& mv /etc/ssh/ssh_config.new /etc/ssh/ssh_config \
&& rm -rf /var/lib/apt/lists/*
# Configure OpenSSH so that nodes can communicate with each other
RUN mkdir -p /var/run/sshd && \
sed 's@session\s*required\s*pam_loginuid.so@session optional pam_loginuid.so@g' -i /
etc/pam.d/sshd
RUN rm -rf /root/.ssh/ && \
mkdir -p /root/.ssh/ && \
ssh-keygen -q -t rsa -N '' -f /root/.ssh/id_rsa && \
cp /root/.ssh/id_rsa.pub /root/.ssh/authorized_keys \
&& printf "Host *\n StrictHostKeyChecking no\n" >> /root/.ssh/config
# Install PT S3 plugin.
# Required to efficiently access datasets in Amazon S3
RUN pip install --no-cache-dir -U ${PT_S3_WHL_GPU}
RUN mkdir -p /etc/pki/tls/certs && cp /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt /etc/pki/tls/
certs/ca-bundle.crt
# Install libboost from source.
# This package is needed for smdataparallel functionality (for networking asynchronous IO).
WORKDIR /
RUN wget https://sourceforge.net/projects/boost/files/boost/1.73.0/boost_1_73_0.tar.gz/
download -O boost_1_73_0.tar.gz \
&& tar -xzf boost_1_73_0.tar.gz \
&& cd boost_1_73_0 \
&& ./bootstrap.sh \
&& ./b2 threading=multi --prefix=${CONDA_PREFIX} -j 64 cxxflags=-fPIC cflags=-fPIC
install || true \
&& cd .. \
&& rm -rf boost_1_73_0.tar.gz \
&& rm -rf boost_1_73_0 \
&& cd ${CONDA_PREFIX}/include/boost
# Install SageMaker PyTorch training.
WORKDIR /root
RUN pip install --no-cache-dir -U \
smclarify \
"sagemaker>=2,<3" \
sagemaker-experiments==0.* \
sagemaker-pytorch-training
# Install SageMaker data parallel binary (SMDDP)
# Start with dependencies
RUN --mount=type=cache,id=apt-final,target=/var/cache/apt \
apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends \
jq \
libhwloc-dev \
libnuma1 \
libnuma-dev \
libssl1.1 \
libtool \
hwloc \
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&& rm -rf /var/lib/apt/lists/*
# Install SMDDP
RUN SMDATAPARALLEL_PT=1 pip install --no-cache-dir ${SMDATAPARALLEL_BINARY}

Tip
Para obter informações gerais sobre como criar um Dockerfile personalizado para treinamento em
SageMaker, consulteUse seus próprios algoritmos de treinamento.

Tip
Se você quiser estender o Dockerfile personalizado para incorporar o SageMaker biblioteca
parallel de modelos, consulteCrie seu próprio contêiner Docker com o SageMaker Biblioteca
paralela de modelos distribuídos (p. 2581).

Dicas e armadilhas de configuração paralela de dados
distribuídos do SageMaker
Analise as dicas e armadilhas a seguir antes de usar a biblioteca paralela de dados distribuídos do
SageMaker. Essa lista inclui dicas aplicáveis em todas as estruturas.
Tópicos
• Pré-processamento de dados (p. 2542)
• Nós únicos versus vários (p. 2542)
• Eficiência de dimensionamento de depuração com depurador (p. 2542)
• Tamanho do Batch (p. 2543)
• Opções MPI personalizadas (p. 2543)
• Use o Amazon FSx e configure uma capacidade ideal de armazenamento e taxa de
transferência (p. 2543)

Pré-processamento de dados
Se você pré-processar dados durante o treinamento usando uma biblioteca externa que utiliza a CPU,
poderá encontrar um gargalo da CPU porque o paralelo de dados distribuídos do SageMaker usa a CPU
paraAllReduceoperações. Você pode melhorar o tempo de treinamento movendo as etapas de préprocessamento para uma biblioteca que usa GPUs ou concluindo todo o pré-processamento antes do
treinamento.

Nós únicos versus vários
Recomendamos que você use essa biblioteca com vários nós. A biblioteca pode ser usada com uma
configuração de host único e vários dispositivos (por exemplo, uma única instância de computação de ML
com várias GPUs); no entanto, quando você usa dois ou mais nós, a bibliotecaAllReducea operação
proporciona uma melhoria significativa no desempenho. Além disso, em um único host, o NVLink já
contribui para o nóAllReduceEficiência.

Eficiência de dimensionamento de depuração com depurador
Você pode usar o Amazon SageMaker Debugger para monitorar e visualizar a utilização da CPU e da GPU
e outras métricas de interesse durante o treinamento. Você pode usar o depuradorregras integradaspara
monitorar problemas de desempenho computacional, comoCPUBottleneck,LoadBalancing,
eLowGPUUtilization. Você pode especificar essas regras comConfigurações do depuradorquando
você define um estimador do Amazon SageMaker Python SDK. Se você usarAWSCLI eAWSBoto3 para
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treinamento no SageMaker, você pode ativar o Debugger como mostrado emConfigurar o depurador
usando a API do Amazon SageMaker.
Para ver um exemplo usando o Debugger em um trabalho de treinamento do SageMaker, você pode fazer
referência a um dos exemplos de caderno naExemplos de caderno SageMaker repositório GitHub. Para
saber mais sobre o depurador, consulteDepurador do Amazon SageMaker.

Tamanho do Batch
No treinamento distribuído, à medida que mais nós são adicionados, os tamanhos dos lotes devem
aumentar proporcionalmente. Para melhorar a velocidade de convergência à medida que você adiciona
mais nós ao seu trabalho de treinamento e aumenta o tamanho do lote global, aumente a taxa de
aprendizado.
Uma maneira de conseguir isso é usando um aquecimento gradual da taxa de aprendizado, onde a
taxa de aprendizado aumenta de um valor pequeno para um grande valor à medida que o trabalho de
treinamento progride. Essa rampa evita um aumento súbito da taxa de aprendizado, permitindo uma
convergência saudável no início do treinamento. Por exemplo, você pode usar umRegra de escala
linearonde cada vez que o tamanho do mini-lote é multiplicado por k, a taxa de aprendizado também é
multiplicada por k. Para saber mais sobre essa técnica, consulte o artigo de pesquisa,SGD minibatch
preciso e grande: Treinamento ImageNet em 1 hora, Seções 2 e 3.

Opções MPI personalizadas
A biblioteca paralela de dados distribuídos do SageMaker emprega a Interface de Passagem de
Mensagem (MPI), um padrão popular para gerenciar a comunicação entre nós em um cluster de alto
desempenho, e usa a biblioteca NCCL da NVIDIA para comunicação em nível de GPU. Quando você
usa a biblioteca paralela de dados com um TensorFlow ou PytorchEstimator, o respectivo contêiner
configura o ambiente MPI e executa ompiruncomando para iniciar trabalhos nos nós do cluster.
Você pode definir operações de MPI personalizadas usando ocustom_mpi_optionsparâmetro
noEstimator. Quaisquermpirunsinalizadores passados neste campo são adicionados
aompiruncomando e executado pelo SageMaker para treinamento. Por exemplo, você pode definir
odistributionparâmetro de umEstimatorusando o seguinte para usar oNCCL_DEBUGvariável para
imprimir a versão NCCL no início do programa:
distribution = {'smdistributed':{'dataparallel':{'enabled': True, "custom_mpi_options": "verbose -x NCCL_DEBUG=VERSION"}}}

Use o Amazon FSx e configure uma capacidade ideal de armazenamento e taxa
de transferência
Ao treinar um modelo em vários nós com paralelismo de dados distribuídos, é altamente recomendável
usarFSx for Lustre. O Amazon FSx é um serviço de armazenamento escalável e de alto desempenho que
oferece suporte ao armazenamento de arquivos compartilhado com uma taxa de transferência mais rápida.
Usando o armazenamento Amazon FSx em escala, você pode obter uma velocidade de carregamento de
dados mais rápida nos nós de computação.
Normalmente, com o paralelismo de dados distribuídos, você esperaria que o throughput total do
treinamento seja escalado quase linearmente com o número de GPUs. No entanto, se você usar
armazenamento Amazon FSx abaixo do ideal, o desempenho do treinamento poderá diminuir devido a
uma baixa taxa de transferência do Amazon FSx.
Por exemplo, se você usar oSCRATCH_2Tipo de implantação do sistema de arquivos Amazon FSxcom a
capacidade de armazenamento mínima de 1,2 TiB, a capacidade de throughput de E/S é de 240 MB/s. O
armazenamento do Amazon FSx funciona de forma que você pode atribuir dispositivos de armazenamento
físico e, quanto mais dispositivos atribuídos, maior a taxa de transferência obtida. O menor incremento de
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armazenamento para o tipo SRATCH_2 é de 1,2 TiB e o ganho de throughput correspondente é de 240
MB/s.
Suponha que você tenha um modelo para treinar em um cluster de 4 nós em um conjunto de dados de
100 GB. Com um determinado tamanho de lote otimizado para o cluster, suponha que o modelo possa
completar uma época em cerca de 30 segundos. Nesse caso, a velocidade mínima de E/S necessária é de
aproximadamente 3 Gb/s (100 GB/30 s). Aparentemente, esse é um requisito de throughput muito maior
do que 240 MB/s. Com uma capacidade tão limitada do Amazon FSx, escalar seu trabalho de treinamento
distribuído para clusters maiores pode agravar problemas de gargalo de E/S; a taxa de transferência de
treinamento do modelo pode melhorar em épocas posteriores à medida que o cache se acumula, mas a
taxa de transferência do Amazon FSx ainda pode ser um gargalo.
Para aliviar esses problemas de gargalo de E/S, você deve aumentar o tamanho do armazenamento do
Amazon FSx para obter uma maior capacidade de transferência. Normalmente, para encontrar uma taxa
de transferência de E/S ideal, você pode experimentar diferentes capacidades de throughput do Amazon
FSx, atribuindo uma taxa de transferência igual ou ligeiramente menor do que sua estimativa, até descobrir
que é suficiente resolver os problemas de gargalo de E/S. No caso do exemplo acima mencionado, o
armazenamento do Amazon FSx com taxa de transferência de 2,4 Gb/s e cache de RAM 67 GB seria
suficiente. Se o sistema de arquivos tiver uma taxa de transferência ideal, a taxa de transferência de
treinamento do modelo deverá atingir o máximo imediatamente ou após a primeira época, à medida que o
cache foi acumulado.
Para saber mais sobre como aumentar o armazenamento e os tipos de implantação do Amazon FSx,
consulte as páginas a seguir noDocumentação do Amazon FSx for Lustre:
• Como aumentar a capacidade de armazenamento
• Desempenho agregado do sistema de arquivos

AmazôniaSageMakerPerguntas frequentes sobre a biblioteca
paralela de dados
Use o seguinte para encontrar respostas para perguntas frequentes sobreSageMakerbiblioteca de
paralelismo de dados.
P: Ao usar a biblioteca, como são asallreduce-suporte a instâncias de CPU gerenciadas? Preciso criar
clusters de CPU-GPU heterogêneos ou faço oSageMakerserviço criar C5s extras para trabalhos que usam
a biblioteca?
A biblioteca usa as CPUs disponíveis com instâncias de GPU. Nenhuma instância C5 ou CPU adicional é
iniciada; se o seuSageMakero trabalho de treinamento é de 8 nósml.p3dn.24xlargeclusters, apenas
8ml.p3dn.24xlargeinstâncias são usadas. Nenhuma instância adicional é provisionada.
P: Eu tenho um trabalho de treinamento levando 5 dias em um únicoml.p3.24xlargeinstância com
um conjunto de hiperparâmetros H1 (taxa de aprendizado, tamanho do lote, otimizador, etc). Está
usandoSageMakera biblioteca de paralelismo de dados e um cluster cinco vezes maior o suficiente para
alcançar uma aceleração aproximada de cinco vezes? Ou preciso revisitar seus hiperparâmetros de
treinamento depois de ativar a biblioteca?
A biblioteca altera o tamanho geral do lote. O novo tamanho geral do lote é dimensionado linearmente com
o número de instâncias de treinamento usadas. Como resultado disso, hiperparâmetros, como a taxa de
aprendizado, precisam ser alterados para garantir a convergência.
P: A biblioteca oferece suporte ao Spot?
Sim. Você pode usar o treinamento gerenciado de spot. Você especifica o caminho para o arquivo
de ponto de verificação naSageMakerTrabalho de treinamento. Você salva e restaura pontos de
verificação em seu script de treinamento, conforme mencionado nas últimas etapas dothe section called
“TensorFlow” (p. 2523)ethe section called “PyTorch” (p. 2525).
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P: A biblioteca é relevante em uma configuração de host único e de vários dispositivos?
A biblioteca pode ser usada em treinamento de vários dispositivos de host único, mas a biblioteca oferece
melhorias de desempenho somente no treinamento com vários hosts.
P: A biblioteca pode ser usada comPyTorchLightning?
Não. No entanto, com o DDP da biblioteca paraPyTorch, você pode escrever DDP personalizado para
alcançar a funcionalidade.
P: Onde o conjunto de dados de treinamento deve ser armazenado?
O conjunto de dados de treinamento pode ser armazenado em um bucket do Amazon S3 ou em um drive
do Amazon FSx. Veja issodocumento para vários sistemas de arquivos de entrada compatíveis para um
trabalho de treinamento.
P: Ao usar a biblioteca, é obrigatório ter dados de treinamento no FSx for Lustre? O Amazon EFS e o
Amazon S3 podem ser usados?
Geralmente, recomendamos que você use o Amazon FSx por causa de sua menor latência e maior taxa
de transferência. Se preferir, você pode usar o Amazon EFS ou Amazon S3.
P: A biblioteca pode ser usada com nós de CPU?
Não. A biblioteca suportaml.p3.16xlarge,ml.p3dn.24xlarge, eml.p4d.24xlargeinstâncias neste
momento.
P: Quais estruturas e versões de framework são atualmente suportadas pela biblioteca no lançamento?
Atualmente, a biblioteca oferece suporte aPyTorchv1.6.0 ou posterior eTensorFlowv2.3.0 ou posterior.
Ele não oferece suporteTensorFlow1.x. Para obter mais informações sobre qual versão da biblioteca
está empacotadaAWScontêineres de aprendizado profundo, consulteNotas de release do Deep Learning
Containers.
P: A biblioteca é compatível com AMP?
Sim,SageMakera biblioteca de paralelismo de dados distribuídos suporta a Precisão Mista Automática
(AMP) fora da caixa. Nenhuma ação extra é necessária para usar AMP que não seja as modificações no
nível da estrutura no script de treinamento. Se os gradientes estiverem em FP16, oSageMakerbiblioteca
de paralelismo de dados executa suaAllReduceoperação em FP16. Para obter mais informações sobre
como implementar APIs do AMP no script de treinamento, consulte os recursos a seguir:
•
•
•
•

Estruturas -PyTorchnoDocumentação do NVIDIA Deep Learning Performace
Estruturas -TensorFlownoDocumentação do NVIDIA Deep Learning Performace
Precisão mista automática para aprendizado profundonoDocumentos do Desenvolvedor do NVIDIA
Apresentação do nativoPyTorchprecisão mista automática para treinamento mais rápido em GPUs
NVIDIAnoPyTorchBlog do
• TensorFlowAPIs de precisão mistanoTensorFlowdocumentação
P: Como identifico se meu trabalho de treinamento distribuído está mais lento devido ao gargalo de E/S?
Com um cluster maior, o trabalho de treinamento requer mais throughput de E/S e, portanto, a taxa
de transferência de treinamento pode levar mais tempo (mais épocas) para aumentar o desempenho
máximo. Isso indica que a E/S está sendo gargalada e o cache é mais difícil de construir à medida
que você expande os nós (maior requisito de throughput e topologia de rede mais complexa). Para
obter mais informações sobre como monitorar a taxa de transferência do Amazon FSx noCloudWatch,
consulteMonitorar o FSx for LustrenoGuia do Usuário do FSx for Lustre.
P: Como resolvo gargalos de E/S ao executar um trabalho de treinamento distribuído com paralelismo de
dados?
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É altamente recomendável que você use o Amazon FSx como seu canal de dados se estiver usando o
Amazon S3. Se você já estiver usando o Amazon FSx, mas ainda tiver problemas de gargalo de E/S,
talvez tenha configurado seu sistema de arquivos Amazon FSx com uma baixa taxa de transferência de
E/S e uma pequena capacidade de armazenamento. Para obter mais informações sobre como estimar e
escolher o tamanho certo da capacidade de throughput de E/S, consulteUse o Amazon FSx e configure
uma capacidade ideal de armazenamento e taxa de transferência (p. 2543).
P: (Para a biblioteca v1.4.0 ou posterior) Como resolvo oInvalid backenderro ao inicializar o grupo de
processos.
Se encontrar a mensagem de erroValueError: Invalid backend:
'smddp'ao ligarinit_process_group, isso se deve à mudança de ruptura
na biblioteca v1.4.0 e posterior. É necessário importar oPyTorchcliente da
biblioteca,smdistributed.dataparallel.torch.torch_smddp, que registrasmddpcomo back-end
paraPyTorch. Para saber mais, consulte Usar o SageMaker Biblioteca paralela de dados distribuídos como
back-end dotorch.distributed (p. 2526).
P: (Para a biblioteca v1.4.0 ou posterior) Eu gostaria de chamar as primitivas coletivas
dotoch.distribuídoInterface. Quais primitivas fazem osmddpSuporte a back-end?
Na v1.4.0, a biblioteca oferece suporte aall_reduce,broadcast,reduce,all_gather, ebarrier.
P: (Para a biblioteca v1.4.0 ou posterior) Essa nova API funciona com outras classes ou bibliotecas DDP
personalizadas, como o Apex DDP?
OSageMakerbiblioteca paralela de dados é testada com outras bibliotecas paralelas de dados
distribuídos de terceiros e implementações de estrutura que usam otorch.distribtuedmódulos.
Usar oSageMakerbiblioteca paralela de dados com classes DDP personalizadas funciona desde que os
coletivos usados pelas classes DDP personalizadas sejam suportados pela biblioteca. Consulte a pergunta
anterior para obter uma lista de coletivos compatíveis. Se você tiver esses casos de uso e precisar de mais
suporte, entre em contato com oSageMakerequipe através doAWSCentral de SuporteouAWSFóruns de
desenvolvedores para AmazonSageMaker.
P: A biblioteca suporta obring-your-ownopção -container (BYOC)? Em caso afirmativo, como instalo a
biblioteca e executo um trabalho de treinamento distribuído escrevendo um Dockerfile personalizado?
Se você quiser integrar oSageMakerbiblioteca paralela de dados e suas dependências mínimas em seu
próprio contêiner Docker, BYOC é a abordagem correta. Você pode criar seu próprio contêiner usando
o arquivo binário da biblioteca. O processo recomendado é escrever um Dockerfile personalizado com a
biblioteca e suas dependências, criar o contêiner do Docker, hospedá-lo no Amazon ECR e usar o URI
de imagem ECR para iniciar um trabalho de treinamento usando oSageMakerclasse estimadora genérica.
Para obter mais instruções sobre como preparar um Dockerfile personalizado para treinamento distribuído
emSageMakercom oSageMakerbiblioteca paralela de dados, consulteCrie seu próprio contêiner Docker
com o SageMaker Biblioteca paralela de dados distribuídos (p. 2534).

Solução de problemas em paralelo de dados
Se você tiver problemas na execução de um trabalho de treinamento ao usar a biblioteca, use a lista
a seguir para tentar solucionar problemas. Se você precisar de mais suporte, entre em contato com
oSageMakerEquipe através doAWSCentral de SuporteouAWSFóruns de desenvolvedores para Amazon
AmazonSageMaker.
Tópicos
• O uso doSageMakerDados distribuídos paralelos com a AmazonSageMakerCheckpoints e
depurador (p. 2547)
• Um prefixo inesperado anexado às chaves de parâmetro do modelo (p. 2547)
• SageMakerJob de treinamento distribuído paralisando durante a inicialização (p. 2548)

2546

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Data Parallel Training

• SageMakerJob de treinamento distribuído paralisando no final do treinamento (p. 2548)
• Observando a degradação da eficiência de escalabilidade devido aos gargalos do throughput do
Amazon FSx (p. 2549)
• SageMakerJob de treinamento distribuído comPyTorchRetorna os avisos de suspensão (p. 2549)

O uso doSageMakerDados distribuídos paralelos com a
AmazonSageMakerCheckpoints e depurador
Para monitorar gargalos do sistema, operações de estrutura de perfil e depurar tensores de saída
do modelo para trabalhos de treinamento comSageMakerdados distribuídos paralelos, use a
AmazonSageMakerDepurador.
No entanto, quando você usaSageMakerDebugger,SageMakerdados distribuídos paralelos
eSageMakerPontos de verificação, é possível que veja um erro que se parece com o exemplo a seguir.
SMDebug Does Not Currently Support Distributed Training Jobs With Checkpointing Enabled

Isso ocorre devido a um erro interno entre o depurador e os pontos de verificação, que ocorre quando você
habilitaSageMakerdados distribuídos paralelos.
• Se você habilitar todos os três recursos,SageMakerO Python SDK desativa automaticamente
o Debugger passandodebugger_hook_config=False, o que é equivalente ao quadro a
seguirestimatorExemplo de da .
bucket=sagemaker.Session().default_bucket()
base_job_name="sagemaker-checkpoint-test"
checkpoint_in_bucket="checkpoints"
# The S3 URI to store the checkpoints
checkpoint_s3_bucket="s3://{}/{}/{}".format(bucket, base_job_name, checkpoint_in_bucket)
estimator = TensorFlow(
...

)

distribution={"smdistributed": {"dataparallel": { "enabled": True }}},
checkpoint_s3_uri=checkpoint_s3_bucket,
checkpoint_local_path="/opt/ml/checkpoints",
debugger_hook_config=False

• Se quiser continuar usando os doisSageMakerdados distribuídos paralelos eSageMakerDepurador,
uma solução alternativa é adicionar manualmente funções de checkpoint ao script de treinamento em
vez de especificar ocheckpoint_s3_uriecheckpoint_local_pathParâmetros do estimador.
Para obter mais informações sobre a configuração do checkpoint manual em um script de treinamento,
consulteSalvando pontos de verificação (p. 2614).

Um prefixo inesperado anexado às chaves de parâmetro do modelo
para oPyTorchtrabalhos de treinamento distribuídos, um prefixo inesperado (modelpor exemplo) pode
ser anexado astate_dictchaves (parâmetros do modelo). OSageMakerbiblioteca paralela de dados
não altera ou prepende diretamente nenhum nome de parâmetro do modelo quandoPyTorchtrabalhos
de treinamento salvam artefatos de modelo. OPyTorcho treinamento distribuído muda os nomes
nastate_dictpara passar pela rede, prependendo o prefixo. Se você encontrar algum problema de
falha no modelo devido a nomes de parâmetros diferentes enquanto estiver usando oSageMakerbiblioteca
paralela de dados e checkpoint paraPyTorchtreinamento, adapte o código de exemplo a seguir para
remover o prefixo na etapa em que você carrega pontos de verificação em seu script de treinamento.
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state_dict = {k.partition('model.')[2]:state_dict[k] for k in state_dict.keys()}

Isso leva cadastate_dictchave como um valor de string, separa a string na primeira ocorrência
de'model.', e pega o terceiro item da lista (com índice 2) da string particionada.
Para obter mais informações sobre o problema do prefixo, consulte um tópico de discussão noNomes de
parâmetros de prefixo no modelo salvo se treinado por várias GPUs?noPyTorchFórum de discussão do.
Para obter mais informações sobre oPyTorchmétodos para salvar e carregar modelos, consulteSalvar e
carregar o modelo em todos os dispositivosnoPyTorchdocumentação.

SageMakerJob de treinamento distribuído paralisando durante a inicialização
Se suas receitasSageMakertrabalho de treinamento paralelo de dados distribuídos paragens durante a
inicialização ao usar instâncias habilitadas para FA (ml.p3dn.24xlargeeml.p4d.24xlarge), isso pode
ser devido a uma configuração incorreta no security group da sub-rede VPC usada para o trabalho de
treinamento. A EFA requer uma configuração adequada de security group para habilitar o tráfego entre os
nós.

Para configurar regras de entrada e saída para o security group
1. Faça login no AWS Management Console e abra o console da Amazon VPC em https://
console.aws.amazon.com/vpc/.
2. SelecioneSecurity groups doNo painel de navegação à esquerda.
3. Selecione o security group vinculado à sub-rede VPC que você usa para treinamento.
4. NoDetalhesseção, copie oID do grupo de segurança.
5. Na guia Inbound Rules (Regras de entrada), selecione Edit inbound rules (Editar regras de entrada).
6. Na página Edit inbound rules (Editar regras de entrada) , faça o seguinte:
a. Escolha Adicionar regra.
b. Para Tipo, escolha Todo o tráfego.
c. para oOrigem, escolhaCustom (Personalizado), cole o ID do security group na caixa de pesquisa e
selecione o security group que aparece.
7. SelecioneSalvar regrasPara concluir a configuração da regra de entrada para o security group.
8. NoRegras de saídaSelecione, selecioneEditar regras de saída.
9. Repita as etapas 6 e 7 para adicionar a mesma regra que uma regra de saída.
Depois de concluir as etapas anteriores para configurar o security group com as regras de entrada e saída,
execute novamente o trabalho de treinamento e verifique se o problema de paralisação foi resolvido.
Para obter mais informações sobre a configuração de grupos de segurança para VPC e EFA,
consulteGrupos de segurança para a VPCeAdaptador de malha elástica.

SageMakerJob de treinamento distribuído paralisando no final do treinamento
Uma das causas principais dos problemas de paralisação no final do treinamento é uma incompatibilidade
no número de lotes processados por época em diferentes classificações. Todos os trabalhadores (GPUs)
sincronizam seus gradientes locais na passagem para trás para garantir que todos tenham a mesma
cópia do modelo no final da iteração em lote. Se os tamanhos dos lotes forem desigualmente atribuídos a
diferentes grupos de trabalhadores durante a época final do treinamento, o trabalho de treinamento parará.
Por exemplo, enquanto um grupo de trabalhadores (grupo A) termina de processar todos os lotes e sair do
ciclo de treinamento, outro grupo de trabalhadores (grupo B) começa a processar outro lote e ainda espera
que a comunicação do grupo A sincronize os gradientes. Isso faz com que o grupo B aguarde o grupo A,
que já concluiu o treinamento e não tem nenhum gradiente para sincronizar.
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Portanto, ao configurar seu conjunto de dados de treinamento, é importante que cada trabalhador obtenha
o mesmo número de amostras de dados para que cada trabalhador passe pelo mesmo número de lotes
durante o treinamento. Certifique-se de que cada classificação receba o mesmo número de lotes para
evitar esse problema de paralisação.

Observando a degradação da eficiência de escalabilidade devido aos gargalos do
throughput do Amazon FSx
Uma causa potencial de redução da eficiência de escalabilidade é o limite de throughput do FSx. Se você
observar uma queda súbita na eficiência de escalabilidade ao mudar para um cluster de treinamento maior,
tente usar um sistema de arquivos FSx for Lustre maior com um limite de throughput maior. Para obter
mais informações, consulteDesempenho agregado do sistema de arquivoseGerenciando capacidade de
armazenamento e throughputnoGuia do usuário do Amazon FSx for Lustre.

SageMakerJob de treinamento distribuído comPyTorchRetorna os avisos de
suspensão
Desde a versão 1.4.0, oSageMakerbiblioteca de paralelismo de dados distribuídos funciona como um
back-end dePyTorchDistribuído. Por causa da mudança de uso da biblioteca comPyTorch, é possível que
encontre uma mensagem de aviso de que osmdistributedAPIs para oPyTorcho pacote distribuído está
obsoleto. A mensagem de aviso deve ser semelhante ao seguinte:
smdistributed.dataparallel.torch.dist is deprecated in the SageMaker distributed data
parallel library v1.4.0+.
Please use torch.distributed and specify 'smddp' as a backend when initializing process
group as follows:
torch.distributed.init_process_group(backend='smddp')
For more information, see the library's API documentation at
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/data-parallel-modify-sdp-pt.html

Na v1.4.0 e posterior, a biblioteca só precisa ser importada uma vez na parte superior do script de
treinamento e definida como o back-end durante oPyTorchInicialização distribuída. Com a linha
única de especificação de back-end, você pode manter suaPyTorchscript de treinamento inalterado
e use diretamente oPyTorchMódulos distribuídos. ConsulteModifique uma PyTorch Roteiro de
treinamento (p. 2525)para saber mais sobre as mudanças de ruptura e a nova maneira de usar a
biblioteca comPyTorch.

SageMaker's Distribuído Modelo Paralelo
Usar a Amazon SageMakerda biblioteca parallel de modelos distribuídos para treinar grandes modelos
de aprendizado profundo (DL) que são difíceis de treinar devido às limitações de memória da GPU. A
biblioteca divide um modelo de forma automática e eficiente em várias GPUs e instâncias. Usando a
biblioteca, você pode atingir uma meta de precisão de previsão mais rapidamente treinando com eficiência
modelos maiores de DL com bilhões ou trilhões de parâmetros.
Você pode usar a biblioteca para particionar automaticamente a sua TensorFlow e PyTorch modelos em
várias GPUs e vários nós com o mínimo de alterações de código. É possível acessar a API da biblioteca
por meio do SageMaker SDK do Python.
Use as seções a seguir para saber mais sobre o paralelismo do modelo e a SageMaker biblioteca
parallel modelo. A documentação da API desta biblioteca está localizada emAPIs de treinamento
distribuídasnaSageMaker Documentação do SDK Python.
Para acompanhar as atualizações mais recentes da biblioteca, consulte oSageMaker Notas de versão
paralelas do modelo distribunaSageMaker Documentação do SDK Python.
Tópicos
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• Introdução ao Paralelismo do Modelo (p. 2550)
•
•
•
•
•

Estruturas com suporte eRegiões da AWS (p. 2557)
Principais recursos da biblioteca paralela modelo SageMaker (p. 2559)
Executar um SageMaker Job de treinamento distribuído com paralelismo de modelos (p. 2564)
Características estendidas do SageMakerBiblioteca paralela de modelos para PyTorch (p. 2583)
Melhores práticas paralelas do modelo distribuído SageMaker (p. 2607)

• Dicas e armadilhas de configuração paralela do modelo distribuído SageMaker (p. 2610)
• Solução de problemas paralela do (p. 2613)

Introdução ao Paralelismo do Modelo
O paralelismo do modelo é um método de treinamento distribuído no qual o modelo de aprendizado
profundo é particionado em vários dispositivos, dentro ou entre instâncias. Esta página de introdução
fornece uma visão geral de alto nível sobre o paralelismo do modelo, uma descrição de como ele pode
ajudar a superar problemas que surgem ao treinar modelos DL que normalmente são de tamanho muito
grande e exemplos do que o SageMaker a biblioteca parallel modelo oferece para ajudar a gerenciar
estratégias parallel de modelos, bem como o consumo de memória.

O que é paralelismo modelo?
Aumentar o tamanho dos modelos de aprendizado profundo (camadas e parâmetros) produz melhor
precisão para tarefas complexas, como visão computacional e processamento de linguagem natural.
No entanto, há um limite para o tamanho máximo do modelo que você pode caber na memória de uma
única GPU. Ao treinar modelos DL, as limitações de memória da GPU podem ser gargalos das seguintes
maneiras:
• Eles limitam o tamanho do modelo que você pode treinar, já que a pegada de memória de um modelo é
dimensionada proporcionalmente ao número de parâmetros.
• Eles limitam o tamanho do lote por GPU durante o treinamento, diminuindo a utilização da GPU e a
eficiência do treinamento.
Para superar as limitações associadas ao treinamento de um modelo em uma única GPU, SageMaker
fornece a biblioteca parallel modelo para ajudar a distribuir e treinar modelos DL de forma eficiente em
vários nós de computação. Além disso, com a biblioteca, você pode obter o treinamento distribuído mais
otimizado usando dispositivos suportados pela EFA, que melhoram o desempenho da comunicação entre
nós com baixa latência, alta taxa de transferência e bypass do sistema operacional.

Estimar requisitos de memória antes de usar o paralelismo do modelo
Antes de usar o SageMaker biblioteca parallel modelo, considere o seguinte para ter uma noção dos
requisitos de memória do treinamento de grandes modelos DL.
Para um trabalho de treinamento que usa otimizadores AMP (FP16) e Adam, a memória de GPU
necessária por parâmetro é de cerca de 20 bytes, que podemos dividir da seguinte maneira:
• Um parâmetro FP16 ~ 2 bytes
• Um gradiente FP16 ~ 2 bytes
• Um estado otimizador FP32 ~ 8 bytes baseado nos otimizadores Adam
• Uma cópia FP32 do parâmetro ~ 4 bytes (necessária para ooptimizer apply(OA) operação)
• Uma cópia FP32 do gradiente ~ 4 bytes (necessária para a operação OA)
Mesmo para um modelo DL relativamente pequeno com 10 bilhões de parâmetros, ele pode exigir pelo
menos 200 GB de memória, que é muito maior do que a memória típica da GPU (por exemplo, NVIDIA
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A100 com memória de 40GB/80GB e V100 com 16/32 GB) disponível em uma única GPU. Observe que,
além dos requisitos de memória para estados de modelo e otimizador, existem outros consumidores de
memória, como ativações geradas na passagem direta. A memória necessária pode ser muito maior que
200 GB.
Para treinamento distribuído, recomendamos que você use instâncias P3 e P4 do Amazon EC2 que
tenham GPUs NVIDIA A100 ou V100 Tensor Core. Para obter mais detalhes sobre especificações, como
núcleos de CPU, RAM, volume de armazenamento conectado e largura de banda de rede, consulte
aComputação aceleradaSeção noTipos de instância do Amazon EC2.
Mesmo com as instâncias de computação acelerada, é óbvio que modelos com cerca de 10 bilhões de
parâmetros, como Megatron-LM e T5 e modelos ainda maiores, com centenas de bilhões de parâmetros,
como GPT-3, não podem caber réplicas de modelo em cada dispositivo de GPU.

Como a biblioteca emprega técnicas de paralelismo de modelos e economia de
memória
A biblioteca consiste em dois tipos de recursos de paralelismo de modelos, paralelismo de pipeline e
paralelismo tensor, bem como outros recursos de economia de memória, como fragmentação de estado
do otimizador, verificação de ativação e descarregamento de ativação. Todas essas técnicas podem ser
combinadas para treinar de forma eficiente modelos grandes, como o GPT-2, consistindo de centenas de
bilhões de parâmetros.
Tópicos
• Paralelismo do gasoduto (p. 2551)
• Paralelismo tensor (disponível para PyTorch) (p. 2553)
• Sharding de estado do otimizador (disponível para PyTorch) (p. 2555)
• Descarregamento de ativação e checkpointing (disponível para PyTorch) (p. 2557)
• Escolhendo as técnicas certas para o seu modelo (p. 2557)

Paralelismo do gasoduto
O paralelismo do pipeline particiona o conjunto de camadas ou operações em todo o
conjunto de dispositivos, deixando cada operação intacta. Quando você especifica um
valor para o número de partições do modelo (pipeline_parallel_degree), o número
total de GPUs (processes_per_host) deve ser divisível pelo número de partições do
modelo. Para configurar isso corretamente, você precisa especificar os valores corretos para
opipeline_parallel_degreeeprocesses_per_hostparâmetros. A matemática simples é a
seguinte:
(pipeline_parallel_degree) x (data_parallel_degree) = processes_per_host

A biblioteca cuida do cálculo do número de réplicas do modelo (também
chamadasdata_parallel_degree) dados os dois parâmetros de entrada que você fornece.
Por exemplo, se você definir"pipeline_parallel_degree": 2e"processes_per_host": 8para
usar uma instância de ML com oito trabalhadores da GPU, comoml.p3.16xlarge, a biblioteca configura
automaticamente o modelo distribuído entre as GPUs e o paralelismo de dados de quatro vias. A imagem
a seguir ilustra como um modelo é distribuído nas oito GPUs alcançando paralelismo de dados em quatro
vias e paralelismo de pipeline bidirecional. Cada réplica do modelo, onde a definimos como umGrupo
parallel de pipelinee rotulá-lo comoPP_GROUP, é particionado em duas GPUs. Cada partição do modelo
é atribuída a quatro GPUs, onde as quatro réplicas de partição estão em umGrupo parallel de dadose
rotulado comoDP_GROUP. Sem paralelismo tensor, o grupo parallel do pipeline é essencialmente o grupo
parallel modelo.
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Para mergulhar profundamente no paralalismo do gasoduto, vejaPrincipais recursos da biblioteca paralela
modelo SageMaker (p. 2559).
Para começar a executar seu modelo usando o paralelismo de pipeline, consulteExecute um SageMaker
Job de treinamento distribuído com o SageMaker Biblioteca Paralela de modelo.

Paralelismo tensor (disponível para PyTorch)
O paralelismo tensor divide camadas individuais, ounn.Modules, em todos os dispositivos,
para ser executado em parallel. A figura a seguir mostra o exemplo mais simples de como a
biblioteca divide um modelo com quatro camadas para alcançar o paralelismo tensor bidirecional
("tensor_parallel_degree": 2). As camadas de cada réplica do modelo são divididas e
distribuídas em duas GPUs. Neste caso de exemplo, a configuração parallel do modelo também
inclui"pipeline_parallel_degree": 1e"ddp": True(Uso PyTorch DistributedDataParallel
pacote em segundo plano), então o grau de paralelismo de dados se torna oito. A biblioteca gerencia a
comunicação entre as réplicas do modelo distribuído por tensor.
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A utilidade desse recurso está no fato de que você pode selecionar camadas específicas ou um
subconjunto de camadas para aplicar o paralelismo tensor. Para mergulhar profundamente no paralelismo
tensor e em outros recursos de economia de memória para PyTorch e aprender a definir uma combinação
de paralelismo de pipeline e tensor, consulteCaracterísticas estendidas do SageMakerBiblioteca paralela
de modelos para PyTorch (p. 2583).
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Sharding de estado do otimizador (disponível para PyTorch)
Para entender como a biblioteca executa a fragmentação do estado do otimizador, considere um modelo
de exemplo simples com quatro camadas. A ideia principal na otimização da fragmentação de estados
é que você não precisa replicar o estado do otimizador em todas as GPUs. Em vez disso, uma única
réplica do estado do otimizador é fragmentada em classificações paralelas de dados, sem redundância
entre dispositivos. Por exemplo, a GPU 0 mantém o estado do otimizador para a camada um, a próxima
GPU 1 mantém o estado do otimizador para L2 e assim por diante. A figura animada a seguir mostra uma
propagação retroativa com a técnica de fragmentação do estado do otimizador. No final da propagação
retroativa, há tempo de computação e rede para ooptimizer applyoperação (OA) para atualizar
estados do otimizador e oall-gatheroperação (AG) para atualizar os parâmetros do modelo para a
próxima iteração. Mais importante ainda, oreducea operação pode se sobrepor com a computação
na GPU 0, resultando em uma propagação retroativa mais eficiente em memória e mais rápida. Na
implementação atual, as operações de AG e OA não se sobrepõem acompute. Isso pode resultar em um
cálculo estendido durante a operação de AG, portanto, pode haver uma troca.
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Para obter mais informações sobre como usar esse recurso, consulteEstilhoque do estado do.

Descarregamento de ativação e checkpointing (disponível para PyTorch)
Para salvar a memória da GPU, a biblioteca suporta o checkpoint de ativação para evitar o
armazenamento de ativações internas na memória da GPU para módulos especificados pelo usuário
durante a passagem de encaminhamento. A biblioteca recalcula essas ativações durante a passagem
para trás. Além disso, o recurso de descarregamento de ativação descarrega as ativações armazenadas
para a memória da CPU e retorna à GPU durante a passagem para trás para reduzir ainda mais o
espaço ocupado da memória de ativação. Para obter mais informações sobre como usar esses recursos,
consultePontos de verificação de ativaçãoeDescarregamento de ativação.

Escolhendo as técnicas certas para o seu modelo
Para obter mais informações sobre como escolher as técnicas e configurações corretas, consulteMelhores
práticas paralelas do modelo distribuído SageMakereDicas de configuração e armadilhas.

Estruturas com suporte eRegiões da AWS
Antes de usar o SageMaker modele a biblioteca parallel, verifique as estruturas e os tipos de instância
suportados e determine se há cotas suficientes em seuAWSConta da eRegião da AWS.

Estruturas compatíveis
O SageMaker A biblioteca parallel de modelos oferece suporte às seguintes estruturas de aprendizado
profundo e está disponível emAWSDeep Learning Containers (DLC) ou disponível para download como
um arquivo binário.

PyTorch versões com suporte do SageMaker e o SageMaker biblioteca parallel de modelos
distribuídos
PyTorch versão

SageMaker versão da
biblioteca parallel do
modelo distribuído

v1.12.0*

https://sagemakersmdistributed763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/
distributed-modelmodelparallel==v1.11.0
pytorchparallel.s3.ustraining:1.12.0west-2.amazonaws.com/
gpu-py38-cu113pytorch-1.12.0/buildubuntu20.04artifacts/2022-08-12-16-58/
sagemaker
smdistributed_modelparallel-1.11.0cp38-cp38linux_x86_64.whl

v1.11.0*

https://sagemakersmdistributed763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/
distributed-modelmodelparallel==v1.10.0
pytorchparallel.s3.ustraining:1.11.0west-2.amazonaws.com/
gpu-py38-cu113pytorch-1.11.0/buildubuntu20.04artifacts/2022-07-11-19-23/
sagemaker
smdistributed_modelparallel-1.10.0cp38-cp38linux_x86_64.whl

v1.10.2*

smdistributed763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/
modelparallel==v1.7.0
pytorchtraining:1.10.2-
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PyTorch versão

SageMaker versão da
biblioteca parallel do
modelo distribuído

URL do arquivo
smdistributedmodelparallelURI de binário**
imagem DLC integrada
gpu-py38-cu113ubuntu20.04sagemaker

v1.10.0

smdistributed763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/
modelparallel==v1.5.0
pytorchtraining:1.10.0gpu-py38-cu113ubuntu20.04sagemaker

v1.9.1

smdistributed763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/
modelparallel==v1.4.0
pytorchtraining:1.9.1gpu-py38-cu111ubuntu20.04

v1.8.1*

smdistributed763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/
modelparallel==v1.6.0
pytorchtraining:1.8.1gpu-py36-cu111ubuntu18.04

* O SageMaker a biblioteca parallel de modelos distribuídos v1.6.0 e posterior fornece recursos estendidos
para PyTorch. Para obter mais informações, consulteCaracterísticas estendidas do SageMakerBiblioteca
paralela de modelos para PyTorch (p. 2583)
** Os URLs dos arquivos binários são para instalar o SageMaker biblioteca de paralelismo de modelos
distribuídos em contêineres personalizados. Para obter mais informações, consultethe section called “Crie
seu próprio contêiner Docker com a biblioteca” (p. 2581)

TensorFlow versões com suporte do SageMaker e o SageMaker biblioteca parallel de modelos
distribuídos
TensorFlow versão

SageMaker versão da biblioteca
parallel do modelo distribuído

smdistributedmodelparallelURI de imagem
DLC integrada

v2.6.0

smdistributedmodelparallel==v1.4.0

763104351884.dkr.ecr.<region>.amazon
tensorflowtraining:2.6.0-gpu-py38cu112-ubuntu20.04

v2.5.1

smdistributedmodelparallel==v1.4.0

763104351884.dkr.ecr.<region>.amazon
tensorflowtraining:2.5.1-gpu-py37cu112-ubuntu18.04

Versões do Hugging Face Transformers suportadas por SageMaker e o SageMakerbiblioteca parallel de
dados distribuídos
OAWSDeep Learning Containers para abraçar o rosto usam o SageMaker Depósitos de treinamento para
PyTorch e TensorFlow como suas imagens base. Para pesquisar as versões da biblioteca Hugging Face
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Transformers e emparelhadas PyTorch e TensorFlow versões, veja as mais recentesRecipientes para
abraçar o rostoe oVersões anteriores do Hugging Face Container.

Note
Para verificar as últimas atualizações e o histórico de lançamentos da biblioteca, consulte
oSageMaker Notas de versão paralelas do modelo distribunaSageMakerDocumentação do SDK
do Python.

Regiões da AWS
O SageMaker a biblioteca parallel de dados está disponível em todos osRegiões da AWSem
que oAWSDeep Learning Containers SageMakerestão em serviço. Para obter mais informações,
consulte:Imagens de Deep Learning Containers.

Principais recursos da biblioteca paralela modelo SageMaker
A biblioteca paralela modelo do Amazon SageMaker torna o paralelismo de modelos mais acessível,
fornecendo divisão automatizada de modelos e programação sofisticada de execução de pipeline. Os
algoritmos de divisão do modelo podem otimizar para velocidade ou consumo de memória. A biblioteca
também suporta particionamento manual. Quando você usa a biblioteca, o treinamento é executado de
forma canalizada em microlotes para maximizar o uso da GPU.
Você pode configurar esses recursos usando algumas linhas de código ao criar seu script de treinamento
e definir seu SageMakerPyTorchouTensorFlowestimadores. Use as seções a seguir para saber mais
sobre esses recursos principais da biblioteca.

Note
As bibliotecas de treinamento distribuídas do SageMaker estão disponíveis somente por
meio doAWSContêineres de aprendizado profundo para as estruturas TensorFlow, PyTorch e
HuggingFace dentro da plataforma de treinamento SageMaker. Para usar as bibliotecas, você
deve usar o SDK Python do SageMaker ou as APIs do SageMaker por meio do SDK for Python
(Boto3) ouAWS Command Line Interface. Ao longo da documentação, instruções e exemplos
se concentram em como usar as bibliotecas de treinamento distribuídas com o SDK Python do
SageMaker.

Divisão automatizada de modelos
Ao usar a biblioteca paralela de modelos do SageMaker, você pode aproveitarDivisão de modelos
automatizada, também conhecido comoparticionamento automatizado de modelos. A biblioteca usa um
algoritmo de particionamento que equilibra a memória, minimiza a comunicação entre dispositivos e
otimiza o desempenho. Você pode configurar o algoritmo de particionamento automatizado para otimizar a
velocidade ou a memória.
Como alternativa, você pode usar a divisão manual do modelo. Recomendamos a divisão automatizada do
modelo, a menos que você esteja muito familiarizado com a arquitetura do modelo e tenha uma boa ideia
de como particionar seu modelo com eficiência.

Como funcionam
O particionamento automático ocorre durante a primeira etapa de treinamento, quando osmp.stepfunção
-decorada é chamada pela primeira vez. Durante essa chamada, a biblioteca primeiro constrói uma versão
do modelo na RAM da CPU (para evitar limitações de memória da GPU) e, em seguida, analisa o gráfico
do modelo e toma uma decisão de particionamento. Com base nessa decisão, cada partição do modelo é
carregada em uma GPU e somente então a primeira etapa é executada. Devido a essas etapas de análise
e particionamento, a primeira etapa de treinamento pode demorar mais tempo.
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Em qualquer estrutura, a biblioteca gerencia a comunicação entre dispositivos por meio de seu próprio
back-end, que é otimizado paraAWSInfraestrutura.
O design de partição automática se adapta às características da estrutura, e a biblioteca faz o
particionamento no nível de granularidade que é mais natural em cada estrutura. Por exemplo, no
TensorFlow, cada operação específica pode ser atribuída a um dispositivo diferente, enquanto no PyTorch,
a atribuição é feita no nível do módulo, onde cada módulo consiste em várias operações. A seção a seguir
analisa as especificidades do design em cada estrutura.

Divisão automatizada de modelos com PyTorch
Durante a primeira etapa de treinamento, a biblioteca paralela modelo executa internamente uma
etapa de rastreamento destinada a construir o gráfico do modelo e determinar as formas do tensor e
dos parâmetros. Após essa etapa de rastreamento, a biblioteca constrói uma árvore, que consiste no
aninhadonn.Moduleobjetos no modelo, bem como dados adicionais coletados do rastreamento, como a
quantidade de armazenadonn.Parameterse tempo de execução para cadann.Module.
Em seguida, a biblioteca atravessa essa árvore a partir da raiz e executa um algoritmo de
particionamento que atribui a cadann.Modulepara um dispositivo, que equilibra a carga
computacional (medida pelo tempo de execução do módulo) e o uso da memória (medida pelo
total armazenadonn.Parametertamanho e ativações). Se váriosnn.Modulescompartilhe o
mesmonn.Parameter, então esses módulos são colocados no mesmo dispositivo para evitar a
manutenção de várias versões do mesmo parâmetro. Depois que a decisão de particionamento é tomada,
os módulos e pesos atribuídos são carregados em seus dispositivos.

Divisão automatizada de modelos com o TensorFlow
A biblioteca paralela modelo analisa os tamanhos das variáveis treináveis e a estrutura do gráfico, e
usa internamente um algoritmo de particionamento gráfico. Esse algoritmo vem com uma atribuição de
dispositivo para cada operação, com o objetivo de minimizar a quantidade de comunicação necessária
entre os dispositivos, sujeito a duas restrições:
• Equilibrando o número de variáveis armazenadas em cada dispositivo
• Equilibrando o número de operações executadas em cada dispositivo
Se você especificarspeedpelooptimize(nos parâmetros paralelos do modelo no SDK do Python), a
biblioteca tenta equilibrar o número de operações etf.Variableobjetos em cada dispositivo. Caso
contrário, ele tenta equilibrar o tamanho total detf.Variables.
Depois que a decisão de particionamento é tomada, a biblioteca cria uma representação serializada
do subgráfico que cada dispositivo precisa executar e os importa para cada dispositivo. Durante o
particionamento, a biblioteca coloca operações que consomem o mesmotf.Variablee operações
que fazem parte da mesma camada Keras no mesmo dispositivo. Ele também respeita as restrições de
colocation impostas pelo TensorFlow. Isso significa que, por exemplo, se houver duas camadas Keras que
compartilham umtf.Variablee, em seguida, todas as operações que fazem parte dessas camadas são
colocadas em um único dispositivo.

Comparação da divisão automatizada de modelos entre estruturas
No TensorFlow, a unidade fundamental de computação é umatf.Operation, e TensorFlow representa
o modelo como um gráfico acíclico dirigido (DAG) detf.Operations, e, portanto, modelar biblioteca
paralela particiona este DAG para que cada nó vá para um dispositivo. Crucialmente,tf.Operationos
objetos são suficientemente ricos em atributos personalizáveis, e são universais no sentido de que todo
modelo é garantido para consistir em um gráfico desses objetos.
PyTorch, por outro lado, não tem uma noção equivalente de operação que seja suficientemente rica
e universal. A unidade de computação mais próxima no PyTorch que tem essas características é
umann.Module, que está em um nível de granularidade muito maior, e é por isso que a biblioteca faz
particionamento nesse nível no PyTorch.
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Divisão manual do modelo
Se você quiser especificar manualmente como seu modelo é particionado entre dispositivos, você pode
usar a divisão manual do modelo usandosmp.partitiongerentes de contexto.
Para usar essa opção, definaauto_partitionparaFalsee defina umdefault_partitionno Python
SDK do SageMaker. Qualquer operação que não seja explicitamente colocada em uma partição através
dosmp.partitiono gerenciador de contexto é executado nodefault_partition. Nesse caso, a lógica
de divisão automatizada é ignorada e cada operação é colocada com base em sua especificação. Com
base na estrutura gráfica resultante, a biblioteca paralela modelo cria automaticamente um cronograma de
execução em pipelined.

Programação de execução do pipeline
Um recurso principal da biblioteca paralela de modelos distribuídos do SageMaker éexecução de
pipelined, que determina a ordem em que os cálculos são feitos e os dados são processados em todos
os dispositivos durante o treinamento do modelo. Pipelining é uma técnica para alcançar uma verdadeira
paralelização no paralelismo do modelo, fazendo com que as GPUs computem simultaneamente em
diferentes amostras de dados e para superar a perda de desempenho devido à computação sequencial.
O pipelining é baseado na divisão de um mini-lote em microlotes, que são alimentados no pipeline
de treinamento um a um e seguem um cronograma de execução definido pelo tempo de execução
da biblioteca. UMAmicroloteé um subconjunto menor de um determinado mini-lote de treinamento. O
cronograma do pipeline determina qual microlote é executado por qual dispositivo para cada intervalo de
tempo.
Por exemplo, dependendo da programação do pipeline e da partição do modelo, a GPUiPode realizar
computação (para frente ou para trás) em microlotebenquanto GPUi+1executa computação em
microloteb+1, mantendo assim ambas as GPUs ativas ao mesmo tempo. Durante uma única passagem
para frente ou para trás, o fluxo de execução para um único microlote pode visitar o mesmo dispositivo
várias vezes, dependendo da decisão de particionamento. Por exemplo, uma operação que está no início
do modelo pode ser colocada no mesmo dispositivo que uma operação no final do modelo, enquanto as
operações entre elas estão em dispositivos diferentes, o que significa que este dispositivo é visitado duas
vezes.
A biblioteca oferece dois horários de pipeline diferentes,simpleseintercalada, que pode ser configurado
usando apipelineNo Python SDK do SageMaker. Na maioria dos casos, o pipeline intercalado pode
obter melhor desempenho utilizando as GPUs de forma mais eficiente.

Pipeline Intercalada
Em um pipeline intercalado, a execução retroativa dos microlotes é priorizada sempre que possível. Isso
permite uma liberação mais rápida da memória usada para ativações, usando a memória de forma mais
eficiente. Também permite dimensionar o número de microlotes mais alto, reduzindo o tempo ocioso das
GPUs. No estado estacionário, cada dispositivo alterna entre as passagens para frente e para trás. Isso
significa que a passagem para trás de um microlote pode ser executada antes que a passagem para frente
de outro microlote termine.

A figura anterior ilustra um exemplo de programação de execução para o pipeline intercalado em 2 GPUs.
Na figura, F0 representa a passagem para frente para o microlote 0, e B1 representa a passagem para trás
para o microlote 1. Atualizaçãorepresenta a atualização do otimizador dos parâmetros. O GPU0 sempre
prioriza passes para trás sempre que possível (por exemplo, executa B0 antes de F2), o que permite a
limpeza da memória usada para ativações anteriormente.
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Pipeline simples
Um pipeline simples, por outro lado, termina de executar a passagem para frente para cada microlote
antes de iniciar a passagem para trás. Isso significa que ele apenas conduz os estágios de passagem
para frente e passagem para trás dentro de si mesmos. A figura a seguir ilustra um exemplo de como isso
funciona, com mais de 2 GPUs.

Execução de pipelining em estruturas específicas
Use as seções a seguir para saber mais sobre as decisões de agendamento de pipeline específicas da
estrutura que a biblioteca paralela de modelos distribuídos da SageMaker toma para o Tensorflow e o
PyTorch.

Execução de pipeline com TensorFlow
A imagem a seguir é um exemplo de um gráfico do TensorFlow particionado pela biblioteca paralela
do modelo, usando a divisão automatizada do modelo. Quando um gráfico é dividido, cada subgráfico
resultante é replicado B vezes (exceto para as variáveis), onde B é o número de microlotes. Nesta figura,
cada subgráfico é replicado 2 vezes (B=2). UmaSMPInputoperação é inserida em cada entrada de um
subgráfico, e umSMPOutputoperação é inserida em cada saída. Essas operações se comunicam com o
back-end da biblioteca para transferir tensores de e para o outro.

A imagem a seguir é um exemplo de 2 subgrafos divididos com B=2 com operações de gradiente
adicionadas. O gradiente de umSMPInputop é umSMPOutputop, e vice-versa. Isso permite que os
gradientes fluam para trás durante a retropropagação.
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Este GIF demonstra um exemplo de programação de execução de pipeline intercalado com B=2 microlotes
e 2 subgrafos. Cada dispositivo executa sequencialmente uma das réplicas de subgrafos para melhorar a
utilização da GPU. À medida que B cresce, a fração de intervalos de tempo ociosos vai para zero. Sempre
que for hora de fazer o cálculo (para frente ou para trás) em uma réplica de subgrafia específica, a camada
de pipeline sinaliza para o azul correspondenteSMPInputoperações para começar a executar.
Depois que os gradientes de todos os microlotes em um único mini-lote são calculados, a biblioteca
combina os gradientes em microlotes, que podem ser aplicados aos parâmetros.

Execução de pipeline com PyTorch
Conceitualmente, a tubulação segue uma ideia semelhante no PyTorch. No entanto, como o PyTorch não
envolve gráficos estáticos e, portanto, o recurso PyTorch da biblioteca paralela modelo usa um paradigma
de pipelining mais dinâmico.
Como no TensorFlow, cada lote é dividido em vários microlotes, que são executados um de cada vez em
cada dispositivo. No entanto, o cronograma de execução é tratado por meio de servidores de execução
iniciados em cada dispositivo. Sempre que a saída de um submódulo que é colocado em outro dispositivo
for necessária no dispositivo atual, uma solicitação de execução é enviada para o servidor de execução do
dispositivo remoto junto com os tensores de entrada para o submódulo. Em seguida, o servidor executa
esse módulo com as entradas fornecidas e retorna a resposta ao dispositivo atual.
Como o dispositivo atual está ocioso durante a execução do submódulo remoto, a execução local do
microlote atual é pausa e o tempo de execução da biblioteca alterna a execução para outro microlote
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no qual o dispositivo atual pode trabalhar ativamente. A priorização de microlotes é determinada pelo
cronograma de pipeline escolhido. Para um cronograma de pipeline intercalado, os microlotes que estão
no estágio retroativo do cálculo são priorizados sempre que possível.

Executar um SageMaker Job de treinamento distribuído com
paralelismo de modelos
Saiba como executar um trabalho de treinamento parallel em modelo distribuído usando o SageMaker SDK
para Python com seu próprio script de treinamento e SageMakerbiblioteca parallel de modelos distribuídos
da.
Há três cenários de caso de uso para executar um SageMaker trabalho de treinamento:
1. Você pode usar um dos pré-construídosAWSDeep Learning Learning A TensorFlow e PyTorch.
Essa opção é recomendada se for a primeira vez que você usa a biblioteca parallel do modelo. Para
encontrar um tutorial sobre como executar um SageMaker modelo de trabalho de treinamento parallel,
consulteMNIST com PyTorch 1.6 e Amazon SageMakerbiblioteca parallel de modelos distribuídos.
2. Você pode estender os contêineres pré-construídos para lidar com quaisquer requisitos funcionais
adicionais para seu algoritmo ou modelo que os pré-construídos SageMaker A imagem do Docker não
é compatível. Para encontrar um exemplo de como você pode estender um contêiner pré-construído,
consulteEstender um contêiner pré-construído.
3. Você pode adaptar seu próprio contêiner Docker para trabalhar com SageMaker usar oSageMaker
Toolkit de treinamento. Para ver um exemplo, consulteAdaptando seu próprio contêiner de treinamento.
Para as opções 2 e 3 na lista anterior, consulteEstenda um contêiner Docker pré-construído que contenha
SageMakerBiblioteca paralela de modelos distribuídos (p. 2580)para saber como instalar a biblioteca
parallel modelo em um contêiner Docker estendido ou personalizado.
Em todos os casos, você inicia seu trabalho de treinamento configurando um SageMaker
TensorFlowouPyTorchestimador para inicializar a biblioteca. Para saber mais, consulte os tópicos a
seguir.
Tópicos
• Etapa 1: Modifique seu próprio script de treinamento usando SageMakerBiblioteca Paralela de Modelo
Distribuído (p. 2564)
• Etapa 2: Inicie um Job treinamento usando o SageMakerSDK para Python (p. 2577)

Etapa 1: Modifique seu próprio script de treinamento usando SageMakerBiblioteca
Paralela de Modelo Distribuído
Use esta seção para saber como personalizar seu script de treinamento para usar os principais recursos
da Amazon. SageMaker biblioteca parallel de modelo distribuído. Para usar as funções e os parâmetros
da API específicos da biblioteca, recomendamos que você use esta documentação junto com oSageMaker
APIs de biblioteca parallel de modelonoSageMaker Documentação do.
Os exemplos de script de treinamento fornecidos nessas seções são simplificados e projetados para
destacar as alterações necessárias que você deve fazer para usar a biblioteca. para o end-to-end,
exemplos de notebooks executáveis que demonstram como usar um TensorFlow ou PyTorch roteiro de
treinamento com o SageMaker biblioteca parallel de modelo distribuído, consulteAmazônia SageMaker
Exemplos de blocos de treinamento distribuído (p. 2617).
Tópicos
• Modifique uma TensorFlow Script de treinamento (p. 2565)
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• Modifique uma PyTorch Script de treinamento (p. 2570)

Modifique uma TensorFlow Script de treinamento
Nesta seção, você aprenderá a modificar TensorFlow scripts de treinamento para configurar o
SageMakerbiblioteca parallel de modelo distribuído para particionamento automático e particionamento
manual. Essa seleção de exemplos também inclui um exemplo integrado ao Horovod para modelo híbrido
e paralelismo de dados.

Note
Para descobrir qual TensorFlow as versões são suportadas pela biblioteca, consultethe section
called “Estruturas com suporte eRegiões da AWS” (p. 2557).
As modificações necessárias que você deve fazer no seu script de treinamento para usar a biblioteca estão
listadas naTensorFlow (p. 2565).
Para saber como modificar seu script de treinamento para usar o modelo híbrido e o paralelismo de dados
com o Horovod, consulteTensorFlow com Horovod para modelo híbrido e paralelismo de dados (p. 2567).
Se você quiser usar o particionamento manual, revise tambémParticionamento manual com
TensorFlow (p. 2569).

Tip
para o end-to-end exemplos de notebook que demonstram como usar um TensorFlow roteiro de
treinamento com o SageMaker biblioteca parallel de modelo distribuído, consulteExemplos do
TensorFlow (p. 2618).
Os tópicos a seguir mostram exemplos de scripts de treinamento que você pode usar para configurar
SageMakerbiblioteca parallel de modelos da para particionamento automático e particionamento manual
TensorFlowModelos.

Note
O particionamento automático é habilitado por padrão. A menos que especificado de outra forma,
os scripts de exemplo usam o particionamento automático.
Tópicos
• TensorFlow (p. 2565)
• TensorFlow com Horovod para modelo híbrido e paralelismo de dados (p. 2567)
• Particionamento manual com TensorFlow (p. 2569)
• Recursos sem suporte da estrutura (p. 2570)

TensorFlow
As seguintes alterações no script de treinamento são necessárias para executar um TensorFlow Modelo
com SageMakerbiblioteca parallel de modelo distribuído da:
1. Importe e inicialize a biblioteca comsmp.init().
2. Definir um modelo Keras herdando desmp.DistributedModelem vez da classe Keras Model.
Retorne as saídas do modelo do método de chamada dosmp.DistributedModelobjeto. Lembrese de que quaisquer tensores retornados do método de chamada serão transmitidos através de
dispositivos paralelos de modelo, incorrendo em sobrecarga de comunicação, portanto, quaisquer
tensores que não sejam necessários fora do método de chamada (como ativações intermediárias) não
devem ser retornados.
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3. Definadrop_remainder=Trueemtf.Dataset.batch()Método do. Isso é para garantir que o
tamanho do lote seja sempre divisível pelo número de microlotes.
4. Semeie as operações aleatórias no pipeline de dados usandosmp.dp_rank(), por
exemplo,shuffle(ds, seed=smp.dp_rank())para garantir a consistência das amostras de dados
em GPUs que contêm partições de modelo diferentes.
5. Coloque a lógica de avanço e retrocesso em uma função de etapa e decore-a comsmp.step.
6. Execute o pós-processamento nas saídas em microlotes usandoStepOutputMétodos
comoreduce_mean. Osmp.stepfunção deve ter um valor de retorno que depende da saída
desmp.DistributedModel.
7. Se houver uma etapa de avaliação, posicione da mesma forma a lógica de encaminhamento dentro de
uma função decorada com smp.step e pós-processe as saídas usandoStepOutputAPI.
Para saber mais sobre SageMakerAPI de biblioteca parallel de modelo distribuído, consulte
aDocumentação de API.
O script Python a seguir é um exemplo de script de treinamento depois que as alterações são feitas.
import tensorflow as tf
# smdistributed: Import TF2.x API
import smdistributed.modelparallel.tensorflow as smp
# smdistributed: Initialize
smp.init()
# Download and load MNIST dataset.
(x_train, y_train), (x_test, y_test) = tf.keras.datasets.mnist.load_data(
"MNIST-data-%d" % smp.rank()
)
x_train, x_test = x_train / 255.0, x_test / 255.0
# Add a channels dimension
x_train = x_train[..., tf.newaxis]
x_test = x_test[..., tf.newaxis]
# smdistributed: If needed, seed the shuffle with smp.dp_rank(), and drop_remainder
# in batching to make sure batch size is always divisible by number of microbatches
train_ds = (
tf.data.Dataset.from_tensor_slices((x_train, y_train))
.shuffle(10000, seed=smp.dp_rank())
.batch(256, drop_remainder=True)
)
# smdistributed: Define smp.DistributedModel the same way as Keras sub-classing API
class MyModel(smp.DistributedModel):
def __init__(self):
super(MyModel, self).__init__()
# define layers
def call(self, x, training=None):
# define forward pass and return the model output
model = MyModel()
loss_object = tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True)
optimizer = tf.keras.optimizers.Adam()
train_accuracy = tf.keras.metrics.SparseCategoricalAccuracy(name="train_accuracy")
# smdistributed: Define smp.step. Return any tensors needed outside
@smp.step
def get_grads(images, labels):
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predictions = model(images, training=True)
loss = loss_object(labels, predictions)
grads = optimizer.get_gradients(loss, model.trainable_variables)
return grads, loss, predictions
@tf.function
def train_step(images, labels):
gradients, loss, predictions = get_grads(images, labels)
# smdistributed: Accumulate the gradients across microbatches
gradients = [g.accumulate() for g in gradients]
optimizer.apply_gradients(zip(gradients, model.trainable_variables))
# smdistributed: Merge predictions and average losses across microbatches
train_accuracy(labels, predictions.merge())
return loss.reduce_mean()
for epoch in range(5):
# Reset the metrics at the start of the next epoch
train_accuracy.reset_states()
for images, labels in train_ds:
loss = train_step(images, labels)
accuracy = train_accuracy.result()

Se você tiver terminado de preparar seu roteiro de treinamento, vá paraEtapa 2: Inicie um Job treinamento
usando o SageMakerSDK para Python (p. 2577). Se quiser executar um modelo híbrido e um trabalho de
treinamento parallel de dados, continue na próxima seção.

TensorFlow com Horovod para modelo híbrido e paralelismo de dados
Você pode usar o SageMaker biblioteca parallel de modelo distribuído com Horovod para modelo híbrido
e paralelismo de dados. Para ler mais sobre como a biblioteca divide um modelo para paralelismo híbrido,
consulteParalelismo do gasoduto (p. 2551).
Nesta etapa, nos concentramos em como modificar seu script de treinamento para adaptar o
SageMakerbiblioteca parallel de modelo distribuído.
Para configurar corretamente seu script de treinamento para pegar a configuração de paralelismo híbrido
que você definiráEtapa 2: Inicie um Job treinamento usando o SageMakerSDK para Python (p. 2577), use
as funções auxiliares da biblioteca,smp.dp_rank()esmp.mp_rank(), que detectam automaticamente a
classificação parallel de dados e a classificação parallel do modelo, respectivamente.
Para encontrar todas as primitivas de MPI que a biblioteca suporta, consulteNoções básicas sobre MPno
SageMaker Documentação do SDK
As alterações necessárias no script são:
• Adicionandohvd.allreduce
• Variáveis de transmissão após o primeiro lote, conforme exigido por Horovod
• Semeando operações de embaralhamento e/ou fragmentação no pipeline de dados
comsmp.dp_rank().

Note
Quando você usa Horovod, você não deve ligar diretamentehvd.initno seu script
de treinamento. Em vez, você terá que definir"horovod"paraTrueno SageMaker
Python SDKmodelparallelparâmetros emEtapa 2: Inicie um Job treinamento usando
o SageMakerSDK para Python (p. 2577). Isso permite que a biblioteca inicialize
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internamente o Horovod com base nas atribuições de dispositivos das partições do modelo.
Chamarhvd.init()diretamente no seu script de treinamento pode causar problemas.

Note
Usar ohvd.DistributedOptimizerA API diretamente em seu script de treinamento
pode resultar em um desempenho e velocidade de treinamento ruins, porque a API coloca
implicitamente oAllReduceoperação internasmp.step. Recomendamos que você use a
biblioteca parallel do modelo com o Horovod chamando diretamentehvd.allreducedepois
de ligaraccumulate()oureduce_mean()nos gradientes retornados desmp.step, conforme
mostrado no exemplo a seguir.
Para saber mais sobre SageMakerAPI de biblioteca parallel de modelo distribuído, consulte
aDocumentação de API.
import tensorflow as tf
import horovod.tensorflow as hvd
# smdistributed: Import TF2.x API
import smdistributed.modelparallel.tensorflow as smp
# smdistributed: Initialize
smp.init()
# Download and load MNIST dataset.
(x_train, y_train), (x_test, y_test) = tf.keras.datasets.mnist.load_data(
"MNIST-data-%d" % smp.rank()
)
x_train, x_test = x_train / 255.0, x_test / 255.0
# Add a channels dimension
x_train = x_train[..., tf.newaxis]
x_test = x_test[..., tf.newaxis]
# smdistributed: Seed the shuffle with smp.dp_rank(), and drop_remainder
# in batching to make sure batch size is always divisible by number of microbatches
train_ds = (
tf.data.Dataset.from_tensor_slices((x_train, y_train))
.shuffle(10000, seed=smp.dp_rank())
.batch(256, drop_remainder=True)
)
# smdistributed: Define smp.DistributedModel the same way as Keras sub-classing API
class MyModel(smp.DistributedModel):
def __init__(self):
super(MyModel, self).__init__()
# define layers
def call(self, x, training=None):
# define forward pass and return model outputs
model = MyModel()
loss_object = tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True)
optimizer = tf.keras.optimizers.Adam()
train_accuracy = tf.keras.metrics.SparseCategoricalAccuracy(name="train_accuracy")
# smdistributed: Define smp.step. Return any tensors needed outside
@smp.step
def get_grads(images, labels):
predictions = model(images, training=True)
loss = loss_object(labels, predictions)
grads = optimizer.get_gradients(loss, model.trainable_variables)
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return grads, loss, predictions
@tf.function
def train_step(images, labels, first_batch):
gradients, loss, predictions = get_grads(images, labels)
# smdistributed: Accumulate the gradients across microbatches
# Horovod: Allreduce the accumulated gradients
gradients = [hvd.allreduce(g.accumulate()) for g in gradients]
optimizer.apply_gradients(zip(gradients, model.trainable_variables))
# Horovod: Broadcast the variables after first batch
if first_batch:
hvd.broadcast_variables(model.variables, root_rank=0)
hvd.broadcast_variables(optimizer.variables(), root_rank=0)
# smdistributed: Merge predictions across microbatches
train_accuracy(labels, predictions.merge())
return loss.reduce_mean()
for epoch in range(5):
# Reset the metrics at the start of the next epoch
train_accuracy.reset_states()
for batch, (images, labels) in enumerate(train_ds):
loss = train_step(images, labels, tf.constant(batch == 0))

Particionamento manual com TensorFlow
Usar osmp.partitiongerenciadores de contexto para colocar as operações em uma partição específica.
Qualquer operação não colocada em nenhumsmp.partitionO contexto é possível encontrá-la
nodefault_partition. Para saber mais sobre SageMakerAPI de biblioteca parallel de modelo
distribuído, consulte aDocumentação de API.
import tensorflow as tf
# smdistributed: Import TF2.x API.
import smdistributed.modelparallel.tensorflow as smp
# smdistributed: Initialize
smp.init()
# Download and load MNIST dataset.
(x_train, y_train), (x_test, y_test) = tf.keras.datasets.mnist.load_data(
"MNIST-data-%d" % smp.rank()
)
x_train, x_test = x_train / 255.0, x_test / 255.0
# Add a channels dimension
x_train = x_train[..., tf.newaxis]
x_test = x_test[..., tf.newaxis]
# smdistributed: If needed, seed the shuffle with smp.dp_rank(), and drop_remainder
# in batching to make sure batch size is always divisible by number of microbatches.
train_ds = (
tf.data.Dataset.from_tensor_slices((x_train, y_train))
.shuffle(10000, seed=smp.dp_rank())
.batch(256, drop_remainder=True)
)
# smdistributed: Define smp.DistributedModel the same way as Keras sub-classing API.
class MyModel(smp.DistributedModel):
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def __init__(self):
# define layers
def call(self, x):
with smp.partition(0):
x = self.layer0(x)
with smp.partition(1):
return self.layer1(x)
model = MyModel()
loss_object = tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True)
optimizer = tf.keras.optimizers.Adam()
train_accuracy = tf.keras.metrics.SparseCategoricalAccuracy(name="train_accuracy")
# smdistributed: Define smp.step. Return any tensors needed outside
@smp.step
def get_grads(images, labels):
predictions = model(images, training=True)
loss = loss_object(labels, predictions)
grads = optimizer.get_gradients(loss, model.trainable_variables)
return grads, loss, predictions
@tf.function
def train_step(images, labels):
gradients, loss, predictions = get_grads(images, labels)
# smdistributed: Accumulate the gradients across microbatches
gradients = [g.accumulate() for g in gradients]
optimizer.apply_gradients(zip(gradients, model.trainable_variables))
# smdistributed: Merge predictions and average losses across microbatches
train_accuracy(labels, predictions.merge())
return loss.reduce_mean()
for epoch in range(5):
# Reset the metrics at the start of the next epoch
train_accuracy.reset_states()
for images, labels in train_ds:
loss = train_step(images, labels)
accuracy = train_accuracy.result()

Recursos sem suporte da estrutura
Os seguintes exemplos de TensorFlow Os recursos não são compatíveis com a biblioteca:
• tf.GradientTape()não é compatível no momento. Você pode
usarOptimizer.get_gradients()ouOptimizer.compute_gradients()em vez de calcular
gradientes.
• Otf.train.Checkpoint.restore()No momento, a API não é compatível. Para pontos de
verificação, usesmp.CheckpointManagerem vez disso, que fornece a mesma API e funcionalidade.
Observe que o ponto de verificação é restaurado comsmp.CheckpointManagerdeve ocorrer após a
primeira etapa.

Modifique uma PyTorch Script de treinamento
Nesta seção, você aprenderá a modificar PyTorch scripts de treinamento para configurar o SageMaker
biblioteca parallel de modelo distribuído para particionamento automático e particionamento manual.
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Note
Para descobrir qual PyTorch as versões são suportadas pela biblioteca, consultethe section called
“Estruturas com suporte eRegiões da AWS” (p. 2557).

Tip
para o end-to-end exemplos de notebook que demonstram como usar um PyTorch roteiro de
treinamento com o SageMaker biblioteca parallel de modelo distribuído, consulteExemplos do
PyTorch (p. 2618).
Observe que o particionamento automático é habilitado por padrão. A menos que especificado de outra
forma, os scripts a seguir usam o particionamento automático.
Tópicos
• PyTorch (p. 2571)
• Particionamento manual com PyTorch (p. 2573)
• Considerações importantes (p. 2574)
• Recursos sem suporte da estrutura (p. 2576)

PyTorch
As seguintes alterações no script de treinamento são necessárias para executar um PyTorch roteiro de
treinamento com SageMakerbiblioteca parallel de modelo distribuído da:
1. Importe e inicialize a biblioteca comsmdistributed.modelparallel.torch.init().
2. Embrulhe o modelo comsmdistributed.modelparallel.torch.DistributedModel. Esteja
ciente de que todos os tensores retornaram doforwardMétodo donn.ModuleO objeto será transmitido
através de dispositivos paralelos de modelo, incorrendo em sobrecarga de comunicação, portanto,
quaisquer tensores que não sejam necessários fora do método de chamada (como ativações
intermediárias) não devem ser retornados.

Note
Para treinamento no FP16, você precisa usar
osmdistributed.modelparallel.torch.model_creation ()gerenciador de contexto para envolver
o modelo. Para obter mais informações, consulte Treinamento FP16 com paralelismo de
modelos (p. 2600).
3. Envolva o otimizador comsmdistributed.modelparallel.torch.DistributedOptimizer.

Note
Para o treinamento FP16, você precisa configurar a escala de perda estática ou dinâmica. Para
obter mais informações, consulte Treinamento FP16 com paralelismo de modelos (p. 2600).
4. Use o devolvidoDistributedModelobjeto em vez de um modelo de usuário.
5. Coloque a lógica de avanço e retrocesso em uma função de etapa e decore-a
comsmdistributed.modelparallel.torch.step.
6. Restringir cada processo ao seu próprio dispositivo por
meiotorch.cuda.set_device(smp.local_rank()).
7. Mova os tensores de entrada para a GPU usando o.to()API antes dosmp.stepcall (veja o exemplo
abaixo).
8. Substituirtorch.Tensor.backwardetorch.autograd.backwardcomDistributedModel.backward.
9. Execute o pós-processamento nas saídas em microlotes usandoStepOutputMétodos
comoreduce_mean.
10.Se houver uma etapa de avaliação, posicione da mesma forma a lógica de avanço dentro de
umsmp.step-decorada função e pós-processar as saídas usandoStepOutputAPI.
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11.Definadrop_last=TrueemDataLoader. Como alternativa, pule manualmente um lote no loop de
treinamento se o tamanho do lote não for divisível pelo número de microlotes.
Para saber mais sobre SageMakerAPI de biblioteca parallel de modelo distribuído, consulte
aDocumentação de API.
import torch
import torch.nn as nn
import torch.nn.functional as F
import torch.optim as optim
from torchnet.dataset import SplitDataset
from torchvision import datasets
import smdistributed.modelparallel.torch as smp
class GroupedNet(nn.Module):
def __init__(self):
super(GroupedNet, self).__init__()
# define layers
def forward(self, x):
# define forward pass and return model outputs
# smdistributed: Define smp.step. Return any tensors needed outside.
@smp.step
def train_step(model, data, target):
output = model(data)
loss = F.nll_loss(output, target, reduction="mean")
model.backward(loss)
return output, loss
def train(model, device, train_loader, optimizer):
model.train()
for batch_idx, (data, target) in enumerate(train_loader):
# smdistributed: Move input tensors to the GPU ID used by the current process,
# based on the set_device call.
data, target = data.to(device), target.to(device)
optimizer.zero_grad()
# Return value, loss_mb is a StepOutput object
_, loss_mb = train_step(model, data, target)
# smdistributed: Average the loss across microbatches.
loss = loss_mb.reduce_mean()
optimizer.step()
# smdistributed: initialize the backend
smp.init()
# smdistributed: Set the device to the GPU ID used by the current process.
# Input tensors should be transferred to this device.
torch.cuda.set_device(smp.local_rank())
device = torch.device("cuda")
# smdistributed: Download only on a single process per instance.
# When this is not present, the file is corrupted by multiple processes trying
# to download and extract at the same time
dataset = datasets.MNIST("../data", train=True, download=False)
# smdistributed: Shard the dataset based on data-parallel ranks
if smp.dp_size() > 1:
partitions_dict = {f"{i}": 1 / smp.dp_size() for i in range(smp.dp_size())}

2572

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Modelo de treinamento paralelo
dataset = SplitDataset(dataset, partitions=partitions_dict)
dataset.select(f"{smp.dp_rank()}")
# smdistributed: Set drop_last=True to ensure that batch size is always divisible
# by the number of microbatches
train_loader = torch.utils.data.DataLoader(dataset, batch_size=64, drop_last=True)
model = GroupedNet()
optimizer = optim.Adadelta(model.parameters(), lr=4.0)
# smdistributed: Use the DistributedModel container to provide the model
# to be partitioned across different ranks. For the rest of the script,
# the returned DistributedModel object should be used in place of
# the model provided for DistributedModel class instantiation.
model = smp.DistributedModel(model)
optimizer = smp.DistributedOptimizer(optimizer)
train(model, device, train_loader, optimizer)

Particionamento manual com PyTorch
Usar osmp.partitiongerenciadores de contexto para colocar módulos em dispositivos específicos.
Qualquer módulo não colocado em nenhumsmp.partitionO contexto é possível encontrá-la
nodefault_partition. Odefault_partitionprecisa ser fornecido seauto_partitioné definido
comoFalse. Os módulos que são criados dentro de umsmp.partitioncontext são colocados na
partição correspondente.
Para saber mais sobre SageMakerAPI de biblioteca parallel de modelo distribuído, consulte
aDocumentação de API.
import torch
import torch.nn as nn
import torch.nn.functional as F
import torch.optim as optim
from torchnet.dataset import SplitDataset
from torchvision import datasets
import smdistributed.modelparallel.torch as smp
class GroupedNet(nn.Module):
def __init__(self):
super(GroupedNet, self).__init__()
with smp.partition(0):
# define child modules on device 0
with smp.partition(1):
# define child modules on device 1
def forward(self, x):
# define forward pass and return model outputs
# smdistributed: Define smp.step. Return any tensors needed outside.
@smp.step
def train_step(model, data, target):
output = model(data)
loss = F.nll_loss(output, target, reduction="mean")
model.backward(loss)
return output, loss
def train(model, device, train_loader, optimizer):
model.train()
for batch_idx, (data, target) in enumerate(train_loader):
# smdistributed: Move input tensors to the GPU ID used by the current process,
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# based on the set_device call.
data, target = data.to(device), target.to(device)
optimizer.zero_grad()
# Return value, loss_mb is a StepOutput object
_, loss_mb = train_step(model, data, target)
# smdistributed: Average the loss across microbatches.
loss = loss_mb.reduce_mean()
optimizer.step()
# smdistributed: initialize the backend
smp.init()
# smdistributed: Set the device to the GPU ID used by the current process.
# Input tensors should be transferred to this device.
torch.cuda.set_device(smp.local_rank())
device = torch.device("cuda")
# smdistributed: Download only on a single process per instance.
# When this is not present, the file is corrupted by multiple processes trying
# to download and extract at the same time
dataset = datasets.MNIST("../data", train=True, download=False)
# smdistributed: Shard the dataset based on data-parallel ranks
if smp.dp_size() > 1:
partitions_dict = {f"{i}": 1 / smp.dp_size() for i in range(smp.dp_size())}
dataset = SplitDataset(dataset, partitions=partitions_dict)
dataset.select(f"{smp.dp_rank()}")
# smdistributed: Set drop_last=True to ensure that batch size is always divisible
# by the number of microbatches
train_loader = torch.utils.data.DataLoader(dataset, batch_size=64, drop_last=True)
model = GroupedNet()
optimizer = optim.Adadelta(model.parameters(), lr=4.0)
# smdistributed: Use the DistributedModel container to provide the model
# to be partitioned across different ranks. For the rest of the script,
# the returned DistributedModel object should be used in place of
# the model provided for DistributedModel class instantiation.
model = smp.DistributedModel(model)
optimizer = smp.DistributedOptimizer(optimizer)
train(model, device, train_loader, optimizer)

Considerações importantes
Quando você configura um PyTorch script de treinamento usando SageMakerbiblioteca parallel de modelo
distribuído do, você deve estar ciente do seguinte:
• Se você estiver usando uma técnica de otimização que se baseia em normas de gradiente global, por
exemplo, norma de gradiente de todo o modelo, como algumas variantes do otimizador LAMB ou recorte
de gradiente global, você precisa reunir todas as normas nas partições do modelo para correção. Você
pode usar os tipos de dados básicos de comunicação da biblioteca para fazer isso.
• Tudotorch.Tensorargumentos para os métodos de encaminhamento donn.Modulesem seu modelo
deve ser usado no cálculo da saída do módulo. Em outras palavras, a biblioteca não suporta o caso em
que há umtorch.Tensorargumento para um módulo do qual a saída do módulo não depende.
• O argumento para osmp.DistributedModel.backward()a chamada deve depender
de todas as saídas do modelo. Em outras palavras, não pode haver uma saída
dosmp.DistributedModel.forwardchamada que não é usada no cálculo do tensor que é
alimentado nosmp.DistributedModel.backwardChame.
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• Se houvertorch.cuda.synchronize()chamadas em seu código, talvez seja necessário
ligartorch.cuda.set_device(smp.local_rank())imediatamente antes da chamada de
sincronização. Caso contrário, contextos CUDA desnecessários podem ser criados no dispositivo 0, o
que consumirá memória desnecessariamente.
• Uma vez que os lugares da bibliotecann.Modulesem dispositivos diferentes, os módulos no modelo
não devem depender de nenhum estado global modificado dentrosmp.step. Qualquer estado que
permaneça fixo durante o treinamento ou que seja modificado forasmp.stepde uma forma que seja
visível para todos os processos, é permitido.
• Não é necessário mover o modelo para a GPU (por exemplo, usandomodel.to(device)) ao usar
a biblioteca. Se você tentar mover o modelo para a GPU antes que o modelo seja particionado (antes
do primeirosmp.stepcall), a chamada move é ignorada. A biblioteca move automaticamente a parte
do modelo atribuída a uma classificação para sua GPU. Depois que o treinamento com a biblioteca
começar, não mova o modelo para a CPU e use-o, pois ele não terá parâmetros corretos para módulos
não atribuídos à partição mantida pelo processo. Se você quiser treinar novamente um modelo ou usálo para inferência sem a biblioteca depois que ele foi treinado usando a biblioteca parallel de modelo, a
maneira recomendada é salvar o modelo completo usando nossa API de ponto de verificação e carregálo de volta para um PyTorch Módulo.
• Se você tiver uma lista de módulos tal que a saída de um alimenta em outro, substituindo essa lista
pornn.Sequentialpode melhorar significativamente o desempenho.
• A atualização do peso (optimizer.step()) precisa acontecer fora dosmp.stepporque é quando
toda a passagem para trás é concluída e os gradientes estão prontos. Ao usar um modelo híbrido com
paralelismo de modelo e dados, neste ponto, o Allreduce de gradientes também tem a garantia de
terminar.
• Ao usar a biblioteca em combinação com o paralelismo de dados, certifique-se de que o número de lotes
em todas as classificações parallel de dados seja o mesmo para que o Allreduce não fique esperando
por uma classificação que não esteja participando da etapa.
• Se você iniciar um trabalho de treinamento usando um tipo de instância ml.p4d (como ml.p4d.24xlarge),
deverá definir a variável do carregador de dadosnum_workers=0. Por exemplo, você pode definir
oDataLoadercomo segue:
dataloader = torch.utils.data.DataLoader(
data,
batch_size=batch_size,
num_workers=0,
pin_memory=True,
drop_last=True,
shuffle=shuffle,
)

• As entradas parasmp.stepdevem ser as entradas do modelo geradas peloDataLoader. Isso ocorre
porquesmp.stepdivide internamente os tensores de entrada ao longo da dimensão do lote e os
canaliza. Isto significa que a passagemDataLoaderpara osmp.stepfunção para gerar as entradas do
modelo dentro não funciona.
Por exemplo, se você definir umDataLoadercomo segue:
train_loader = torch.utils.data.DataLoader(dataset, batch_size=64, drop_last=True)

Você deve acessar as entradas do modelo geradas pelotrain_loadere passá-los para
umsmp.stepfunção decorada. Não passetrain_loaderdiretamente para osmp.stepfunção.
def train(model, device, train_loader, optimizer):
model.train()
for batch_idx, (data, target) in enumerate(train_loader):
...
_, loss_mb = train_step(model, data, target)
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@smp.step
def train_step(model, data, target):
...
return output, loss

• Os tensores de entrada parasmp.stepdeve ser movido para o dispositivo atual usando.to()API, que
deve ocorrer após otorch.cuda.set_device(local_rank())Chame.
Por exemplo, você pode definir atrainfunção da seguinte forma. Esta função
adicionadataetargetpara o dispositivo atual usando.to()API antes de usar esses tensores de
entrada para chamartrain_step.
def train(model, device, train_loader, optimizer):
model.train()
for batch_idx, (data, target) in enumerate(train_loader):
# smdistributed: Move input tensors to the GPU ID used by the current process,
# based on the set_device call.
data, target = data.to(device), target.to(device)
optimizer.zero_grad()
# Return value, loss_mb is a StepOutput object
_, loss_mb = train_step(model, data, target)
# smdistributed: Average the loss across microbatches.
loss = loss_mb.reduce_mean()
optimizer.step()

Os tensores de entrada para issosmp.setfunção decorada foram movidas para o dispositivo atual
notrainfunção acima. O modelo faznãoprecisa ser movido para o dispositivo atual. A biblioteca move
automaticamente a parte do modelo atribuída a uma classificação para sua GPU.
@smp.step
def train_step(model, data, target):
output = model(data)
loss = F.nll_loss(output, target, reduction="mean")
model.backward(loss)
return output, loss

Recursos sem suporte da estrutura
Os seguintes exemplos de PyTorch recursos não são suportados pelo SageMakerbiblioteca parallel de
modelo distribuído da:
• Se você usar paralelismo de dados com o nativoPyTorch DDP,
otorch.nn.parallel.DistributedDataParallelO módulo do invólucro não é compatível
com a biblioteca. A biblioteca gerencia internamente a integração com PyTorch DDP, incluindo
transmissão de parâmetros e gradiente AllReduce. Ao usar a biblioteca, os buffers de módulo são
transmitidos apenas uma vez no início do treinamento. Se o seu modelo tiver buffers de módulo
que precisam ser sincronizados entre grupos parallel de dados em cada etapa, você pode fazer
isso por meio dotorch.distributedAPI, usando o grupo de processos que pode ser obtido
viasmp.get_dp_process_group().
• Para treinamento de precisão mista, oapex.ampO módulo não é compatível. A maneira recomendada
de usar a biblioteca com precisão mista automática é usartorch.cuda.amp, com exceção do
usosmp.amp.GradScalerem vez da implementação na tocha.
• torch.jit.ScriptModulesouScriptFunctionsnão são compatíveis
comsmp.DistributedModel.
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• apex:FusedLayerNorm,FusedAdam,FusedLAMB, eFusedNovoGraddesdeapexnão são compatíveis.
Você pode usar as implementações de biblioteca desses por meio dosmp.optimizersesmp.nnNo
lugar, as

Etapa 2: Inicie um Job treinamento usando o SageMakerSDK para Python
O SageMaker O SDK do Python oferece suporte ao treinamento gerenciado de modelos com estruturas de
ML, como TensorFlow e PyTorch. Para iniciar um trabalho de treinamento usando uma dessas estruturas,
você define um SageMaker TensorFlow estimador, uma SageMaker PyTorch estimador, ou um SageMaker
genéricoEstimadorpara usar o script de treinamento modificado e a configuração de paralelismo do
modelo.
Tópicos
• Usar o SageMaker TensorFlow e PyTorch Estimadores (p. 2577)
• Estenda um contêiner Docker pré-construído que contenha SageMakerBiblioteca paralela de modelos
distribuídos (p. 2580)
• Crie seu próprio contêiner Docker com o SageMaker Biblioteca paralela de modelos
distribuídos (p. 2581)

Usar o SageMaker TensorFlow e PyTorch Estimadores
O TensorFlow e PyTorch as classes do estimador contêm odistributionparâmetro, que você pode
usar para especificar parâmetros de configuração para usar estruturas de treinamento distribuídas. O
SageMaker a biblioteca parallel de modelos usa internamente MPI para dados híbridos e paralelismo de
modelos, portanto, você deve usar a opção MPI com a biblioteca.
O seguinte modelo de um TensorFlow ou PyTorch O estimador mostra como configurar
odistributionparâmetro para usar o SageMaker biblioteca parallel modelo com MPI.
Using the SageMaker TensorFlow estimator
import sagemaker
from sagemaker.tensorflow import TensorFlow
smp_options = {
"enabled":True,
# Required
"parameters": {
"partitions": 2,
# Required
"microbatches": 4,
"placement_strategy": "spread",
"pipeline": "interleaved",
"optimize": "speed",
"horovod": True,
# Use this for hybrid model and data parallelism
}
}
mpi_options = {
"enabled" : True,
# Required
"processes_per_host" : 8,
# Required
# "custom_mpi_options" : "--mca btl_vader_single_copy_mechanism none"
}
smd_mp_estimator = TensorFlow(
entry_point="your_training_script.py", # Specify your train script
source_dir="location_to_your_script",
role=sagemaker.get_execution_role(),
instance_count=1,
instance_type='ml.p3.16xlarge',
framework_version='2.6.3',
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)

py_version='py38',
distribution={
"smdistributed": {"modelparallel": smp_options},
"mpi": mpi_options
},
base_job_name="SMD-MP-demo",

smd_mp_estimator.fit('s3://my_bucket/my_training_data/')

Using the SageMaker PyTorch estimator
import sagemaker
from sagemaker.pytorch import PyTorch
smp_options = {
"enabled":True,
"parameters": {
"pipeline_parallel_degree": 2,
"microbatches": 4,
"placement_strategy": "spread",
"pipeline": "interleaved",
"optimize": "speed",
"ddp": True,
}
}

# Required
# Required

mpi_options = {
"enabled" : True,
# Required
"processes_per_host" : 8,
# Required
# "custom_mpi_options" : "--mca btl_vader_single_copy_mechanism none"
}
smd_mp_estimator = PyTorch(
entry_point="your_training_script.py", # Specify your train script
source_dir="location_to_your_script",
role=sagemaker.get_execution_role(),
instance_count=1,
instance_type='ml.p3.16xlarge',
framework_version='1.12.0',
py_version='py38',
distribution={
"smdistributed": {"modelparallel": smp_options},
"mpi": mpi_options
},
base_job_name="SMD-MP-demo",
)
smd_mp_estimator.fit('s3://my_bucket/my_training_data/')

Para habilitar a biblioteca, você precisa passar os dicionários de configuração para
o"smdistributed"e"mpi"chaves através dodistributionargumento do SageMaker construtores de
estimadores.

Parâmetros de configuração para SageMaker Paralelismo de modelo
• Para o"smdistributed"chave, passe um dicionário com o"modelparallel"key e os seguintes
dicionários internos.
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Note
Como usar o"modelparallel"e"dataparallel"em um trabalho de treinamento não é
suportado.
• "enabled": obrigatório. Para ativar o paralelismo do modelo, defina"enabled": True.
• "parameters": obrigatório. Especifique um conjunto de parâmetros para SageMaker Paralelismo do
modelo.
• Para obter uma lista completa de parâmetros comuns do, consulteParâmetros
parasmdistributednaSageMaker Documentação do SDK do Python.
Para TensorFlow, consulteTensorFlowParâmetros específicos da.
Para PyTorch, consultePyTorchParâmetros específicos da.
• "pipeline_parallel_degree"(ou"partitions"emsmdistributedmodelparallel<v1.6.0) — Obrigatório. Entre osParâmetros parasmdistributed, esse
parâmetro é necessário para especificar em quantas partições de modelo você deseja dividir.

Important
Há uma mudança significativa no nome do parâmetro.
O"pipeline_parallel_degree"o parâmetro substitui o"partitions"Desde
asmdistributed-modelparallelv1.6.0. Para obter mais informações,
consulte:Parâmetros comunspelo SageMaker configuração de paralelismo de modelo
eSageMaker Notas de versão paralelas do modelo distribunaSageMaker Documentação do
SDK do Python.
• Para o"mpi"chave, passe um dicionário que contenha o seguinte:
• "enabled": obrigatório. SetTruepara lançar o trabalho de treinamento distribuído com o MPI.
• "processes_per_host": obrigatório. Especifique o número de processos que o MPI deve
iniciar em cada host. Em SageMaker um anfitrião é um únicoInstância de ML do Amazon EC2.
O SageMaker O SDK do Python mantém um one-to-one mapeamento entre processos e GPUs
em paralelismo de modelos e dados. Isso significa que SageMaker agenda cada processo
em uma única GPU separada e nenhuma GPU contém mais de um processo. Se você estiver
usando PyTorch, você deve restringir cada processo ao seu próprio dispositivo por meio
detorch.cuda.set_device(smp.local_rank()). Para saber mais, consulte PyTorch (p. 2571).

Important
process_per_host mostonão será maior do que o número de GPUs por instância e
normalmente será igual ao número de GPUs por instância.
• "custom_mpi_options"(opcional) — Use essa tecla para passar qualquer opção personalizada
de MPI que você possa precisar. Se você não passar nenhuma opção personalizada de MPI para a
chave, a opção MPI será definida por padrão para o seguinte sinalizador.
--mca btl_vader_single_copy_mechanism none

Note
Você não precisa especificar explicitamente essa sinalização padrão para a chave. Se você
especificar explicitamente, seu trabalho de treinamento parallel em modelo distribuído poderá
falhar com o seguinte erro:
The following MCA parameter has been listed multiple times on the command
line:
MCA param: btl_vader_single_copy_mechanism MCA parameters can only be listed
once
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Please correct the situation and try again.

Tip
Se você iniciar um trabalho de treinamento usando um tipo de instância habilitado para EFA,
comoml.p4d.24xlargeeml.p3dn.24xlarge, use a seguinte sinalização para obter o
melhor desempenho:
-x FI_EFA_USE_DEVICE_RDMA=1 -x FI_PROVIDER=efa -x RDMAV_FORK_SAFE=1

Para iniciar o trabalho de treinamento usando o estimador e seu SageMaker modelo de script de
treinamento configurado em parallel, execute oestimator.fit()função do.
Use os recursos a seguir para saber mais sobre como usar os recursos de paralelismo do modelo no
SageMaker SDK para Python:
• Usar o TensorFlow com o SageMaker SDK para Python
• Usar o PyTorch com o SageMaker SDK para Python
• Recomendamos usar um SageMaker instância de notebook se você for um novo usuário. Para ver um
exemplo de como você pode iniciar um trabalho de treinamento usando um SageMaker instância de
notebook, consulteAmazônia SageMaker Exemplos de blocos de treinamento distribuído (p. 2617).
• Você também pode enviar um trabalho de treinamento distribuído de sua máquina usandoAWS CLI.
Para configurarAWS CLIna sua máquina, consulteconfigurar seuAWScredenciais e região para o
desenvolvimento.

Estenda um contêiner Docker pré-construído que contenha SageMakerBiblioteca paralela de
modelos distribuídos
Para estender um contêiner pré-construído e usar SageMakerda biblioteca parallel de modelos
distribuídos, você deve usar uma das disponíveisAWSImagens de Deep Learning Containers (DLC)
para PyTorch ou TensorFlow. O SageMaker a biblioteca parallel do modelo distribuído está incluída no
TensorFlow (2.3.0 e posterior) e PyTorch (1.6.0 e versões posteriores) Imagens DLC com CUDA (cuxyz).
Para obter uma lista completa de imagens de DLC, consulteImagens disponíveis de Deep Learning
ContainersnaAWSDeep Learning Containers GitHub repositório.

Tip
Recomendamos que você use a imagem que contém a versão mais recente do TensorFlowou
PyTorch para acessar o máximo up-to-date versão do SageMaker biblioteca parallel de modelos
distribuídos.
Por exemplo, seu Dockerfile deve conter umFROMdeclaração semelhante à seguinte:
# Use the SageMaker DLC image URI for TensorFlow or PyTorch
FROM aws-dlc-account-id.dkr.ecr.aws-region.amazonaws.com/framework-training:{frameworkversion-tag}
# Add your dependencies here
RUN ...
ENV PATH="/opt/ml/code:${PATH}"
# this environment variable is used by the SageMaker container to determine our user code
directory.
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ENV SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY /opt/ml/code

Além disso, quando você define um PyTorch ou TensorFlow Estimador, você deve especificar que
oentry_pointpara seu roteiro de treinamento. Esse deve ser o mesmo caminho identificado com oENV
SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORYno seu arquivo do Docker.

Tip
Você deve enviar esse contêiner do Docker para o Amazon Elastic Container Registry (Amazon
ECR) e usar a URI da imagem (image_uri) para definir um SageMaker estimador para
treinamento. Para obter mais informações, consulte:Estender um contêiner pré-construído.
Depois de terminar de hospedar o contêiner Docker e recuperar o URI da imagem do contêiner, crie
um SageMaker PyTorchobjeto estimador da seguinte forma. Este exemplo pressupõe que você já
definiu.smp_optionsempi_options.
smd_mp_estimator = Estimator(
entry_point="your_training_script.py",
role=sagemaker.get_execution_role(),
instance_type='ml.p3.16xlarge',
sagemaker_session=sagemaker_session,
image_uri='your_aws_account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/name:tag'
instance_count=1,
distribution={
"smdistributed": smp_options,
"mpi": mpi_options
},
base_job_name="SMD-MP-demo",
)
smd_mp_estimator.fit('s3://my_bucket/my_training_data/')

Crie seu próprio contêiner Docker com o SageMaker Biblioteca paralela de modelos distribuídos
Para criar seu próprio contêiner Docker para treinamento e usar o SageMaker biblioteca parallel modelo,
você deve incluir as dependências corretas e os arquivos binários do SageMakerbibliotecas parallel
distribuídas em seu Dockerfile. Esta seção fornece o conjunto mínimo de blocos de código que você deve
incluir para preparar adequadamente um SageMaker ambiente de treinamento e a biblioteca parallel de
modelos em seu próprio contêiner Docker.

Note
Essa opção personalizada do Docker com o SageMaker a biblioteca parallel modelo como binária
está disponível somente para PyTorch.

Para criar um Dockerfile com o SageMaker kit de ferramentas de treinamento e a biblioteca
parallel de modelos
1. Comece com um dosImagens de base da NVIDIA CUDA.
FROM <cuda-cudnn-base-image>

Tip
O oficialAWSAs imagens do Deep Learning Container (DLC) são criadas a partir
doImagens de base da NVIDIA CUDA. Recomendamos que você analise oarquivos
Docker oficiais deAWSDeep Learning Learning A PyTorchpara descobrir quais versões
das bibliotecas você precisa instalar e como configurá-las. Os Dockerfiles oficiais são
completos, testados em benchmarks e gerenciados pelo SageMaker e equipes de serviço
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de contêineres de aprendizado profundo. No link fornecido, escolha o PyTorchversão que
você usa, escolha o CUDA (cuxyz) e selecione a pasta do arquivo do Docker que termina
com.gpuou.sagemaker.gpu.
2. Para configurar um ambiente de treinamento distribuído, você precisa instalar um software para
dispositivos de comunicação e rede, comoElastic Fabric Adapter (EFA),Biblioteca de Comunicação
Coletiva da NVIDIA (NCCL), eOpen MPI. Dependendo do PyTorch e as versões CUDA que você
escolher, você deve instalar versões compatíveis das bibliotecas.

Important
Porque o SageMaker a biblioteca parallel de modelos requer o SageMaker biblioteca
parallel de dados nas etapas subsequentes, é altamente recomendável que você siga as
instruções emCrie seu próprio contêiner Docker com o SageMaker Biblioteca paralela de dados
distribuídos (p. 2534)para configurar corretamente um SageMaker ambiente de treinamento
para treinamento distribuído.
Para obter mais informações sobre a configuração do EFA com o NCCL e o Open MPI,
consulte.Conceitos básicos do EFA e MPIeConceitos básicos do EFA e NCCL.
3. Adicione os seguintes argumentos para especificar os URLs do SageMaker pacotes de treinamento
distribuídos para PyTorch. O SageMaker a biblioteca parallel de modelos requer o SageMaker biblioteca
parallel de dados para usar o Acesso Direto à Memória Remota (RDMA) entre nós.
ARG SMD_MODEL_PARALLEL_URL=https://sagemaker-distributed-model-parallel.s3.uswest-2.amazonaws.com/pytorch-1.10.0/build-artifacts/2022-02-21-19-26/
smdistributed_modelparallel-1.7.0-cp38-cp38-linux_x86_64.whl
ARG SMDATAPARALLEL_BINARY=https://smdataparallel.s3.amazonaws.com/binary/pytorch/1.10.2/
cu113/2022-02-18/smdistributed_dataparallel-1.4.0-cp38-cp38-linux_x86_64.whl

4. Instale as dependências que o SageMaker a biblioteca parallel de modelos requer.
a. Instalar aMETISbiblioteca.
ARG METIS=metis-5.1.0
RUN rm /etc/apt/sources.list.d/* \
&& wget -nv http://glaros.dtc.umn.edu/gkhome/fetch/sw/metis/${METIS}.tar.gz \
&& gunzip -f ${METIS}.tar.gz \
&& tar -xvf ${METIS}.tar \
&& cd ${METIS} \
&& apt-get update \
&& make config shared=1 \
&& make install \
&& cd .. \
&& rm -rf ${METIS}.tar* \
&& rm -rf ${METIS} \
&& rm -rf /var/lib/apt/lists/* \
&& apt-get clean

b. Instalar aBiblioteca do RAPIDS Memory Manager. Isso requerCMake3.14 ou posterior.
ARG RMM_VERSION=0.15.0
RUN
&&
&&
&&
&&
&&
&&

wget -nv https://github.com/rapidsai/rmm/archive/v${RMM_VERSION}.tar.gz \
tar -xvf v${RMM_VERSION}.tar.gz \
cd rmm-${RMM_VERSION} \
INSTALL_PREFIX=/usr/local ./build.sh librmm \
cd .. \
rm -rf v${RMM_VERSION}.tar* \
rm -rf rmm-${RMM_VERSION}

5. Instalar a SageMaker biblioteca parallel modelo.
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RUN pip install --no-cache-dir -U ${SMD_MODEL_PARALLEL_URL}

6. Instalar a SageMaker biblioteca parallel de dados.
RUN SMDATAPARALLEL_PT=1 pip install --no-cache-dir ${SMDATAPARALLEL_BINARY}

7. Instalar akit de ferramentas de treinamento de sagemaker. O kit de ferramentas contém a funcionalidade
comum necessária para criar um contêiner compatível com o SageMaker plataforma de treinamento e o
SageMaker SDK do Python.
RUN pip install sagemaker-training

8. Depois de terminar de criar o Dockerfile, consulteAdaptando seu próprio contêiner de treinamentopara
saber como criar o contêiner Docker e hospedá-lo no Amazon ECR.

Tip
Para obter informações gerais sobre como criar um arquivo do Docker personalizado para
treinamento em SageMaker, consulteUse seus próprios algoritmos de treinamento.

Características estendidas do SageMakerBiblioteca paralela de
modelos para PyTorch
Além de seurecursos principais, o SageMaker a biblioteca parallel de modelos distribuídos oferece
recursos de economia de memória para o treinamento de modelos de aprendizado profundo com PyTorch:
paralelismo de tensores, fragmentação do estado do otimizador, ponto de verificação de ativação e
descarregamento de ativação.

Note
Recursos estendidos de economia de memória estão disponíveis por meio de Deep Learning
Containers para PyTorch, que implementa o SageMaker biblioteca parallel de modelo distribuído
v1.6.0 ou posterior.
Para cada um dos recursos a seguir, você mantém o mesmo fluxo de trabalho em duas etapas mostrado
naExecutar um SageMaker Job de treinamento distribuído com paralelismo de modelos (p. 2564)e
adicione alguns parâmetros adicionais e linhas de código ao SageMaker PyTorchestimador e seu roteiro
de treinamento.
Para obter um exemplo de como usar os recursos estendidos, consulteTreine o GPT-2 com PyTorch 1.8.1
e paralelismo tensor usando o SageMaker Biblioteca de paralelismo modelo.
Tópicos
• Paralelismo por tensor (p. 2584)
• fragmentação de estado do otimizador (p. 2594)
• Checkpoints de ativação (p. 2595)
• Ativação e Descarregamento (p. 2597)
• Mecanismo de classificação (p. 2598)
• Treinamento FP16 com paralelismo de modelos (p. 2600)
• Verificando os modelos distribuídos e os estados do otimizador (p. 2602)
• Paralelismo de dados fragmentados (p. 2603)
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Paralelismo por tensor
Paralelismo por tensoré um tipo de paralelismo de modelo no qual pesos específicos do modelo,
gradientes e estados otimizadores são divididos entre dispositivos. Em contraste com o paralelismo da
tubulação, que mantém os pesos individuais intactos, mas divide oconjuntode pesos, o paralelismo tensor
divide os pesos individuais. Isso normalmente envolve a computação distribuída de operações, módulos ou
camadas específicas do modelo.
O paralelismo de tensores é necessário nos casos em que um único parâmetro consome a maior parte da
memória da GPU (como grandes tabelas de incorporação com um grande tamanho de vocabulário ou uma
grande camada softmax com um grande número de classes). Nesse caso, tratar esse grande tensor ou
operação como uma unidade atômica é ineficiente e impede o equilíbrio da carga de memória.
O paralelismo de tensores também é útil para modelos extremamente grandes nos quais uma tubulação
pura simplesmente não é suficiente. Por exemplo, com modelos em escala GPT-3 que exigem
particionamento em dezenas de instâncias, uma tubulação de microlote puro é ineficiente porque a
profundidade da tubulação se torna muito alta e a sobrecarga se torna proibitivamente grande.
Tópicos
• Como funciona o paralelismo de tensores (p. 2584)
• Execute um SageMaker Job de treinamento paralelo de modelo distribuído com paralelismo
tensor (p. 2586)
• Instruções para verificar o ponto de verificação com o paralelismo tensor (p. 2590)
• Support para modelos Hugging Face Transformer (p. 2592)

Como funciona o paralelismo de tensores
O paralelismo tensor ocorre no nível denn.Modules; ele particiona módulos específicos no modelo em
classificações parallel de tensores. Isso é um acréscimo à partição existente doconjunto de módulosusado
no paralelismo de tubulações.
Quando um módulo é particionado por meio de paralelismo tensor, sua propagação para frente e para
trás é distribuída. A biblioteca gerencia a comunicação necessária entre dispositivos para implementar a
execução distribuída desses módulos. Os módulos são particionados em várias classificações parallel de
dados. Ao contrário da distribuição tradicional de cargas de trabalho, cada classificação parallel de dados
temnãotenha a réplica completa do modelo quando o paralelismo tensor da biblioteca for usado. Em vez
disso, cada classificação parallel de dados pode ter apenas uma partição dos módulos distribuídos, além
da totalidade dos módulos que não são distribuídos.
Exemplo: Considere o paralelismo de tensores em todas as classificações parallel de dados, em que o
grau de paralelismo de dados é 4 e o grau de paralelismo tensor é 2. Suponha que você tenha um grupo
parallel de dados que contém a seguinte árvore de módulos, depois de particionar o conjunto de módulos.
A
###
|
|
###
###

B
###
###
C
D
###
###

E
F
G
H

Suponha que o paralelismo tensor seja suportado pelos módulos B, G e H. Um possível resultado da
partição parallel de tensores desse modelo poderia ser:
dp_rank 0 (tensor parallel rank 0): A, B:0, C, D, G:0, H
dp_rank 1 (tensor parallel rank 1): A, B:1, C, D, G:1, H
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dp_rank 2 (tensor parallel rank 0): A, B:0, C, D, G:0, H
dp_rank 3 (tensor parallel rank 1): A, B:1, C, D, G:1, H

Cada linha representa o conjunto de módulos armazenados nessedp_ranke a notaçãoX:yrepresenta aya
fração do móduloX. Observe o seguinte:
1. O particionamento ocorre em subconjuntos de classificações parallel de dados, que
chamamosTP_GROUP, não a totalidadeDP_GROUP, para que a partição exata do modelo seja replicada
emdp_rank0 edp_rank2 e da mesma formadp_rank1 edp_rank3.
2. Os módulosEeFnão fazem mais parte do modelo, pois seu módulo principalBé particionado e qualquer
execução que normalmente faz parte doEeFocorre dentro do (particionado)BMódulo.
3. Mesmo queHé suportado pelo paralelismo tensor; neste exemplo, ele não é particionado, o que destaca
que a partição de um módulo depende da entrada do usuário. O fato de um módulo ser suportado pelo
paralelismo tensor não significa necessariamente que ele esteja particionado.

Como a biblioteca adapta o paralelismo tensor ao PyTorch's nn.Linearmódulo
Quando o paralelismo de tensores é realizado em classificações parallel de dados, um subconjunto
dos parâmetros, gradientes e estados do otimizador é particionado entre os dispositivos parallel do
tensorpara os módulos que estão particionados. Para o restante dos módulos, os dispositivos tensores
parallel operam de forma parallel de dados regular. Para executar o módulo particionado, um dispositivo
primeiro coleta as partes necessárias dotodas as amostras de dadosem dispositivos pares no mesmo
grupo de paralelismo tensor. Em seguida, o dispositivo executa a fração local do módulo em todas essas
amostras de dados, seguida por outra rodada de sincronização que combina as partes da saída de
cada amostra de dados e retorna as amostras de dados combinadas para as GPUs das quais a amostra
de dados se originou pela primeira vez. A figura a seguir mostra um exemplo desse processo em um
particionadonn.LinearMódulo.

A primeira figura mostra um modelo pequeno com um grandenn.Linearmódulo com paralelismo de
dados nas duas classificações de paralelismo tensor. Onn.Linearo módulo é replicado nas duas fileiras
parallel.

2585

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Modelo de treinamento paralelo

A segunda figura mostra o paralelismo tensor aplicado em um modelo maior ao dividir
onn.LinearMódulo. Cadatp_rankcontém metade do módulo linear e a totalidade do resto das
operações. Enquanto o módulo linear é executado, cadatp_rankcoleta a metade relevante de todas as
amostras de dados e a passa pela metade donn.LinearMódulo. O resultado precisa ser reduzido (com a
soma como operação de redução) para que cada classificação tenha a saída linear final para suas próprias
amostras de dados. O restante do modelo é executado da maneira parallel de dados típica.

Execute um SageMaker Job de treinamento paralelo de modelo distribuído com paralelismo tensor
Nesta seção, você aprenderá:
• Como configurar um SageMaker PyTorch estimador e o SageMaker opção de paralelismo de modelo
distribuído para usar paralelismo tensor.
• Como adaptar seu roteiro de treinamento usando o
extendidosmdistributed.modelparallelmódulos para paralelismo tensor.
Para saber mais a respeitosmdistributed.modelparallelmódulos, veja oSageMaker APIs parallel de
modelo distribuídonaSageMaker Documentação do SDK Python.
Tópicos
• Paralelismo por tensor sozinho (p. 2586)
• Paralelismo de tensores combinado com paralelismo de tubulação (p. 2588)

Paralelismo por tensor sozinho
A seguir está um exemplo de uma opção de treinamento distribuído para ativar o paralelismo tensor
sozinho, sem paralelismo de pipeline. Configurar ampi_optionsesmp_optionsdicionários para
especificar opções de treinamento distribuídas para o SageMaker PyTorchEstimador.

Note
Recursos estendidos de economia de memória estão disponíveis por meio de Deep Learning
Containers para PyTorch, que implementa o SageMaker biblioteca parallel de modelo distribuído
v1.6.0 ou posterior.
Configurar uma SageMaker PyTorch estimador
mpi_options = {
"enabled" : True,
"processes_per_host" : 8,
# 8 processes
"custom_mpi_options" : "--mca btl_vader_single_copy_mechanism none "
}
smp_options = {
"enabled":True,
"parameters": {
"pipeline_parallel_degree": 1,
"placement_strategy": "cluster",
"tensor_parallel_degree": 4,
"ddp": True
}
}

# alias for "partitions"
# tp over 4 devices

smp_estimator = PyTorch(
entry_point='your_training_script.py', # Specify
role=role,
instance_type='ml.p3.16xlarge',
sagemaker_session=sagemaker_session,
framework_version='1.12.0',
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)

py_version='py36',
instance_count=1,
distribution={
"smdistributed": {"modelparallel": smp_options},
"mpi": mpi_options
},
base_job_name="SMD-MP-demo",

smp_estimator.fit('s3://my_bucket/my_training_data/')

Tip
Para obter uma lista completa de parâmetros paradistribution, consulteParâmetros de
configuração para paralelismo de modelosna SageMakerDocumentação do SDK para Python.
Adapt your PyTorch script de treinamento
O exemplo de script de treinamento a seguir mostra como adaptar o SageMaker biblioteca distribuída de
paralelismo de modelos para um script de treinamento. Neste exemplo, presume-se que o script tenha o
nomeyour_training_script.py.
import torch
import torch.nn as nn
import torch.nn.functional as F
import torch.optim as optim
from torchnet.dataset import SplitDataset
from torchvision import datasets
import smdistributed.modelparallel.torch as smp
class Net(nn.Module):
def __init__(self):
super(Net, self).__init__()
self.conv1 = nn.Conv2d(1, 32, 3, 1)
self.conv2 = nn.Conv2d(32, 64, 3, 1)
self.fc1 = nn.Linear(9216, 128)
self.fc2 = nn.Linear(128, 10)
def forward(self, x):
x = self.conv1(x)
x = F.relu(x)
x = self.conv2(x)
x = F.relu(x)
x = F.max_pool2d(x, 2)
x = torch.flatten(x, 1)
x = self.fc1(x)
x = F.relu(x)
x = self.fc2(x)
return F.log_softmax(x, 1)
def train(model, device, train_loader, optimizer):
model.train()
for batch_idx, (data, target) in enumerate(train_loader):
# smdistributed: Move input tensors to the GPU ID used by
# the current process, based on the set_device call.
data, target = data.to(device), target.to(device)
optimizer.zero_grad()
output = model(data)
loss = F.nll_loss(output, target, reduction="mean")
loss.backward()
optimizer.step()
# smdistributed: Initialize the backend
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smp.init()
# smdistributed: Set the device to the GPU ID used by the current process.
# Input tensors should be transferred to this device.
torch.cuda.set_device(smp.local_rank())
device = torch.device("cuda")
# smdistributed: Download only on a single process per instance.
# When this is not present, the file is corrupted by multiple processes trying
# to download and extract at the same time
if smp.local_rank() == 0:
dataset = datasets.MNIST("../data", train=True, download=False)
smp.barrier()
# smdistributed: Shard the dataset based on data parallel ranks
if smp.dp_size() > 1:
partitions_dict = {f"{i}": 1 / smp.dp_size() for i in range(smp.dp_size())}
dataset = SplitDataset(dataset, partitions=partitions_dict)
dataset.select(f"{smp.dp_rank()}")
train_loader = torch.utils.data.DataLoader(dataset, batch_size=64)
# smdistributed: Enable tensor parallelism for all supported modules in the model
# i.e., nn.Linear in this case. Alternatively, we can use
# smp.set_tensor_parallelism(model.fc1, True)
# to enable it only for model.fc1
with smp.tensor_parallelism():
model = Net()
# smdistributed: Use the DistributedModel wrapper to distribute the
# modules for which tensor parallelism is enabled
model = smp.DistributedModel(model)
optimizer = optim.AdaDelta(model.parameters(), lr=4.0)
optimizer = smp.DistributedOptimizer(optimizer)
train(model, device, train_loader, optimizer)

Paralelismo de tensores combinado com paralelismo de tubulação
A seguir está um exemplo de uma opção de treinamento distribuído que permite o paralelismo de tensores
combinado com o paralelismo de pipeline. Configurar ampi_optionsesmp_optionsparâmetros para
especificar opções parallel de modelos distribuídos com paralelismo tensor quando você configura um
SageMaker PyTorchEstimador.

Note
Recursos estendidos de economia de memória estão disponíveis por meio de Deep Learning
Containers para PyTorch, que implementa o SageMaker biblioteca parallel de modelo distribuído
v1.6.0 ou posterior.
Configurar uma SageMaker PyTorch estimador
mpi_options = {
"enabled" : True,
"processes_per_host" : 8,
# 8 processes
"custom_mpi_options" : "--mca btl_vader_single_copy_mechanism none "
}
smp_options = {
"enabled":True,
"parameters": {
"microbatches": 4,
"pipeline_parallel_degree": 2,

# alias for "partitions"
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}

}

"placement_strategy": "cluster",
"tensor_parallel_degree": 2,
"ddp": True

# tp over 2 devices

smp_estimator = PyTorch(
entry_point='your_training_script.py', # Specify
role=role,
instance_type='ml.p3.16xlarge',
sagemaker_session=sagemaker_session,
framework_version='1.12.0',
py_version='py36',
instance_count=1,
distribution={
"smdistributed": {"modelparallel": smp_options},
"mpi": mpi_options
},
base_job_name="SMD-MP-demo",
)
smp_estimator.fit('s3://my_bucket/my_training_data/')

Adapt your PyTorch script de treinamento
O exemplo de script de treinamento a seguir mostra como adaptar o SageMaker biblioteca distribuída de
paralelismo de modelos para um script de treinamento. Observe que o script de treinamento agora inclui
osmp.stepdecorador:
import torch
import torch.nn as nn
import torch.nn.functional as F
import torch.optim as optim
from torchnet.dataset import SplitDataset
from torchvision import datasets
import smdistributed.modelparallel.torch as smp
class Net(nn.Module):
def __init__(self):
super(Net, self).__init__()
self.conv1 = nn.Conv2d(1, 32, 3, 1)
self.conv2 = nn.Conv2d(32, 64, 3, 1)
self.fc1 = nn.Linear(9216, 128)
self.fc2 = nn.Linear(128, 10)
def forward(self, x):
x = self.conv1(x)
x = F.relu(x)
x = self.conv2(x)
x = F.relu(x)
x = F.max_pool2d(x, 2)
x = torch.flatten(x, 1)
x = self.fc1(x)
x = F.relu(x)
x = self.fc2(x)
return F.log_softmax(x, 1)
# smdistributed: Define smp.step. Return any tensors needed outside.
@smp.step
def train_step(model, data, target):
output = model(data)
loss = F.nll_loss(output, target, reduction="mean")
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model.backward(loss)
return output, loss
def train(model, device, train_loader, optimizer):
model.train()
for batch_idx, (data, target) in enumerate(train_loader):
# smdistributed: Move input tensors to the GPU ID used by
# the current process, based on the set_device call.
data, target = data.to(device), target.to(device)
optimizer.zero_grad()
# Return value, loss_mb is a StepOutput object
_, loss_mb = train_step(model, data, target)
# smdistributed: Average the loss across microbatches.
loss = loss_mb.reduce_mean()
optimizer.step()
# smdistributed: Initialize the backend
smp.init()
# smdistributed: Set the device to the GPU ID used by the current process.
# Input tensors should be transferred to this device.
torch.cuda.set_device(smp.local_rank())
device = torch.device("cuda")
# smdistributed: Download only on a single process per instance.
# When this is not present, the file is corrupted by multiple processes trying
# to download and extract at the same time
if smp.local_rank() == 0:
dataset = datasets.MNIST("../data", train=True, download=False)
smp.barrier()
# smdistributed: Shard the dataset based on data parallel ranks
if smp.dp_size() > 1:
partitions_dict = {f"{i}": 1 / smp.dp_size() for i in range(smp.dp_size())}
dataset = SplitDataset(dataset, partitions=partitions_dict)
dataset.select(f"{smp.dp_rank()}")
# smdistributed: Set drop_last=True to ensure that batch size is always divisible
# by the number of microbatches
train_loader = torch.utils.data.DataLoader(dataset, batch_size=64, drop_last=True)
model = Net()
# smdistributed: enable tensor parallelism only for model.fc1
smp.set_tensor_parallelism(model.fc1, True)
# smdistributed: Use the DistributedModel container to provide the model
# to be partitioned across different ranks. For the rest of the script,
# the returned DistributedModel object should be used in place of
# the model provided for DistributedModel class instantiation.
model = smp.DistributedModel(model)
optimizer = optim.AdaDelta(model.parameters(), lr=4.0)
optimizer = smp.DistributedOptimizer(optimizer)
train(model, device, train_loader, optimizer)

Instruções para verificar o ponto de verificação com o paralelismo tensor
O SageMaker A biblioteca parallel de modelos suporta salvar pontos de verificação parciais ou completos
com paralelismo tensor. O guia a seguir mostra como modificar seu script para salvar e carregar um ponto
de verificação ao usar o paralelismo tensor.
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1. Prepare um objeto de modelo e envolva-o com a função wrapper da
bibliotecasmp.DistributedModel().
model = MyModel(...)
model = smp.DistributedModel(model)

2. Prepare um otimizador para o modelo. Um conjunto de parâmetros do modelo é um argumento iterável
exigido pelas funções otimizadoras. Para preparar um conjunto de parâmetros do modelo, você deve
processarmodel.parameters()para atribuir IDs exclusivos aos parâmetros individuais do modelo.
Se houver parâmetros com IDs duplicados no parâmetro iterável do modelo, o carregamento do estado
do otimizador de ponto de verificação falhará. Para criar um iterável de parâmetros do modelo com IDs
exclusivos para seu otimizador, consulte o seguinte:
unique_params = []
unique_params_set = set()
for p in model.parameters():
if p not in unique_params_set:
unique_params.append(p)
unique_params_set.add(p)
del unique_params_set
optimizer = MyOpt(unique_params, ...)

3. Embrulhe o otimizador usando a função de empacotamento da
bibliotecasmp.DistributedOptimizer().
optimizer = smp.DistributedOptimizer(optimizer)

4. Salve o modelo e o estado do otimizador usandosmp.save(). Dependendo de como deseja, escolha
uma das duas opções a seguir:
• Opção 1: Salve um modelo parcial em cadamp_rankpara um únicoMP_GROUP.
model_dict = model.local_state_dict() # save a partial model
opt_dict = optimizer.local_state_dict() # save a partial optimizer state
# Save the dictionaries at rdp_rank 0 as a checkpoint
if smp.rdp_rank() == 0:
smp.save(
{"model_state_dict": model_dict, "optimizer_state_dict": opt_dict},
f"/checkpoint.pt",
partial=True,
)

Com o paralelismo tensor, a biblioteca salva arquivos com pontos de verificação nomeados no
seguinte formato:checkpoint.pt_{pp_rank}_{tp_rank}.

Note
Com o paralelismo tensor, certifique-se de definir a instrução if comoif smp.rdp_rank()
== 0em seu lugarif smp.dp_rank() == 0. Quando o estado do otimizador é
fragmentado com o paralelismo do tensor, todas as classificações parallel de dados
reduzidos devem salvar sua própria partição do estado do otimizador. Usando um erroE
seuma declaração para verificação pode resultar em um trabalho de treinamento paralisado.
Para obter mais informações sobre o uso deif smp.dp_rank() == 0sem paralelismo
tensor, vejaInstruções gerais para salvar e carregarnaSageMaker Documentação do SDK
Python.
• Opção 2: Salve o modelo completo.
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if smp.rdp_rank() == 0:
model_dict = model.state_dict(gather_to_rank0=True) # save the full model
if smp.rank() == 0:
smp.save(
{"model_state_dict": model_dict},
"/checkpoint.pt",
partial=False,
)

Note
Considere o seguinte para uma verificação completa:
• Se você definirgather_to_rank0=True, todas as categorias, exceto0retorna dicionários
vazios.
• Para um ponto de verificação completo, você só pode verificar o modelo. Atualmente, não
há suporte para a verificação completa dos estados do otimizador.
• O modelo completo só precisa ser salvo emsmp.rank() == 0.
5. Carregue os checkpoints usandosmp.load(). Dependendo de como você marcou na etapa anterior,
escolha uma das duas opções a seguir:
• Opção 1: Carregue os pontos de verificação parciais.
checkpoint = smp.load("/checkpoint.pt", partial=True)
model.load_state_dict(checkpoint["model_state_dict"], same_partition_load=False)
optimizer.load_state_dict(checkpoint["optimizer_state_dict"])

Você pode definirsame_partition_load=Trueemmodel.load_state_dict()para um
carregamento mais rápido, se você souber que a partição não mudará.
• Opção 2: Carregue os pontos de verificação completos.
if smp.rdp_rank() == 0:
checkpoint = smp.load("/checkpoint.pt", partial=False)
model.load_state_dict(checkpoint["model_state_dict"])

Oif smp.rdp_rank() == 0condição não é necessária, mas pode ajudar a evitar carregamento
redundante entre diferentesMP_GROUPde. Atualmente, o dicionário de estado completo do otimizador
de ponto de verificação não é suportado pelo paralelismo tensor.

Support para modelos Hugging Face Transformer
O SageMaker o paralelismo de tensores da biblioteca paralela modelo oferece out-of-the-box suporte para
os seguintes modelos de Hugging Face Transformer:
• GPT-2, BERT e ROBERTA (Disponível na SageMaker biblioteca parallel modelo (v1.7.0 e versões
posteriores)
• GPT-J (Disponível no SageMaker biblioteca parallel modelo (v1.8.0 e versões posteriores)
• GPT-Neo (Disponível no SageMaker biblioteca parallel modelo (v1.10.0 e versões posteriores)

Note
Para qualquer outro modelo de Transformers, você precisa usar
osmdistributed.modelparallel.torch.tp_register_with_module ()API para aplicar o paralelismo
tensor.
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Note
Para usar o paralelismo tensor para treinar modelos do Hugging Face Transformer,
certifique-se de usar os Deep Learning Containers Hugging Face para PyTorch que tem o
SageMakerbiblioteca parallel modelo v1.7.0 e versões posteriores. Para obter mais informações,
consulte o .SageMaker notas de lançamento da biblioteca parallel modelo.

Modelos compatíveis prontos para uso
Para os modelos de transformadores Hugging Face suportados pela biblioteca prontos para
uso, você não precisa implementar manualmente ganchos para traduzir as APIs do Transformer
parasmdistributedcamadas de transformador. Você pode ativar o paralelismo tensor usando o
gerenciador de contextosmdistributed.modelparallel.torch.tensor_parallelism ()e embrulhando o modelo
comsmdistributed.modelparallel.torch.DistributedModel(). Você não precisa registrar manualmente os
ganchos para paralelismo tensor usando osmp.tp_registerAPI.
Ostate_dictfunções de tradução entre Hugging Face Transformers
esmdistributed.modelparallelpode ser acessado da seguinte forma.

• smdistributed.modelparallel.torch.nn.huggingface.gpt2.translate_state_dict_to_hf_gpt2(st
max_seq_len=None)

• smdistributed.modelparallel.torch.nn.huggingface.gpt2.translate_hf_state_dict_to_smdistr

• smdistributed.modelparallel.torch.nn.huggingface.bert.translate_state_dict_to_hf_bert(st
max_seq_len=None)

• smdistributed.modelparallel.torch.nn.huggingface.bert.translate_hf_state_dict_to_smdistr

• smdistributed.modelparallel.torch.nn.huggingface.roberta.translate_state_dict_to_hf_robe
max_seq_len=None)

• smdistributed.modelparallel.torch.nn.huggingface.roberta.translate_hf_state_dict_to_smdi

• smdistributed.modelparallel.torch.nn.huggingface.gptj.translate_state_dict_to_hf_gptj(st
max_seq_len=None)(O está disponível na. SageMaker biblioteca parallel modelo (v1.8.0 e versões
posteriores)

• smdistributed.modelparallel.torch.nn.huggingface.gptj.translate_hf_gptj_state_dict_to_sm
está disponível na. SageMaker biblioteca parallel modelo (v1.8.0 e versões posteriores)

• smdistributed.modelparallel.torch.nn.huggingface.gptneo.translate_state_dict_to_hf_gptne
max_seq_len=None)(O está disponível na. SageMaker biblioteca parallel modelo (v1.10.0 e versões
posteriores)

• smdistributed.modelparallel.torch.nn.huggingface.gptneo.translate_hf_state_dict_to_smdis
está disponível na. SageMaker biblioteca parallel modelo (v1.10.0 e versões posteriores)
Exemplo de uso da função de tradução GPT-2
Comece empacotando o modelo conforme mostrado no código a seguir.
from transformers import AutoModelForCausalLM
with smp.tensor_parallelism():
model = AutoModelForCausalLM.from_config(hf_gpt2_config)
model = smp.DistributedModel(model)

Dado umstate_dictdoDistributedModelobjeto, você pode carregar os pesos no modelo original do
Hugging Face GPT-2 usando otranslate_state_dict_to_hf_gpt2função conforme mostrado no
código a seguir.
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from smdistributed.modelparallel.torch.nn.huggingface.gpt2 \
import translate_state_dict_to_hf_gpt2
max_seq_len = 1024
# [... code block for training ...]
if smp.rdp_rank() == 0:
state_dict = dist_model.state_dict()
hf_state_dict = translate_state_dict_to_hf_gpt2(state_dict, max_seq_len)
# can now call model.load_state_dict(hf_state_dict) to the original HF model

Exemplo de uso da função de tradução Roberta
Da mesma forma, dado um suporte HuggingFace modelostate_dict, você pode usar
otranslate_hf_state_dict_to_smdistributedfunção para convertê-lo em um formato legível
porsmp.DistributedModel. Isso pode ser útil em casos de uso de aprendizado por transferência, em
que um modelo pré-treinado é carregado em umsmp.DistributedModelpara ajuste fino em paralelo de
modelos:
from smdistributed.modelparallel.torch.nn.huggingface.roberta \
import translate_state_dict_to_smdistributed
model = AutoModelForMaskedLM.from_config(roberta_config)
model = smp.DistributedModel(model)
pretrained_model = AutoModelForMaskedLM.from_pretrained("roberta-large")
translated_state_dict =
translate_state_dict_to_smdistributed(pretrained_model.state_dict())
# load the translated pretrained weights into the smp.DistributedModel
model.load_state_dict(translated_state_dict)
# start fine-tuning...

fragmentação de estado do otimizador
fragmentação de estado do otimizadoré uma técnica útil de economia de memória que fragmenta o estado
do otimizador (o conjunto de pesos que descreve o estado do otimizador) em grupos de dispositivos
parallel de dados. Você pode usar a fragmentação de estado do otimizador sempre que usar um
otimizador com estado (como Adam) ou um otimizador FP16 (que armazena cópias FP16 e FP32 dos
parâmetros).

Como usar o Optimizer State Sharding
Você pode ativarfragmentação de estado do otimizadorao definir"shard_optimizer_state":
TruenamodelparallelConfiguração do .
Quando esse recurso está ativado, a biblioteca particiona o conjunto de parâmetros do modelo com base
no grau de paralelismo dos dados. Os gradientes correspondentes aoia partição é reduzida somente
noia classificação parallel de dados. No final da primeira chamada para umsmp.stepfunção decoradora,
o otimizador envolvido porsmp.DistributedOptimizerredefine seus parâmetros para serem
limitados apenas aos parâmetros correspondentes à partição da classificação parallel de dados atual. Os
parâmetros redefinidos são chamadosparâmetros virtuaise compartilhe o armazenamento subjacente com
os parâmetros originais. Durante a primeira chamada paraoptimizer.step, os estados otimizadores
são criados com base nesses parâmetros redefinidos, que são fragmentados devido à partição original.
Após a atualização do otimizador, o AllGatheroperação (como parte dooptimizer.stepcall) percorre as
classificações parallel de dados para alcançar estados de parâmetros consistentes.
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Tip
A fragmentação de estado do otimizador pode ser útil quando o grau de paralelismo de dados é
maior que 1 e o modelo tem mais de um bilhão de parâmetros.
O grau de paralelismo de dados é calculado por(processes_per_host *
instance_count / pipeline_parallel_degree), e osmp.dp_size()A função manipula
o dimensionamento em segundo plano.
Configurar uma SageMaker PyTorch estimador
mpi_options = {
"enabled" : True,
"processes_per_host" : 8,
# 8 processes
"custom_mpi_options" : "--mca btl_vader_single_copy_mechanism none "
}
smp_options = {
"enabled":True,
"parameters": {
"microbatches": 4,
"pipeline_parallel_degree": 2,
"placement_strategy": "cluster",
"tensor_parallel_degree": 2,
"ddp": True,
"shard_optimizer_state": True
}
}

# alias for "partitions"
# tp over 2 devices

Adapt your PyTorch script de treinamento
ConsulteAdapt your PyTorch script de treinamento (p. 2589)naParalelismo de tensores combinado com
paralelismo de tubulaçãoSeção. Não há nenhuma modificação adicional necessária para o script.

Checkpoints de ativação
Ponto de verificação de ativação(ouVerificação de gradiente) é uma técnica para reduzir o uso de memória
ao limpar as ativações de determinadas camadas e recomputá-las durante uma passagem para trás.
Efetivamente, isso troca tempo extra de computação para reduzir o uso de memória. Se um módulo estiver
marcado, no final de uma passagem direta, as entradas e saídas do módulo permanecerão na memória.
Quaisquer tensores intermediários que teriam feito parte do cálculo dentro desse módulo são liberados
durante a passagem direta. Durante a passagem inversa dos módulos com pontos de verificação, esses
tensores são recalculados. Nesse ponto, as camadas além desse módulo com ponto de verificação
terminaram sua passagem para trás, então o pico de uso de memória com o ponto de verificação pode ser
menor.

Como usar o ponto de verificação de ativação
comsmdistributed.modelparallel, você pode usar o ponto de verificação de ativação na
granularidade de um módulo. Para todostorch.nnExcetotorch.nn.Sequential, você só pode
verificar uma árvore de módulos se ela estiver dentro de uma partição do ponto de vista do paralelismo
do pipeline. No caso dotorch.nn.Sequentialmódulo, cada árvore de módulo dentro do módulo
sequencial deve estar completamente dentro de uma partição para que o ponto de verificação de ativação
funcione. Ao usar o particionamento manual, esteja ciente dessas restrições.
Quando você usaparticionamento automatizado de modelos, você pode encontrar os registros de
atribuição de particionamento começando comPartition assignments:nos registros de tarefas de
treinamento. Se um módulo for particionado em várias classificações (por exemplo, com um descendente
em uma classificação e outro descendente em uma classificação diferente), a biblioteca ignorará a
tentativa de verificar o módulo e emitirá uma mensagem de aviso de que o módulo não será verificado.
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Note
O SageMaker a biblioteca parallel de modelos suporta sobreposição e não
sobreposiçãoallreduceoperação em combinação com o ponto de verificação.

Note
PyTorchA API de checkpoint nativa do não é compatível comsmdistributed.modelparallel.
Exemplo 1: O código de exemplo a seguir mostra como usar o ponto de verificação de ativação quando
você tem uma definição de modelo em seu script.
import torch.nn as nn
import torch.nn.functional as F
from smdistributed.modelparallel.torch.patches.checkpoint import checkpoint
class Net(nn.Module):
def __init__(self):
super(Net, self).__init__()
self.conv1 = nn.Conv2d(1, 32, 3, 1)
self.conv2 = nn.Conv2d(32, 64, 3, 1)
self.fc1 = nn.Linear(9216, 128)
self.fc2 = nn.Linear(128, 10)
def forward(self, x):
x = self.conv1(x)
x = self.conv2(x)
x = F.max_pool2d(x, 2)
x = torch.flatten(x, 1)
# This call of fc1 will be checkpointed
x = checkpoint(self.fc1, x)
x = self.fc2(x)
return F.log_softmax(x, 1)

Exemplo 2: O código de exemplo a seguir mostra como usar o ponto de verificação de ativação quando
você tem um modelo sequencial em seu script.
import torch.nn as nn
from smdistributed.modelparallel.torch.patches.checkpoint import checkpoint_sequential
class Net(nn.Module):
def __init__(self):
super(Net, self).__init__()
self.seq = nn.Sequential(
nn.Conv2d(1,20,5),
nn.ReLU(),
nn.Conv2d(20,64,5),
nn.ReLU()
)
def forward(self, x):
# This call of self.seq will be checkpointed
x = checkpoint_sequential(self.seq, x)
return F.log_softmax(x, 1)

Exemplo 3: O código de exemplo a seguir mostra como usar o ponto de verificação de ativação ao importar
um modelo pré-construído de uma biblioteca, como PyTorch e Hugging Face Transformers. Quer você
verifique os módulos sequenciais ou não, faça o seguinte:
1. Embrulhe o modelo comsmp.DistributedModel().
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2. Defina um objeto para camadas sequenciais.
3. Envolva o objeto da camada sequencial comsmp.set_activation_checkpointig().

import smdistributed.modelparallel.torch as smp
from transformers import AutoModelForCausalLM
smp.init()
model = AutoModelForCausalLM(*args, **kwargs)
model = smp.DistributedModel(model)
# Call set_activation_checkpointing API
transformer_layers = model.module.module.module.transformer.seq_layers
smp.set_activation_checkpointing(
transformer_layers, pack_args_as_tuple=True, strategy='each')

Ativação e Descarregamento
Quando o ponto de verificação de ativação e o paralelismo da tubulação estão ativados e o número
de microlotes é maior que um,Descarregamento de ativaçãoé um recurso adicional que pode reduzir
ainda mais o uso da memória. O descarregamento da ativação move de forma assíncrona as ativações
marcadas correspondentes aos microlotes que não estão atualmente em execução na CPU. Logo antes de
a GPU precisar das ativações para retroceder do microlote, essa funcionalidade pré-recupera as ativações
descarregadas da CPU.

Como usar o descarregamento de ativação
Use o descarregamento de ativação para reduzir o uso de memória quandoo número de microlotes é
maior que 1 e o ponto de verificação de ativação está ativado(ConsulteCheckpoints de ativação (p. 2595)).
Quando o ponto de verificação de ativação não é usado, o descarregamento da ativação não tem efeito.
Quando usado com apenas um microlote, ele não economiza memória.
Para usar o descarregamento de ativação, defina"offload_activations":
TruenamodelparallelConfiguração do .
A ativação e descarregamento move as ativações do ponto de verificação para
dentronn.Sequentialmódulos para a CPU de forma assíncrona. A transferência de dados pelo link PCIe
se sobrepõe à computação da GPU. O descarregamento ocorre imediatamente, assim que a passagem
para frente para uma determinada camada de controle é calculada. As ativações são carregadas de volta
na GPU pouco antes de serem necessárias para a retrocesso de um microlote específico. A transferência
CPU-GPU também se sobrepõe à computação.
Para ajustar o quão cedo as ativações são carregadas de volta na GPU, você pode usar o parâmetro de
configuração"activation_loading_horizon"(o padrão é definido como 4, deve serintmaior que 0).
Um horizonte maior de carregamento de ativação faria com que as ativações fossem carregadas de volta
para a GPU mais cedo. Se o horizonte for muito grande, o impacto do descarregamento da ativação na
economia de memória pode ser diminuído. Se o horizonte for muito pequeno, as ativações podem não ser
carregadas no tempo, reduzindo a quantidade de sobreposição e degradando o desempenho.

Tip
O descarregamento por ativação pode ser útil para modelos grandes com mais de cem bilhões de
parâmetros.
Configurar uma SageMaker PyTorch estimador
mpi_options = {
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}

"enabled" : True,
"processes_per_host" : 8,
# 8 processes
"custom_mpi_options" : "--mca btl_vader_single_copy_mechanism none "

smp_options = {
"enabled":True,
"parameters": {
"microbatches": 4,
"pipeline_parallel_degree": 2,
"placement_strategy": "cluster",
"tensor_parallel_degree": 2,
"ddp": True,
"offload_activations": True,
"activation_loading_horizon": 4
}
}

# alias for "partitions"
# tp over 2 devices
# optional. default is 4.

Mecanismo de classificação
Esta seção explica como o mecanismo de classificação do paralelismo do modelo funciona com o
paralelismo tensor. Isso é estendido a partir doConceitos básicos sobre classificaçãopeloPrincipais
recursos da biblioteca paralela modelo SageMaker (p. 2559). Com o paralelismo tensor, a biblioteca
apresenta três tipos de APIs de classificação e grupos de processos:smp.tp_rank()para classificação
parallel do tensor,smp.pp_rank()para fileira parallel de tubulação, esmp.rdp_rank()para classificação
parallel de dados reduzidos. Os grupos de processos de comunicação correspondentes são grupos
parallel de tensores (TP_GROUP), grupo parallel de tubulação (PP_GROUP) e grupo parallel de dados
reduzidos (RDP_GROUP). Esses grupos são definidos da seguinte forma:
• UMAgrupo de tensores parallel(TP_GROUP) é um subconjunto uniformemente divisível do grupo parallel
de dados, sobre o qual ocorre a distribuição parallel tensora dos módulos. Quando o grau de paralelismo
da tubulação é 1,TP_GROUPé o mesmo quemodelo de grupo parallel(MP_GROUP).
• UMAgrupo parallel de pipeline(PP_GROUP) é o grupo de processos sobre os quais ocorre o paralelismo
do pipeline. Quando o grau de paralelismo do tensor é 1,PP_GROUPé o mesmo queMP_GROUP.
• UMAgrupo parallel de dados reduzidos(RDP_GROUP) é um conjunto de processos que mantêm as
mesmas partições de paralelismo de pipeline e as mesmas partições parallel de tensores e realizam
paralelismo de dados entre si. Isso é chamado de grupo parallel de dados reduzido porque é um
subconjunto de todo o grupo de paralelismo de dados,DP_GROUP. Para os parâmetros do modelo
que são distribuídos dentro doTP_GROUP, o gradienteallreducea operação é executada somente
para grupos parallel de dados reduzidos, enquanto para os parâmetros que não são distribuídos, o
gradienteallreduceocorre em todo oDP_GROUP.
• Um grupo parallel de modelos (MP_GROUP) se refere a um grupo de processos que armazenam
coletivamente todo o modelo. Consiste na união doPP_GROUPs de todas as fileiras que
estão noTP_GROUPdo processo atual. Quando o grau de paralelismo tensor é 1,MP_GROUPé
equivalente aPP_GROUP. Também é consistente com a definição existente deMP_GROUPdo
anteriorsmdistributedversões. Observe que o atualTP_GROUPé um subconjunto de ambos os
atuaisDP_GROUPe o atualMP_GROUP.
Para saber mais sobre as APIs de processo de comunicação na SageMaker biblioteca de paralelismo de
modelos distribuídos, veja oAPI comume oPyTorch-APIs específicasnaSageMaker Documentação do SDK
Python.

2598

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Modelo de treinamento paralelo

This figure shows ranking mechanism, parameter distribution, and associated AllReduce operations of
tensor parallelism.
Por exemplo, considere grupos de processos para um único nó com 8 GPUs, em que o grau de
paralelismo tensor é 2, o grau de paralelismo de pipeline é 2 e o grau de paralelismo de dados é 4. A
parte central superior da figura anterior mostra um exemplo de modelo com 4 camadas. As partes inferior
esquerda e inferior direita da figura ilustram o modelo de 4 camadas distribuído em 4 GPUs usando
paralelismo de pipeline e paralelismo tensor, onde o paralelismo tensor é usado para as duas camadas
intermediárias. Essas duas figuras inferiores são cópias simples para ilustrar diferentes linhas de limite
de grupo. O modelo particionado é replicado para paralelismo de dados nas GPUs 0-3 e 4-7. A figura
inferior esquerda mostra as definições deMP_GROUP,PP_GROUP, eTP_GROUP. A figura inferior direita
mostraRDP_GROUP,DP_GROUP, eWORLDsobre o mesmo conjunto de GPUs. Os gradientes das camadas
e das fatias de camada que têm a mesma cor sãoallreduced juntos para o paralelismo de dados. Por
exemplo, a primeira camada (azul claro) obtém aallreduceoperações emDP_GROUP, enquanto a fatia
de laranja escura na segunda camada só recebe oallreduceoperações dentro doRDP_GROUPde seu
processo. As fortes setas vermelhas escuras representam os tensores com o lote de todo o seuTP_GROUP.
GPU0:
GPU1:
GPU2:
GPU3:
GPU4:
GPU5:
GPU6:
GPU7:

pp_rank
pp_rank
pp_rank
pp_rank
pp_rank
pp_rank
pp_rank
pp_rank

0,
1,
0,
1,
0,
1,
0,
1,

tp_rank
tp_rank
tp_rank
tp_rank
tp_rank
tp_rank
tp_rank
tp_rank

0,
0,
1,
1,
0,
0,
1,
1,

rdp_rank
rdp_rank
rdp_rank
rdp_rank
rdp_rank
rdp_rank
rdp_rank
rdp_rank

0,
0,
0,
0,
1,
1,
1,
1,

dp_rank
dp_rank
dp_rank
dp_rank
dp_rank
dp_rank
dp_rank
dp_rank

0,
0,
1,
1,
2,
2,
3,
3,

mp_rank
mp_rank
mp_rank
mp_rank
mp_rank
mp_rank
mp_rank
mp_rank

0
1
2
3
0
1
2
3

Neste exemplo, o paralelismo do pipeline ocorre entre os pares de GPU (0,1); (2,3); (4,5) e (6,7). Além
disso, o paralelismo de dados (allreduce) ocorre nas GPUs 0, 2, 4, 6 e de forma independente nas
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GPUs 1, 3, 5, 7. O paralelismo tensor acontece em subconjuntos deDP_GROUPs, entre os pares de GPU
(0,2); (1,3); (4,6) e (5,7).

Treinamento FP16 com paralelismo de modelos
Para o treinamento FP16, aplique as seguintes modificações em seu roteiro de treinamento e estimador.

Note
Este recurso está disponível na SageMaker biblioteca parallel modelo v1.10.0 e versões
posteriores.
Adapt your PyTorch script de treinamento
1. Embrulhe seu modelo usando osmdistributed.modelparallel.torch.model_creation ()gerenciador de
context.
# fp16_training_script.py
import torch
import smdistributed.modelparallel.torch as smp
with smp.model_creation(
dtype=torch.float16 if args.fp16 else torch.get_default_dtype()
):
model = ...

Tip
Se você estiver usando o paralelismo tensor,
adicionetensor_parallelism=smp.tp_size() > 1para
osmp.model_creationgerenciador de context. Adicionar essa linha também ajuda a detectar
automaticamente se o paralelismo tensor está ativado ou não.
with smp.model_creation(
... ,
tensor_parallelism=smp.tp_size() > 1
):
model = ...

2. Quando você embrulha o otimizador
comsmdistributed.modelparallel.torch.DistributedOptimizer,
defina ostatic_loss_scalingoudynamic_loss_scalingargumento. Por
padrão,static_loss_scalingestá definido para1.0, edynamic_loss_scalingestá definido
paraFalse. Se você definirdynamic_loss_scale=True, você pode alimentar as opções dinâmicas
de escala de perda como um dicionário por meio dodynamic_loss_argsargumento. Na maioria
dos casos, recomendamos que você use a escala dinâmica de perda com as opções padrão. Para
obter mais informações, opções e exemplos da função de empacotador do otimizador, consulte
osmdistributed.modelparallel.torch.DistributedOptimizerAPI.
O código a seguir é um exemplo de agrupamento de umAdadeltaobjeto otimizador com escala
dinâmica de perda para treinamento em FP16.
optimizer = torch.optim.Adadelta(...)
optimizer = smp.DistributedOptimizer(
optimizer,
static_loss_scale=None,
dynamic_loss_scale=True,
dynamic_loss_args={
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}

)

"scale_window": 1000,
"min_scale": 1,
"delayed_shift": 2

Configurar uma SageMaker PyTorch estimador
Adicione o parâmetro FP16 ("fp16") à configuração de distribuição para o paralelismo do modelo ao criar
um SageMaker PyTorch objeto estimador. Para obter uma lista completa dos parâmetros de configuração
para paralelismo de modelos, consulteParâmetros parasmdistributed.
from sagemaker.pytorch import PyTorch
smp_options = {
"enabled": True,
"parameters": {
"microbatches": 4,
"pipeline_parallel_degree": 2,
"tensor_parallel_degree": 2,
...,

}

}

"fp16": True

fp16_estimator = PyTorch(
entry_point="fp16_training_script.py", # Specify your train script
...,

)

distribution={
"smdistributed": {"modelparallel": smp_options},
"mpi": {...}
}

fp16_estimator.fit(...)

Quando o treinamento do FP16 começa, o modelo e o otimizador são incluídos
porFP16_ModuleeFP16_Optimizerrespectivamente, que são modificadossmdistributedversões
doApex.FP16_Moduleconverte o modelo para o tipo FP16 e lida com a passagem direta no FP16.

Tip
Você pode aplicar o recorte de gradiente
chamandoclip_master_gradsantesoptimizer.step.
optimizer.clip_master_grads(max_norm)
gradients

# max_norm(float or int): max norm of the

Tip
Ao usartorch.optim.lr_schedulere treinamento FP16, você precisa
passaroptimizer.optimizerpara o programador LR em vez do otimizador. Veja o exemplo de
código a seguir.
from torch.optim.lr_scheduler import StepLR
scheduler = StepLR(
optimizer.optimizer if smp.state.cfg.fp16 else optimizer,
step_size=1,
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)

gamma=args.gamma

Verificando os modelos distribuídos e os estados do otimizador
O SageMaker a biblioteca parallel de modelos fornece APIs de ponto de verificação para salvar e carregar
modelos distribuídos e estados otimizadores.

Note
Este recurso está disponível na SageMaker biblioteca parallel modelo v1.10.0 e versões
posteriores.
Para salvar um ponto de verificação de um modelo treinado com paralelismo de modelo, use
osmdistributed.modelparallel.torch.save_checkpointAPI com o ponto de verificação
parcial (partial=True) que salva cada partição do modelo individualmente. Além do modelo e do
estado do otimizador, você também pode salvar quaisquer dados personalizados adicionais por meio
douser_contentargumento. O modelo verificado, o otimizador e o conteúdo do usuário são salvos
como arquivos separados. Osave_checkpointA chamada de API cria pastas de ponto de verificação na
estrutura a seguir.
- path
- ${tag}_partial (folder for partial checkpoints)
- model_rankinfo.pt
- optimizer_rankinfo.pt
- fp16_states_rankinfo.pt
- user_content.pt
- $tag (checkpoint file for full checkpoints)
- user_content_$tag (user_content file for full checkpoints)
- newest (a file that indicates the newest checkpoint)

Para retomar o treinamento a partir de um ponto de verificação, use
osmdistributed.modelparallel.torch.resume_from_checkpointAPI compartial=True,
usando o diretório do ponto de verificação e a tag usada ao salvar o ponto de verificação. Observe
que o carregamento real dos pesos do modelo ocorre após o particionamento do modelo, durante a
primeira execução dosmdistributed.modelparallel.torch.step- função de etapa de treinamento
decorada.
Ao salvar um ponto de verificação parcial, a biblioteca também salva a decisão de partição do modelo
como arquivos com.ptextensão do arquivo. Por outro lado, ao sair do ponto de verificação parcial,
a biblioteca carrega os arquivos de decisão de partição juntos. Depois que a decisão da partição for
carregada, você não poderá alterá-la.
Para salvar o artefato final do modelo para fins de inferência, use
osmdistributed.modelparallel.torch.save_checkpointAPI compartial=False, que
combina as partições do modelo para criar um único artefato de modelo. Observe que isso não combina os
estados do otimizador.
Para inicializar o treinamento com pesos específicos, com um ponto de verificação completo do modelo,
você pode usar osmdistributed.modelparallel.torch.resume_from_checkpointAPI
compartial=False. Observe que isso não carrega os estados do otimizador.

Note
Com o paralelismo tensor, em geral, ostate_dictdeve ser traduzido entre a
implementação do modelo original e oDistributedModelimplementação. Como
opção, você pode fornecer ostate_dictfunção de tradução como argumento para
osmdistributed.modelparallel.torch.resume_from_checkpoint. No entanto, parathe
section called “Modelos compatíveis prontos para uso” (p. 2593), a biblioteca cuida dessa
tradução automaticamente.
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O código a seguir mostra um exemplo de como usar as APIs de checkpoint para salvar e carregar um
modelo treinado com paralelismo de modelo.
import smdistributed.modelparallel.torch as smp
model = ...
model = smp.DistributedModel(model)
optimizer = ...
optimizer = smp.DistributedOptimizer(optimizer)
user_content = ...
# additional custom data
checkpoint_path = "/opt/ml/checkpoint/model_parallel"
# Save a checkpoint.
smp.save_checkpoint(
path=checkpoint_path,
tag=f"total_steps{total_steps}",
partial=True,
model=model,
optimizer=optimizer,
user_content=user_content
num_kept_partial_checkpoints=5
)
# Load a checkpoint.
# This automatically loads the most recently saved checkpoint.
smp_checkpoint = smp.resume_from_checkpoint(path=checkpoint_path, partial=True)

Paralelismo de dados fragmentados
Paralelismo fragmentado de dadosé uma técnica de treinamento distribuído que economiza memória que
divide o estado de treinamento de um modelo (parâmetros do modelo, gradientes e estados do otimizador)
entre as GPUs em um grupo parallel de dados.

Note
Este recurso está disponível na SageMaker biblioteca parallel modelo v1.11.0 e versões
posteriores.
Ao expandir seu trabalho de treinamento para um grande cluster de GPU, você pode reduzir o espaço
ocupado pela memória por GPU do modelo fragmentando o estado de treinamento em várias GPUs. Isso
traz dois benefícios: você pode acomodar modelos maiores, que de outra forma ficariam sem memória
com paralelismo de dados padrão, ou você pode aumentar o tamanho do lote usando a memória de GPU
liberada.
A técnica padrão de paralelismo de dados replica os estados de treinamento nas GPUs do grupo parallel
de dados e realiza a agregação de gradientes com base naAllReduceOperação. O paralelismo de dados
fragmentados modifica o procedimento padrão de treinamento distribuído em paralelo de dados para
considerar a natureza fragmentada dos estados do otimizador. Um grupo de classificações sobre o qual os
estados do modelo e do otimizador são fragmentados é chamado degrupo de fragmentação. A técnica de
paralelismo de dados fragmentados fragmenta os parâmetros treináveis de um modelo e os gradientes e
estados otimizadores correspondentes nas GPUs dogrupo de fragmentação.
SageMaker implementa o paralelismo de dados fragmentados por meio da implementação do MIC,
que é discutida naAWSpostagem no blogEscalonamento quase linear do treinamento em modelos
gigantescos emAWS. Nessa implementação, você pode definir o grau de fragmentação como um
parâmetro configurável, que deve ser menor que o grau de paralelismo de dados. Durante cada
passagem para frente e para trás, os MICs recombinam temporariamente os parâmetros do modelo
em todas as GPUs por meio doAllGatherOperação. Após a passagem para frente ou para trás de
cada camada, os MICs fragmentam os parâmetros novamente para economizar memória da GPU.
Durante a passagem para trás, os MICs reduzem os gradientes e, simultaneamente, os fragmentam
nas GPUs por meio doReduceScatterOperação. Finalmente, os MICs aplicam os gradientes locais
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reduzidos e fragmentados aos fragmentos de parâmetros locais correspondentes, usando os fragmentos
locais dos estados otimizadores. Para reduzir a sobrecarga de comunicação, o SageMaker a biblioteca
parallel de modelos pré-busca as próximas camadas em passagem para frente ou para trás e sobrepõe a
comunicação de rede com a computação.
O estado de treinamento do modelo é replicado entre os grupos de fragmentação. Isso significa que, antes
que os gradientes sejam aplicados aos parâmetros, oAllReducea operação deve ocorrer em todos os
grupos de fragmentação, além doReduceScatteroperação que ocorre dentro do grupo de fragmentação.
Na verdade, o paralelismo fragmentado de dados introduz uma compensação entre a sobrecarga de
comunicação e a eficiência da memória da GPU. O uso de paralelismo fragmentado de dados aumenta
o custo de comunicação, mas o espaço ocupado pela memória por GPU (excluindo o uso de memória
devido a ativações) é dividido pelo grau de paralelismo de dados fragmentados, portanto, modelos maiores
podem ser ajustados ao cluster da GPU.
O grau de paralelismo de dados fragmentados selecionado deve dividir uniformemente o grau de
paralelismo de dados. Por exemplo, para uma tarefa de paralelismo de dados de 8 vias, escolha 2, 4
ou 8 para o grau de paralelismo de dados fragmentados. Ao escolher o grau de paralelismo de dados
fragmentados, recomendamos que você comece com um número pequeno e aumente-o gradualmente até
que o modelo caiba na memória junto com o tamanho de lote desejado.
Tópicos
• Como aplicar o paralelismo de dados fragmentados ao seu Job de treinamento (p. 2604)
• Treinamento de precisão mista com paralelismo de dados fragmentados (p. 2605)
• Dicas e considerações para usar o paralelismo de dados fragmentados (p. 2606)

Como aplicar o paralelismo de dados fragmentados ao seu Job de treinamento
Para usar o paralelismo de dados fragmentados, aplique as seguintes modificações em seu roteiro de
treinamento e estimador.
Adapt your PyTorch script de treinamento
Siga as instruções emEtapa 1: Modifique uma PyTorchRoteiro de treinamento (p. 2570)para envolver
os objetos do modelo e do otimizador com osmdistributed.modelparallel.torchinvólucros
dotorch.nn.paralleletorch.distributedMódulos.
Configurar uma SageMaker PyTorch estimador
Como parte da configuração de um SageMaker PyTorch Estimador emthe section called “Etapa 2: Inicie
um Job de treinamento” (p. 2577), adicione os parâmetros para o paralelismo de dados fragmentados.
Para ativar o paralelismo de dados fragmentados, adicione
osharded_data_parallel_degreeparâmetro para o SageMaker PyTorchEstimador. Esse
parâmetro especifica o número de GPUs nas quais o estado de treinamento é fragmentado. O valor
parasharded_data_parallel_degreedeve ser um número inteiro entre um e o grau de paralelismo
de dados e deve dividir uniformemente o grau de paralelismo de dados. Observe que a biblioteca detecta
automaticamente o número de GPUs, portanto, o grau de parallel dos dados. Os parâmetros adicionais a
seguir estão disponíveis para configurar o paralelismo de dados fragmentados.
• "sdp_reduce_bucket_size" (int, padrão: 5e8)— Especifica o tamanho dePyTorch Baldes de
gradiente DDPem número de elementos do dtype padrão.
• "sdp_param_persistence_threshold" (int, padrão: 1e6)— Especifica o tamanho de um tensor de
parâmetros em número de elementos que podem persistir em cada GPU. O paralelismo fragmentado
de dados divide cada tensor de parâmetro nas GPUs de um grupo parallel de dados. Se o número de
elementos no tensor de parâmetros for menor que esse limite, o tensor de parâmetros não será dividido;
isso ajuda a reduzir a sobrecarga de comunicação porque o tensor de parâmetros é replicado em GPUs
paralelas de dados.
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• "sdp_max_live_parameters" (int, padrão: 1e9)— Especifica o número máximo de parâmetros que
podem estar simultaneamente em um estado de treinamento recombinado durante a passagem para
frente e para trás. Busca de parâmetros com oAllGathera operação é interrompida quando o número
de parâmetros ativos atinge o limite determinado. Observe que aumentar esse parâmetro aumenta o
consumo de memória.
• "sdp_hierarchical_allgather" (bool, padrão: True)— Se definido comoTrue, oAllGathera
operação é executada hierarquicamente: ela é executada primeiro em cada nó e depois nos nós. Para
trabalhos de treinamento distribuídos em vários nós, o hierárquicoAllGathera operação é ativada
automaticamente.
• "sdp_gradient_clipping" (flutuador, padrão: 1,0)— Especifica um limite para recortar o gradiente
da norma L2 dos gradientes antes de propagá-los para trás por meio dos parâmetros do modelo.
Quando o paralelismo fragmentado de dados é ativado, o recorte de gradiente também é ativado. O
limite padrão é1.0. Ajuste esse parâmetro se você tiver o problema de gradientes explosivos.
O código a seguir mostra um exemplo de como configurar o paralelismo de dados fragmentados.
import sagemaker
from sagemaker.pytorch import PyTorch
smp_options = {
"enabled": True,
"parameters": {
# "pipeline_parallel_degree": 1,
# Optional,
# "tensor_parallel_degree": 1,
# Optional,
"ddp": True,
# parameters for sharded data parallelism
"sharded_data_parallel_degree": 2,
parallelism
"sdp_reduce_bucket_size": int(5e8),
"sdp_param_persistence_threshold": int(1e6),
"sdp_max_live_parameters": int(1e9),
"sdp_hierarchical_allgather": True,
"sdp_gradient_clipping": 1.0
}
}
mpi_options = {
"enabled" : True,
"processes_per_host" : 8
}

default is 1
default is 1
# Add this to activate sharded data
#
#
#
#
#

Optional
Optional
Optional
Optional
Optional

# Required
# Required

smp_estimator = PyTorch(
entry_point="your_training_script.py", # Specify your train script
role=sagemaker.get_execution_role(),
instance_count=1,
instance_type='ml.p3.16xlarge',
framework_version='1.12.0',
py_version='pyxy',
distribution={
"smdistributed": {"modelparallel": smp_options},
"mpi": mpi_options
},
base_job_name="sharded-data-parallel-job"
)
smp_estimator.fit('s3://my_bucket/my_training_data/')

Treinamento de precisão mista com paralelismo de dados fragmentados
Para economizar ainda mais a memória da GPU com números de ponto flutuante de meia precisão e
paralelismo de dados fragmentados, você pode ativar o formato de ponto flutuante de 16 bits (FP16)
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ouFormato de ponto flutuante cerebral(BF16) adicionando um parâmetro adicional à configuração de
treinamento distribuído.

Note
Você não pode ativar os dois tipos de dados em um trabalho de treinamento e ofp16ebf16os
parâmetros são mutuamente exclusivos.
Para treinamento FP16 com paralelismo de dados fragmentados
Para executar o treinamento FP16 com paralelismo de dados fragmentados, adicione"fp16":
True"para osmp_optionsdicionário de configuração. Em seu roteiro de treinamento,
você pode escolher entre as opções de escala de perda estática e dinâmica por meio
dosmp.DistributedOptimizerMódulo. Para obter mais informações, consultethe section called
“Treinamento FP16 com paralelismo de modelos” (p. 2600)
smp_options = {
"enabled": True,
"parameters": {
"ddp": True,
"sharded_data_parallel_degree": 2,
"fp16": True
}
}

Para treinamento BF16 com paralelismo de dados fragmentados
O recurso de paralelismo de dados fragmentados do SageMaker suporta treinamento no tipo de dados
BF16. O tipo de dados BF16 usa 8 bits para representar o expoente de um número de ponto flutuante,
enquanto o tipo de dados FP16 usa 5 bits. Preservar os 8 bits para o expoente permite manter a mesma
representação do expoente de um número de ponto flutuante de precisão única (FP32) de 32 bits.
Isso torna a conversão entre o FP32 e o BF16 mais simples e significativamente menos propensa a
causar problemas de transbordamento e subfluxo que surgem com frequência no treinamento do FP16,
especialmente ao treinar modelos maiores. Embora ambos os tipos de dados usem 16 bits no total, esse
maior intervalo de representação do expoente no formato BF16 ocorre às custas da precisão reduzida.
Para treinar modelos grandes, essa precisão reduzida geralmente é considerada uma compensação
aceitável para o alcance e a estabilidade do treinamento.

Note
Atualmente, o treinamento do BF16 funciona somente quando o paralelismo de dados
fragmentados é ativado.
Para executar o treinamento BF16 com paralelismo de dados fragmentados, adicione"bf16": Truepara
osmp_optionsdicionário de configuração.
smp_options = {
"enabled": True,
"parameters": {
"ddp": True,
"sharded_data_parallel_degree": 2,
"bf16": True
}
}

Dicas e considerações para usar o paralelismo de dados fragmentados
Considere o seguinte ao usar o SageMaker modelar o paralelismo de dados fragmentados da biblioteca
paralela.
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• O paralelismo de dados fragmentados é compatível com o treinamento FP16. Para executar
o treinamento FP16, consultethe section called “Treinamento FP16 com paralelismo de
modelos” (p. 2600).
• Atualmente, o paralelismo de dados fragmentados não é compatível comparalelismo por
tensor (p. 2584),paralelismo de pipeline (p. 2551), efragmentação de estado do otimizador (p. 2594).
Para ativar o paralelismo de dados fragmentados, defina os graus de paralelismo do tensor e do pipeline
como 1 e desative a fragmentação do estado do otimizador.
OCheckpoints de ativação (p. 2595)eDescarregamento de ativação (p. 2597)os recursos são
compatíveis com o paralelismo de dados fragmentados.
• Para usar o paralelismo de dados fragmentados com o acúmulo de gradiente, defina
abackward_passes_per_stepargumento para o número de etapas de acumulação ao envolver
seu modelo com osmdistributed.modelparallel.torch.DistributedModelMódulo. Isso
garante que o gradienteAllReducea operação entre os grupos de replicação do modelo (grupos de
fragmentação) ocorre no limite do acúmulo de gradiente.
• Você pode verificar seus modelos treinados com paralelismo de dados fragmentados usando as APIs de
ponto de verificação da biblioteca,smp.save_checkpointesmp.resume_from_checkpoint. Para
obter mais informações, consultethe section called “Verificando os modelos distribuídos e os estados do
otimizador” (p. 2602)
• O comportamento dodelayed_parameter_initializationmudanças nos parâmetros de
configuração sob paralelismo de dados fragmentados. Quando esses dois recursos são ativados
simultaneamente, os parâmetros são inicializados imediatamente após a criação do modelo de
forma fragmentada, em vez de atrasar a inicialização do parâmetro, para que cada classificação seja
inicializada e armazene seu próprio fragmento de parâmetros.
• Quando o paralelismo de dados fragmentados é ativado, a biblioteca realiza o recorte de gradiente
internamente quando ooptimizer.step()a chamada é executada. Você não precisa usar APIs
utilitárias para recorte de gradiente, comotorch.nn.utils.clip_grad_norm_ (). Para ajustar o valor limite
para recorte de gradiente, você pode defini-lo por meio dosdp_gradient_clippingparâmetro para
a configuração do parâmetro de distribuição quando você constrói o SageMaker PyTorch estimador,
conforme mostrado nathe section called “Como aplicar o paralelismo de dados fragmentados ao seu Job
de treinamento” (p. 2604)Seção.

Melhores práticas paralelas do modelo distribuído SageMaker
Use as diretrizes a seguir ao executar um trabalho de treinamento distribuído com a biblioteca paralela
modelo SageMaker.

Configurando a configuração certa para um determinado modelo
Ao aumentar a escala de um modelo, recomendamos que você veja a seguinte lista em ordem. Cada item
da lista discute a vantagem de usar as técnicas da biblioteca junto com as compensações que podem
surgir.

Tip
Se um modelo pode se encaixar bem usando um subconjunto dos recursos da biblioteca,
adicionar mais paralelismo do modelo ou recursos de economia de memória geralmente não
melhora o desempenho.

Usando grandes tipos de instância de GPU
• No domínio do paralelismo de modelos, é melhor usar instâncias poderosas com grandes memórias
de GPU para lidar com a sobrecarga de operações de paralelismo de modelos, como modelos de
particionamento em várias GPUs. Recomendamos usarml.p4douml.p3dninstâncias para treinar
grandes modelos DL. Essas instâncias também são equipadas com Elastic Fabric Adapter (EFA), que
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fornece maior largura de banda de rede e permite treinamento em larga escala com paralelismo do
modelo.

Estado do otimizador de estilhamento
• O impacto do estado do otimizador de estilha depende do número de classificações paralelas de dados.
Normalmente, um maior grau de paralelismo de dados (proporcional ao tamanho do nó de computação)
pode melhorar a eficiência do uso da memória.
Quando você quiser reduzir o tamanho de um cluster, verifique a configuração de fragmentação do
estado do otimizador. Por exemplo, um modelo DL grande com fragmentação de estado otimizador que
se encaixa em um nó com 16 GPUs não cabe em um nó com 8 GPUs porque simplesmente não há
GPUs suficientes para fragmentar o estado do otimizador.
Para obter mais informações, consulte fragmentação de estado do otimizador (p. 2594).

Verificação de ativação
• A eficiência da memória pode ser melhorada usando o checkpoint de ativação para um grupo de
módulos. Quanto mais você agrupa os módulos, mais eficiente é o uso da memória. Ao marcar módulos
sequenciais para camadas, ostrategyArgumento dosmp.set_activation_checkpointingfunção
agrupa as camadas juntas para checkpoint. Por exemplo, agrupar duas ou mais camadas juntas para
checkpointing é mais eficiente em memória do que apontar uma camada de cada vez, e isso negocia
tempo de computação extra para uso reduzido de memória.
Para obter mais informações, consulte Checkpoints de ativação (p. 2595).

Paralelismo tensor
n

• O grau de paralelismo tensor deve ser uma potência de dois (2, 4, 8,..., 2 ), onde o grau máximo deve
ser igual ao número de GPUs por nó. Por exemplo, se você usar um nó com 8 GPUs, os números
possíveis para o grau de paralelismo tensor são 2, 4 e 8. Não recomendamos números arbitrários
(como 3, 5, 6 e 7) para o grau de paralelismo tensor. Quando você usa vários nós, a configuração
incorreta do grau de paralelismo do tensor pode resultar na execução do paralelismo do tensor nos
nós; isso adiciona sobrecarga significativa da comunicação de ativações entre os nós e pode se tornar
computacionalmente caro.
Para obter mais informações, consulte Paralelismo por tensor (p. 2584).

Paralelismo de pipeline entre nós
• Você pode executar o paralelismo de pipeline em um único nó e em vários nós. Quando você usa
o paralelismo de pipeline em combinação com o paralelismo tensor, recomendamos executar o
paralelismo do pipeline em vários nós e manter o paralelismo do tensor dentro de nós individuais.
• O paralelismo do pipeline vem com os seguintes três botões:microbatches,active_microbatches,
eprescaled_batch.
• Quando você usa paralelismo tensor com paralelismo de pipeline, recomendamos
ativarprescaled_batchpara que o tamanho do lote por grupo paralelo modelo possa ser aumentado
para uma tubulação eficiente. comprescaled_batchativado, o tamanho do lote definido no
script de treinamento se tornatp_sizevezes o tamanho do lote definido para cada classificação
semprescaled_batch.
• Aumento do número demicrobatchesajuda a obter tubulações eficientes e melhor desempenho.
Observe que o tamanho efetivo do microlote é o tamanho do lote dividido pelo número de microlotes.
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Se você aumentar o número de microlotes enquanto mantém o tamanho do lote constante, cada
microlote processará menos amostras.
• O número deactive_microbatchesé o número máximo de microlotes que estão simultaneamente
em processo durante a tubulação. Para cada microlote ativo em processo, suas ativações e gradientes
ocupam a memória da GPU. Portanto, aumentandoactive_microbatchesocupa mais memória da
GPU.
• Se a memória da GPU e da GPU estiverem subutilizadas, aumenteactive_microbatchespara melhor
paralelização durante a tubulação.
• Para obter mais informações sobre como usar o paralelismo do tensor com paralelismo do pipeline,
consulteParalelismo de tensores combinado com paralelismo de tubulação (p. 2588).
• Para encontrar descrições dos parâmetros acima mencionados, consulteParâmetros
parasmdistributednoDocumentação do SDK do SageMaker Python SDK.

Descarregando ativações para a CPU
• Certifique-se de que isso seja usado em combinação com checkpointing de ativação e paralelismo
de pipeline. Para garantir que o descarregamento e o pré-carregamento ocorram em segundo plano,
especifique um valor maior que 1 para o parâmetro microbatches.
• Ao descarregar as ativações, é possível aumentaractive_microbatchese às vezes combinam com
o número total de microlotes. Isso depende de quais módulos são verificados e de como o modelo é
particionado.
Para obter mais informações, consulte Ativação e Descarregamento (p. 2597).

Configurações de referência
A equipe de treinamento paralelo do modelo distribuído do SageMaker fornece os seguintes pontos de
referência com base em experimentos com o modelo GPT-2, o comprimento da sequência de 512 e o
tamanho do vocabulário de 50.000.
O número
Tipo de
de
instância
parâmetros
do modelo

Paralelismo Paralelismo Sharding
do
tensor
de
gasoduto
estado do
otimizador

Verificação
de
ativação

Lote précalçado

Tamanho
do lote

10 bilhão

1
16ml.p4d.24xlarge

4

Verdadeiro

Cada
Verdadeiro
camada de
transformador

batch_size=40

30 bilhão

1
16ml.p4d.24xlarge

8

Verdadeiro

Cada
Verdadeiro
camada de
transformador

batch_size=32

60 bilhão

2
32ml.p4d.24xlarge

8

Verdadeiro

Cada
Verdadeiro
camada de
transformador

batch_size=56,
microbatches=4,
active_microbatches

Você pode extrapolar das configurações anteriores para estimar o uso da memória da GPU para a
configuração do modelo. Por exemplo, se você aumentar o comprimento da sequência para um modelo
de 10 bilhões de parâmetros ou aumentar o tamanho do modelo para 20 bilhões, talvez queira diminuir
o tamanho do lote primeiro. Se o modelo ainda não se encaixar, tente aumentar o grau de paralelismo
tensor.
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Modificando seu script de treinamento
• Antes de usar os recursos da biblioteca paralela modelo SageMaker em seu script de treinamento,
reviseDicas e armadilhas de configuração paralela do modelo distribuído SageMaker (p. 2610).
• Para lançar um trabalho de treinamento mais rápido, use oModo local SageMaker. Isso ajuda você
a executar rapidamente um trabalho de treinamento localmente em uma instância de notebook
SageMaker. Dependendo da escala da instância de ML na qual a instância do notebook SageMaker está
sendo executada, talvez seja necessário ajustar o tamanho do modelo alterando as configurações do
modelo, como a largura oculta, o número de camadas do transformador e as cabeças de atenção. Valide
se o modelo reduzido funcionar bem na instância do notebook antes de usar um cluster grande para
treinar o modelo completo.

Monitorando e registrando um Job de treinamento usando o console do
SageMaker e o Amazon CloudWatch
Para monitorar métricas no nível do sistema, como utilização da memória da CPU, utilização da memória
da GPU e utilização da GPU, use a visualização fornecida por meio doConsola SageMaker.
1. No painel de navegação à esquerda, escolhaTreinamento.
2. Escolha Training jobs (Trabalhos de treinamento).
3. No painel principal, escolha o nome do trabalho de treinamento para o qual você deseja ver mais
detalhes.
4. Navegue pelo painel principal e encontre oMonitorpara ver a visualização automatizada.
5. Para ver os registros de trabalho de treinamento, escolhaVisualizar logsnoMonitorseção. Você pode
acessar os registros de trabalho de treinamento distribuídos do trabalho de treinamento no CloudWatch.
Se você iniciou o treinamento distribuído de vários nós, verá vários fluxos de log com tags no formato
dealgo-n-1234567890. Oalgo-1o fluxo de log rastreia os logs de treinamento do nó principal (0º).
Para obter mais informações, consulte Monitore e analise trabalhos de treinamento usando a Amazon
CloudWatchMétricas (p. 2760).

Permissões
Para executar um trabalho de treinamento do SageMaker com paralelismo modelo ou oNotebooks de
exemplo de treinamento distribuído SageMaker, verifique se você tem as permissões corretas em sua
função do IAM, como as seguintes:
• Para usarFSx for Lustre, adicioneAmazonFSxFullAccess.
• Para usar o Amazon S3 como um canal de dados, adicioneAmazonS3FullAccess.
• Para usar o Docker, criar seu próprio contêiner e enviá-lo para o Amazon ECR,
adicioneAmazonEC2ContainerRegistryFullAccess.
• Para ter acesso total para usar todo o conjunto de recursos do SageMaker,
adicioneAmazonSageMakerFullAccess.

Dicas e armadilhas de configuração paralela do modelo
distribuído SageMaker
Analise as dicas e armadilhas a seguir antes de usar a biblioteca paralela de modelos distribuídos
do Amazon SageMaker. Essa lista inclui dicas que são aplicáveis em todas as estruturas. Para
obter dicas específicas do TensorFlow e PyTorch, consulteModifique uma TensorFlow Script de
treinamento (p. 2565)eModifique uma PyTorch Script de treinamento (p. 2570), respectivamente.
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Tamanho do Batch e número de microlotes
• A biblioteca é mais eficiente quando o tamanho do lote é aumentado. Para casos de uso em que o
modelo se encaixa em um único dispositivo, mas só pode ser treinado com um pequeno tamanho de
lote, o tamanho do lote pode e deve ser aumentado após a integração da biblioteca. O paralelismo do
modelo economiza memória para modelos grandes, permitindo que você treine usando tamanhos de
lote que anteriormente não cabiam na memória.
• Escolher vários microlotes muito pequenos ou muito grandes pode diminuir o desempenho. A
biblioteca executa cada microlote sequencialmente em cada dispositivo, portanto, o tamanho do
microlote (tamanho do lote dividido pelo número de microlotes) deve ser grande o suficiente para
utilizar totalmente cada GPU. Ao mesmo tempo, a eficiência da tubulação aumenta com o número de
microlotes, portanto, atingir o equilíbrio certo é importante. Normalmente, um bom ponto de partida
é tentar 2 ou 4 microlotes, aumentando o tamanho do lote para o limite de memória e, em seguida,
experimentar tamanhos de lote maiores e números de microlotes. À medida que o número de microlotes
aumenta, tamanhos de lote maiores podem se tornar viáveis se um pipeline intercalado for usado.
• O tamanho do lote deve estar sempre divisível pelo número de microlotes. Observe que, dependendo
do tamanho do conjunto de dados, às vezes o último lote de cada época pode ter um tamanho menor
do que o restante, e esse lote menor precisa ser divisível pelo número de microlotes também. Se não
for, você pode definirdrop_remainder=Truenotf.Dataset.batch()chamada (no TensorFlow)
ou definadrop_last=TrueemDataLoader(em PyTorch), para que este último lote pequeno não seja
usado. Se você estiver usando uma API diferente para o pipeline de dados, talvez seja necessário pular
manualmente o último lote sempre que ele não estiver divisível pelo número de microlotes.

Particionamento manual
• Se você usar o particionamento manual, esteja atento aos parâmetros que são consumidos por
várias operações e módulos em seu modelo, como a tabela de incorporação em arquiteturas de
transformadores. Os módulos que compartilham o mesmo parâmetro devem ser colocados no
mesmo dispositivo para correção. Quando o particionamento automático é usado, a biblioteca aplica
automaticamente essa restrição.

Preparação de dados
• Se o modelo receber várias entradas, certifique-se de semear as operações aleatórias em seu pipeline
de dados (por exemplo, embaralhamento) comsmp.dp_rank(). Se o conjunto de dados estiver sendo
deterministicamente fragmentado em dispositivos paralelos de dados, certifique-se de que o fragmento
esteja indexado porsmp.dp_rank(). Isso é para garantir que a ordem dos dados vistos em todas as
classificações que formam uma partição de modelo seja consistente.

Retornando tensores desmp.DistributedModel
• Qualquer tensor que seja retornado dosmp.DistributedModel.call(para TensorFlow)
ousmp.DistributedModel.forward(para PyTorch) função é transmitida para todas as outras
classificações, a partir da classificação que computou esse tensor específico. Como resultado,
qualquer tensor que não seja necessário fora dos métodos de chamada e encaminhamento (ativações
intermediárias, por exemplo) não deve ser retornado, pois isso causa comunicação desnecessária e
sobrecarga de memória e prejudica o desempenho.

O@smp.stepDecorador
• Se umsmp.stepfunção -decorated tem um argumento tensor que não tem uma dimensão em lote, o
nome do argumento deve ser fornecido nanon_split_inputslista ao chamarsmp.step. Isso impede
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que a biblioteca tente dividir o tensor em microlotes. Para obter mais informações, consultesmp.stepna
documentação da API.

Atrasando a inicialização de parâmetros
Para modelos muito grandes com mais de 100 bilhões de parâmetros, a inicialização de peso através
da memória da CPU pode resultar em um erro de falta de memória. Para contornar isso, a biblioteca
oferecesmp.delay_param_initializationmanager de contexto. Isso atrasa a alocação física de
parâmetros até que eles se movam para a GPU durante a primeira execução de umsmp.step-função
decorada. Isso evita o uso desnecessário de memória da CPU durante a inicialização do treinamento. Use
o gerenciador de contexto ao criar um objeto de modelo conforme mostrado no código a seguir.
with smp.delay_param_initialization(enabled=True):
model = MyModel()

Paralelismo tensor para PyTorch
• Se você estiver usando uma semente para resultados determinísticos, defina a semente com base
emsmp.dp_rank()(por exemplo,torch.manual_seed(42 + smp.dp_rank())). Se você não
fizer isso, partições diferentes de umnn.Parametersão inicializados da mesma forma, impactando a
convergência.
• A biblioteca de paralelismo modelo do SageMaker usa a NCCL para implementar coletivos necessários
para a distribuição dos módulos. Especialmente para modelos menores, se muitas chamadas
NCCL forem agendadas na GPU ao mesmo tempo, o uso da memória pode aumentar devido
ao espaço adicional usado pela NCCL. Para neutralizar isso,smpacelera as chamadas NCCL
para que o número de operações NCCL em andamento a qualquer momento seja menor ou igual
a um determinado limite. O limite padrão é 8, mas isso pode ser ajustado usando a variável de
ambienteSMP_NCCL_THROTTLE_LIMIT. Se você observar mais uso de memória do que o esperado
ao usar o paralelismo tensor, você pode tentar reduzir esse limite. No entanto, escolher um limite muito
pequeno pode causar perda de taxa de transferência. Para desativar completamente a limitação, você
pode definirSMP_NCCL_THROTTLE_LIMIT=-1.
• A seguinte identidade, que se mantém quando o grau de paralelismo tensor é 1, não se sustenta quando
o grau de paralelismo tensor é maior que 1:smp.mp_size() * smp.dp_size() == smp.size().
Isso ocorre porque o grupo paralelo tensor faz parte do grupo de paralelismo modelo e do grupo de
paralelismo de dados. Se o código tiver referências existentes paramp_rank,mp_size,MP_GROUP,
e assim por diante, e se você quiser trabalhar apenas com o grupo paralelo do pipeline, talvez seja
necessário substituir as referências porsmp.pp_size(). As seguintes identidades são sempre
verdadeiras:
• smp.mp_size() * smp.rdp_size() == smp.size()
• smp.pp_size() * smp.dp_size() == smp.size()
• smp.pp_size() * smp.tp_size() * smp.rdp_size() == smp.size()
• Desde osmp.DistributedModelwrapper modifica os parâmetros do modelo quando o paralelismo
do tensor é ativado, o otimizador deve ser criado após a chamadasmp.DistributedModel, com os
parâmetros distribuídos. Por exemplo, o seguinte não funciona:
## WRONG
model = MyModel()
optimizer = SomeOptimizer(model.parameters())
model = smp.DistributedModel(model) # optimizer now has outdated parameters!

Em vez disso, o otimizador deve ser criado com os parâmetros dosmp.DistributedModelcomo
segue:
## CORRECT
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model = smp.DistributedModel(MyModel())
optimizer = SomeOptimizer(model.optimizers())

• Quando um módulo é substituído por sua contraparte distribuída através do paralelismo tensor, o módulo
distribuído não herda seus pesos do módulo original e inicializa novos pesos. Isso significa que, por
exemplo, se os pesos precisarem ser inicializados em uma chamada específica (por exemplo, através
de umload_state_dictchamada), isso precisa acontecer após osmp.DistributedModelchamada,
uma vez que a distribuição do módulo ocorre.
• Ao acessar os parâmetros dos módulos distribuídos diretamente, observe que o peso não tem a mesma
forma que o módulo original. Por exemplo,
with smp.tensor_parallelism():
linear = nn.Linear(60, 60)
# will pass
assert tuple(linear.weight.shape) == (60, 60)
distributed_linear = smp.DistributedModel(linear)
# will fail. the number of input channels will have been divided by smp.tp_size()
assert tuple(distributed_linear.module.weight.shape) == (60, 60)

• O uso dotorch.utils.data.distributed.DistributedSampleré altamente recomendado para
paralelismo tensor. Isso garante que cada classificação paralela de dados receba o mesmo número de
amostras de dados, o que evita travamentos que podem resultar de diferentesdp_ranks tomando um
número diferente de etapas.
• Se você usar ojoinAPI do PyTorchDistributedDataParallelclasse para lidar com casos em
que diferentes classificações paralelas de dados têm números diferentes de lotes, você ainda precisa
ter certeza de que as classificações que estão no mesmoTP_GROUPtêm o mesmo número de lotes;
caso contrário, os coletivos de comunicação usados na execução distribuída de módulos podem travar.
Classificações que estão em diferentesTP_GROUPs podem ter números diferentes de lotes, desde
quejoinA API é usada.
• Se você quiser verificar seu modelo e usar o paralelismo tensor, considere o seguinte:
• Para evitar condições de parada e corrida enquanto salva e carrega modelos ao usar o paralelismo do
tensor, certifique-se de chamar as funções apropriadas dos seguintes estados de modelo e otimizador
dentro de uma classificação de paralelismo de dados reduzidos.
• Se você estiver fazendo a transição de um script paralelo de pipeline existente e habilitando tensor
paralelo para o script, certifique-se de modificar qualquerif smp.dp_rank() == 0bloco usado para
salvar e carregar comif smp.rdp_rank() == 0Blocos. Caso contrário, isso pode fazer com que
seu trabalho de treinamento fique parado.
• No momento, a verificação completa dos estados do otimizador não é suportada com o paralelismo
do tensor. Se você quiser retomar o treinamento a partir de um ponto de verificação, use o checkpoint
parcial.
Para obter mais informações sobre definição de pontos de verificação de um modelo com paralelismo
tensor, consulteInstruções para verificar o ponto de verificação com o paralelismo tensor (p. 2590).

Solução de problemas paralela do
Se você se deparar com um erro, você pode usar a lista a seguir para tentar solucionar o problema do seu
trabalho de treinamento. Se o problema persistir, entre em contato comAWSSupport ao.
Tópicos
• Considerações sobre como usar SageMakerDepurador com SageMaker Modelo distribuído
paralelamente (p. 2614)
• Salvando pontos de verificação (p. 2614)
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• Convergência usando modelo paralelo e TensorFlow (p. 2616)
• Protelando ou interrompendo trabalhos de treinamento distribuído (p. 2616)
• Recebendo um erro de NCCL para um PyTorch Job de treinamento (p. 2617)
• RecebendoRecursionErrorpara um PyTorch Job de treinamento (p. 2617)

Considerações sobre como usar SageMakerDepurador com SageMaker Modelo
distribuído paralelamente
SageMaker O Depurador não está disponível no SageMaker modelo distribuído parallel. O depurador está
habilitado por padrão para todos SageMaker TensorFlow e PyTorch trabalhos de treinamento, e você pode
ver um erro semelhante ao exemplo a seguir:
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/opt/ml/checkpoints/
metadata.json.sagemaker-uploading

Para corrigir esse problea, desative o Depurador passandodebugger_hook_config=Falseao criar uma
estruturaestimatorconforme exibido no exemplo a seguir.
bucket=sagemaker.Session().default_bucket()
base_job_name="sagemaker-checkpoint-test"
checkpoint_in_bucket="checkpoints"
# The S3 URI to store the checkpoints
checkpoint_s3_bucket="s3://{}/{}/{}".format(bucket, base_job_name, checkpoint_in_bucket)
estimator = TensorFlow(
...

)

distribution={"smdistributed": {"modelparallel": { "enabled": True }}},
checkpoint_s3_uri=checkpoint_s3_bucket,
checkpoint_local_path="/opt/ml/checkpoints",
debugger_hook_config=False

Salvando pontos de verificação
Você pode encontrar o seguinte erro ao salvar pontos de verificação de um modelo grande no SageMaker:
InternalServerError: We encountered an internal error. Please try again

Isso pode ser causado por um SageMaker limitação ao fazer o upload do ponto de verificação local para o
Amazon S3 durante o treinamento. Para desativar o ponto de verificação em SageMaker, use o exemplo a
seguir para fazer upload explícito dos pontos de verificação.
Se você se deparar com o erro anterior, não usecheckpoint_s3_uricom o SageMaker
estimatorChame. Ao salvar pontos de verificação para modelos maiores, recomendamos salvar
pontos de verificação em um diretório personalizado e passar o mesmo para a função auxiliar
(comolocal_path(Argumento).
import os
def aws_s3_sync(source, destination):
"""aws s3 sync in quiet mode and time profile"""
import time, subprocess
cmd = ["aws", "s3", "sync", "--quiet", source, destination]
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print(f"Syncing files from {source} to {destination}")
start_time = time.time()
p = subprocess.Popen(cmd, stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.PIPE)
p.wait()
end_time = time.time()
print("Time Taken to Sync: ", (end_time-start_time))
return
def sync_local_checkpoints_to_s3(local_path="/opt/ml/checkpoints",
s3_uri=os.path.dirname(os.path.dirname(os.getenv('SM_MODULE_DIR', '')))+'/checkpoints'):
""" sample function to sync checkpoints from local path to s3 """
import boto3
#check if local path exists
if not os.path.exists(local_path):
raise RuntimeError("Provided local path {local_path} does not exist. Please check")
#check if s3 bucket exists
s3 = boto3.resource('s3')
if not s3_uri.startswith("s3://"):
raise ValueError(f"Provided s3 uri {s3_uri} is not valid.")
s3_bucket = s3_uri.replace('s3://','').split('/')[0]
print(f"S3 Bucket: {s3_bucket}")
try:
s3.meta.client.head_bucket(Bucket=s3_bucket)
except Exception as e:
raise e
aws_s3_sync(local_path, s3_uri)
return
def sync_s3_checkpoints_to_local(local_path="/opt/ml/checkpoints",
s3_uri=os.path.dirname(os.path.dirname(os.getenv('SM_MODULE_DIR', '')))+'/checkpoints'):
""" sample function to sync checkpoints from s3 to local path """
import boto3
#try to create local path if it does not exist
if not os.path.exists(local_path):
print(f"Provided local path {local_path} does not exist. Creating...")
try:
os.makedirs(local_path)
except Exception as e:
raise RuntimeError(f"Failed to create {local_path}")
#check if s3 bucket exists
s3 = boto3.resource('s3')
if not s3_uri.startswith("s3://"):
raise ValueError(f"Provided s3 uri {s3_uri} is not valid.")
s3_bucket = s3_uri.replace('s3://','').split('/')[0]
print(f"S3 Bucket: {s3_bucket}")
try:
s3.meta.client.head_bucket(Bucket=s3_bucket)
except Exception as e:
raise e
aws_s3_sync(s3_uri, local_path)
return

Uso de funções auxiliares:
#base_s3_uri - user input s3 uri or save to model directory (default)
#curr_host - to save checkpoints of current host
#iteration - current step/epoch during which checkpoint is saved
# save checkpoints on every node using local_rank
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if smp.local_rank() == 0:
base_s3_uri = os.path.dirname(os.path.dirname(os.getenv('SM_MODULE_DIR', '')))
curr_host = os.environ['SM_CURRENT_HOST']
full_s3_uri = f'{base_s3_uri}/checkpoints/{curr_host}/{iteration}'
sync_local_checkpoints_to_s3(local_path=checkpoint_dir, s3_uri=full_s3_uri)

Convergência usando modelo paralelo e TensorFlow
Quando você usa SageMaker treinamento em vários nós com TensorFlow e o modelo distribuído parallel,
a perda pode não convergir conforme o esperado porque a ordem dos arquivos de entrada de treinamento
pode ser diferente em cada nó. Isso pode fazer com que classificações diferentes no mesmo grupo parallel
de modelos funcionem em arquivos de entrada diferentes, causando inconsistências. Para evitar isso,
certifique-se de que os arquivos de entrada sejam ordenados da mesma forma em todas as classificações
antes de serem convertidos em TensorFlow conjuntos de dados. Uma forma de fazer isso é classificar os
nomes dos arquivos de entrada no script de treinamento.

Protelando ou interrompendo trabalhos de treinamento distribuído
Se seu trabalho de treinamento tiver problemas de paralisação, travamento ou não resposta, leia os
seguintes itens de solução de problemas para identificar qual é a causa do problema. Se precisar de mais
suporte, entre em contato com o SageMaker equipe de treinamento distribuída por meioAWSSupport ao.
• Se você verum trabalho de treinamento distribuído paralisado na etapa de inicialização do NCCL,
considere o seguinte:
• Se você estiver usando uma das instâncias habilitadas para EFA (ml.p4douml.p3dninstâncias)
com uma VPC personalizada e sua sub-rede, certifique-se de que o grupo de segurança usado tenha
conexões de entrada e saída para todas as portas de e para o mesmo SG. Geralmente, você também
precisa de conexões de saída para qualquer IP como uma regra separada (para acesso à Internet).
Para encontrar instruções sobre como adicionar regras de entrada e saída para comunicação do EFA,
consulteSageMakerJob de treinamento distribuído paralisando durante a inicialização (p. 2548).
• Se você ver umtrabalho de treinamento distribuído: paralisação durante o checkpointo modelo completo,
isso pode ser porque ostate_dict()a chamada do modelo ou otimizador não foi feita em todas as
classificações comrdp_rank()==0(ao usar o paralelismo tensor) oudp_rank()==0(ao usar apenas
o paralelismo de tubulação). Essas classificações precisam se comunicar para construir o posto de
controle a ser salvo. Problemas de paralisação semelhantes também podem ocorrer ao verificar o
otimizador parcial seshard_optimizer_stateO está habilitado.
Para obter mais informações sobre como verificar um modelo com paralelismo de modelo,
consulteInstruções gerais para salvar e carregareInstruções para verificar o ponto de verificação com o
paralelismo tensor (p. 2590).
• Se o trabalho de treinamento falhar com umErro de falta de memória CUDA, isso significa que a
configuração de treinamento distribuído precisa ser ajustada para se adequar ao modelo no cluster da
GPU. Para obter mais informações e práticas recomendadas, consulteConfigurando a configuração certa
para um determinado modelo (p. 2607).
• Se o trabalho de treinamento falhar com umincorrigívelErro ECC, isso significa que uma das GPUs
do cluster está com defeito. Se você precisar de suporte técnico, compartilhe o ARN do trabalho com
oAWSequipe e reinicie seu trabalho de treinamento a partir de um posto de controle, se possível.
• Em casos raros, uma configuração de trabalho que funcionou anteriormente, mas está próxima dos
limites da memória da GPU, pode falhar posteriormente com um cluster diferente devido a umErro de
falta de memória CUDA. Isso pode ocorrer porque algumas GPUs têm menos memória disponível do
que o normal devido a erros de ECC.
• Falha de tempo limite da redepode acontecer ao executar um trabalho com vários nós que
não usa todas as GPUs do nó. Para contornar isso, use todas as GPUs do nó, garantindo que
oprocesses_per_hostparâmetro é definido como o número de GPUs em cada instância.
Por exemplo, esta éprocesses_per_host=8peloml.p3.16xlarge,ml.p3dn.24xlarge,
eml.p4d.24xlargeinstâncias.
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• Se você descobrir que seu trabalho de treinamento demora muito tempo durante a fase
de download de dados, certifique-se de que o caminho do Amazon S3 que você forneceu
paracheckpoint_s3_uripara o SageMaker Estimatora classe é exclusiva para o trabalho de
treinamento atual. Se esse caminho for reutilizado em vários trabalhos de treinamento executados
simultaneamente, todos esses pontos de verificação serão carregados e baixados no mesmo
caminho do Amazon S3 e poderão aumentar significativamente o tempo de carregamento do ponto de
verificação.
• Use o FSx for Lustre ao lidar com grandes volumes de dados e modelos.
• Se seu conjunto de dados for grande e buscá-lo demorar muito tempo, recomendamos mantê-lo
emFSx for Lustre.
• Quando os modelos de treinamento ultrapassam 10 bilhões de parâmetros, recomendamos o uso do
FSx for Lustre para verificar os pontos de verificação.
• Depois de criar um sistema de arquivos, aguarde até que o status se tornedisponívelantes de iniciar
um trabalho de treinamento com ele.

Recebendo um erro de NCCL para um PyTorch Job de treinamento
Se você encontrou o seguinte erro, pode ser devido a um processo que está ficando sem memória da
GPU.
NCCL error in: ../torch/lib/c10d/ProcessGroupNCCL.cpp:825, unhandled system error, NCCL
version 2.7.8
ncclSystemError: System call (socket, malloc, munmap, etc) failed.

Você pode resolver isso reduzindo o tamanho do lote ouactive_microbatches. Se o particionamento
auto não estiver resultando em um particionamento bem balanceado, talvez seja necessário considerar o
particionamento manual. Para obter mais informações, consulteParalelismo de pipeline entre nós (p. 2608)

RecebendoRecursionErrorpara um PyTorch Job de treinamento
A biblioteca não oferece suporte a chamadassuper.forward()dentro da chamada de encaminhamento
de um módulo. Se você usarsuper.forward(), a seguinte mensagem de erro pode aparecer.
RecursionError: maximum recursion depth exceeded

Para corrigir o erro, em vez de ligarsuper.forward(), você deve ligarsuper()._orig_forward().

Amazônia SageMaker Exemplos de blocos de
treinamento distribuído
Os estudos de caso e cadernos a seguir fornecem exemplos de implementação das bibliotecas de
treinamento distribuídas do SageMaker para as estruturas de aprendizado profundo suportadas (PyTorch,
TensorFlow e HuggingFace) e modelos, como CNN e MaskrCNN para visão, e BERT para processamento
de linguagem natural.
Esses cadernos são fornecidos noExemplos do SageMaker GitHub repositório. Você também pode
navegá-los noExemplos de site do SageMaker.
Os exemplos estão configurados para usarp3.16xlargeinstâncias para os nós de trabalho, mas você
pode escolherml.p3dn.24xlargeouml.p4d.24xlargetipos de instância para os quais o SageMaker
bibliotecas de treinamento distribuído são otimizadas. Você pode testar os notebooks usando um cluster
de um único nó; no entanto, para ver uma melhoria de desempenho, conforme mostrado naReferências
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de treinamento, use um cluster de vários nós (dois ou mais). Os exemplos chamam a seção na qual você
modifica essa configuração.

Blogs e estudos de caso
Os blogs a seguir discutem estudos de caso sobre o uso do SageMaker bibliotecas de treinamento
distribuídas.
Dados distribuídos SageMaker Paralelo
• Hyundai reduz o tempo de treinamento do modelo ML para modelos de condução autônoma usando o
Amazon SageMaker
• Treinamento distribuído: Treine BART/T5 para resumir usando Transformers e Amazon
SageMakernoDocumentação do HuggingFace
• Treinamento YoLoV5 emAWScom PyTorch O e a SageMaker biblioteca parallel de dados
distribuídosemMédio
• Acelerar EfficientNet Treinamento do modelo SageMaker com PyTorch e a biblioteca parallel de dados
distribuídos do SageMakeremMédio
• Acelerar EfficientNet Treinamento emAWScom o SageMaker biblioteca parallel de dados
distribuídosemPara a ciência de dados

Exemplos do PyTorch
Dados distribuídos SageMaker Paralelo
• CNN com PyTorch 1.6 e SageMaker Dados paralelos
• MaskrCNN com PyTorch 1.6 e SageMaker Dados paralelos
• BERT com PyTorch 1.6 e SageMaker Dados paralelos
Modelo distribuído SageMaker Paralelo
• Treine GPT-2 com PyTorch 1.8.1 e paralelismo do tensor usando o SageMaker Biblioteca de paralelismo
modelo
• BERT com PyTorch 1.6 e SageMaker Modelo paralelo

Exemplos do TensorFlow
Dados distribuídos SageMaker Paralelo
• CNN com TensorFlow 2.3.1 e SageMaker Dados paralelos
• MaskrCNN com TensorFlow 2.3.1 e SageMaker Dados paralelos
• BERT com TensorFlow 2.3.1 e SageMaker Dados paralelos
Modelo distribuído SageMaker Paralelo
• CNN com TensorFlow 2.3.1 e SageMaker Modelo paralelo

Exemplos do HuggingFace
Os seguintes exemplos de HuggingFace em SageMaker exemplos estão disponíveis noRepositório de
notebooks HuggingFace.
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Dados distribuídos SageMaker Paralelo
• Treinamento paralelo de dados distribuídos HuggingFace em PyTorch em SageMaker - Resposta a
perguntas distribuídas
• Treinamento paralelo de dados distribuídos HuggingFace em PyTorch em SageMaker - Resumimento de
texto distribuído
• Treinamento paralelo de dados distribuídos HuggingFace em TensorFlow no SageMaker
Modelo distribuído SageMaker Paralelo
• AbranggingFace com TensorFlow Treinamento paralelo modelo distribuído no SageMaker

Como acessar ou baixar o SageMaker Exemplos de blocos de
treinamento distribuído
Siga as instruções para acessar ou baixar o SageMaker cadernos de exemplo de treinamento distribuído.

Opção 1: Use uma instância de bloco de anotações SageMaker
Para usar os exemplos acima mencionados, recomendamos usar uma Amazon SageMaker instância
de caderno. Uma instância de notebook executa o Jupyter Notebook e JupyterServer aplicativos
em instâncias do Amazon EC2, otimizados para aprendizado de máquina. Se você ainda não tiver
uma instância de bloco de anotações do ativa, siga as instruções emCriar uma instância de bloco de
anotações (p. 304)no SageMaker guia do desenvolvedor para criar um.
Depois de criar uma instância, noInstâncias de blocoPágina do SageMaker console do, faça o seguinte:
1.
2.
3.

AbertoJupyterLab.
Selecione o ícone de exemplos (

) na bandeja esquerda.

Navegue pelos exemplos paraTreinamentoe procure por cadernos intituladosDados distribuídos
paralelosouModelo distribuído paralelo.

Opção 2: Clone o SageMaker repositório de exemplos para SageMaker Instância
de estúdio ou notebook
Para baixar e usar os notebooks de exemplo acima mencionados, faça o seguinte para clonar o exemplo
GitHub repositórios:
1.

Abra um terminal.

2.

Na linha de comando, navegue até o SageMaker folder.
cd SageMaker

3.

Clone oExemplos do SageMaker GitHub repositório.
git clone https://github.com/aws/amazon-sagemaker-examples.git

Note
Para fazer download doBlocos de anotações do HuggingFace (p. 2618), clone oCadernos do
HuggingFace GitHub repositório:
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git clone https://github.com/huggingface/notebooks huggingface-notebooks

4.

No JupyterLab interface, navegue para aamazon-sagemaker-examplesfolder.

5.

Notraining/distributed_trainingpasta, existem pastas para estruturas e, em cada uma
delas, há pastas paradata_parallelemodel_parallel. Escolha o exemplo de sua escolha e
siga as instruções para iniciar o treinamento distribuído com um SageMaker biblioteca de treinamento
distribuída.

Amazônia SageMaker Compilador de treinamento
Usar a Amazon SageMaker Compilador de treinamento para treinar modelos de aprendizado profundo
(DL) com mais rapidez em instâncias de GPU escaláveis gerenciadas por SageMaker.

O que é SageMaker Compilador de treinamento?
State-of-the-art os modelos de aprendizado profundo (DL) consistem em redes neurais complexas de
várias camadas com bilhões de parâmetros que podem levar milhares de horas para serem treinados
pela GPU. A otimização desses modelos na infraestrutura de treinamento exige amplo conhecimento
de DL e engenharia de sistemas; isso é desafiador mesmo para casos de uso restritos. Embora existam
implementações de compiladores de código aberto que otimizam o processo de treinamento de DL, eles
podem não ter a flexibilidade de integrar estruturas de DL com alguns hardwares, como instâncias de
GPU.
SageMaker O Training Compiler é um recurso de SageMaker isso faz com que esses hard-to-implement
otimizações para reduzir o tempo de treinamento em instâncias de GPU. O compilador otimiza os modelos
DL para acelerar o treinamento usando de forma mais eficiente SageMaker instâncias de GPU de machine
learning (ML). SageMaker O Training Compiler está disponível sem custo adicional SageMaker e pode
ajudar a reduzir o tempo total faturável à medida que acelera o treinamento.

SageMaker O compilador de treinamento está integrado aoAWSDeep Learning Containers (DLCs) Usar o
SageMaker Compilador de treinamento habilitadoAWSDLCs, você pode compilar e otimizar trabalhos de
treinamento em instâncias de GPU com o mínimo de alterações em seu código. Traga seus modelos de
aprendizado profundo para SageMaker e habilitar SageMaker Compilador de treinamento para acelerar a
velocidade de seu trabalho de treinamento em SageMaker Instâncias de ML para computação acelerada.

Como funcionam
SageMaker O Training Compiler converte modelos DL de sua representação de linguagem de alto nível em
instruções otimizadas para hardware. Especificamente SageMaker O Training Compiler aplica otimização
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em nível de gráfico, otimizações em nível de fluxo de dados e otimizações de back-end para produzir um
modelo otimizado que usa recursos de hardware com eficiência. Como resultado, você pode treinar seus
modelos mais rapidamente do que treiná-los sem compilação.
É um processo de duas etapas para ativar SageMaker Compilador de treinamento para seu trabalho de
treinamento:
1. Traga seu próprio script DL e, se necessário, adapte-se para compilar e treinar com SageMaker
Compilador de treinamento. Para saber mais, consulte Traga seu próprio modelo de aprendizagem
profunda (p. 2634).
2. Criar uma SageMaker objeto estimador com o parâmetro de configuração do compilador usando o
SageMaker SDK do Python.
a. Habilitar o SageMaker Compilador de treinamento
adicionandocompiler_config=TrainingCompilerConfig()para o SageMakerclasse de
estimador
b. Ajuste os hiperparâmetros (batch_sizeelearning_rate) para maximizar o benefício que
SageMaker O Training Compiler fornece. SageMaker O Training Compiler reduz o consumo de
memória do seu modelo durante o treinamento, o que normalmente permite que você ajuste um
maiorbatch_sizena memória da GPU. Usando um maiorbatch_sizeresulta em uma melhor
utilização da GPU e reduz o tempo total de treinamento. Para referênciabatch_sizetestado para
modelos populares, vejaModelos Testes (p. 2624).
Ao ajustar o tamanho do lote, você também precisa ajustar olearning_rateapropriadamente. Para
obter as melhores práticas de ajuste da taxa de aprendizado junto com a mudança no tamanho do
lote, consultethe section called “Melhores práticas e considerações” (p. 2655).
c. Executar oestimator.fit()Método de classe SageMakercompila seu modelo e inicia o trabalho
de treinamento.
Para obter instruções sobre como iniciar uma tarefa de treinamento, consulteHabilitar o SageMaker
Compilador de treinamento (p. 2642).
SageMaker O Training Compiler não altera o modelo final treinado, ao mesmo tempo que permite acelerar
o trabalho de treinamento usando com mais eficiência a memória da GPU e ajustando um tamanho de
lote maior por iteração. O modelo final treinado do trabalho de treinamento acelerado pelo compilador é
idêntico ao do trabalho de treinamento normal.

Tip
SageMaker O Training Compiler só compila modelos DL para treinamento emInstâncias de GPU
suportadasgerenciadas pela SageMaker. Para compilar seu modelo para inferência e implantá-lo
para ser executado em qualquer lugar na nuvem e na borda, useSageMaker compilador Neo.
Tópicos
• Estruturas suportadas,Regiões da AWS, tipos de instância e modelos testados (p. 2622)
• Traga seu próprio modelo de aprendizagem profunda (p. 2634)
• Habilitar o SageMaker Compilador de treinamento (p. 2642)
• SageMaker Exemplos de notebooks e blogs do compilador de treinamento (p. 2654)
• SageMaker Práticas recomendadas e considerações do compilador de treinamento (p. 2655)
• SageMaker Perguntas frequentes do compilador de treinamento (p. 2657)
• SageMaker Solução de problemas do Training (p. 2659)
• Amazônia SageMaker Notas de release do Training (p. 2661)
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Estruturas suportadas,Regiões da AWS, tipos de
instância e modelos testados
Antes de usar SageMaker Compilador de treinamento, verifique se sua estrutura de escolha é
suportada, se os tipos de instância estão disponíveis emAWSconta e suaAWSa conta está em uma das
compatíveisRegiões da AWS.

Note
SageMaker O Training Compiler está disponível na SageMaker Python SDK v2.70.0 ou versões
posteriores.

Estruturas compatíveis
SageMaker O Training Compiler oferece suporte às seguintes estruturas de aprendizado profundo e está
disponível por meio deAWSDeep Learning Containers
Tópicos
• PyTorch (p. 2622)
• TensorFlow (p. 2623)

PyTorch
Framework

Versão do framework

URI de contêiner de
aprendizado

PyTorch com Hugging
Face Transformers

Transformadores
v4.21.1

Não
763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtrcomp-training: 1.11.0
- transformadores
4.21.1-gpu-py38-cu113 ubuntu 20.04

PyTorch v1.11.0

Transformadores
v4.17.0

Extensível para
personalização do
Docker

Não
763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtrcomp-training: 1.10.2
- transformadores
4.17.0-gpu-py38-cu113 ubuntu 20.04

PyTorch v1.10.2

Transformadores
v4.11.0

Não
763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/
huggingface-pytorchtraining-comp: 1.9.0
- transformadores
4.11.0-gpu-py38-cu111 ubuntu 20.04

PyTorch v1.9.0
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TensorFlow
Framework

Versão do framework

URI de contêiner de
aprendizado

TensorFlow

TensorFlow v2.10.0

Sim
763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/
tensorflowtraining:2.10.0-gpupy39-cu112-ubuntu
20.04-sagemaker

TensorFlow v2.9.1

Sim
763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/
tensorflowtraining:2.9.1-gpu-py39cu112-ubuntu 20.04sagemaker

Transformadores
v4.17.0

Não
763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtrcomp-training: 2.6.3
- transformadores
4.17.0-gpu-py38-cu112 ubuntu 20.04

TensorFlow com
Hugging Face
Transformers

TensorFlow v2.6.3

Transformadores
v4.11.0
TensorFlow v2.5.1

Extensível para
personalização do
Docker

Não
763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/
huggingface-tensorflowtraining-comp: 2.5.1
- transformadores
4.11.0-gpu-py37-cu112 ubuntu 18.04

Para obter mais informações, consulteImagens disponíveisnaAWSDeep Learning Containers GitHub
repositório.

Regiões da AWS
OSageMaker Containersestão disponíveis na.Regiões da AWSondeAWSDeep Learning Containersestão
em serviço, exceto nas regiões da China.

Tipos de instâncias compatíveis
SageMaker O Training Compiler foi testado e oferece suporte aos seguintes tipos de instância de ML.
• Instâncias P4
• Instâncias P3
• Instâncias do G4dn
• Instâncias G5
Para obter especificações sobre os tipos de instância, consulte oComputação aceleradaseçãoPágina
de tipos de instância do Amazon EC2. Para obter informações sobre a definição de instâncias,
consulteAmazônia SageMaker Definição de preços.
Quando usa uma mensagem de erro semelhante à mensagem a seguir, siga as instruções emSolicite um
aumento de cota de serviço para SageMaker recursos.
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ResourceLimitExceeded: An error occurred (ResourceLimitExceeded) when calling
the CreateTrainingJob operation: The account-level service limit 'ml.p3dn.24xlarge
for training job usage' is 0 Instances, with current utilization of 0 Instances
and a request delta of 1 Instances.
Please contact AWS support to request an increase for this limit.

Modelos Testes
A tabela a seguir inclui uma lista dos modelos que foram testados com SageMaker Compilador de
treinamento. Para referência, o maior tamanho de lote capaz de caber na memória também está incluído
junto com outros parâmetros de treinamento. SageMaker O Training Compiler pode alterar o espaço de
memória do processo de treinamento do modelo; como resultado, um lote maior geralmente pode ser
usado durante o processo de treinamento, diminuindo ainda mais o tempo total de treinamento. Você deve
reajustar seu modelo com o compilador ativado para encontrar esse tamanho de lote aumentado. Para
economizar tempo, use a tabela de referência para escolher os maiores tamanhos de lote que podem ser
usados com os modelos testados.

Note
Os tamanhos dos lotes são tamanhos de lote locais que cabem em cada GPU individual de um
tipo de instância. Você também deve ajustar a taxa de aprendizado ao alterar o tamanho do lote.

TensorFlow2.10.0
Modelos de visão computacional (CV)
Testes usando oTensorFlowJardim modelocom Precisão Mista Automática (AMP) conforme indicado.
GPU/várias GPUs de um único nó
DetectionTransformerCOCO-2017
ResNet50

ml.g4dn.2xlarge float32

2

4

DetectionTransformerCOCO-2017
ResNet50

ml.g 5,2 x
grande

float32

3

6

DetectionTransformerCOCO-2017
ResNet50

ml.p3.2xlarge

float32

2

4

Máscara
RCNNResNet50 FPN

COCO-2017

ml.g4dn.2xlarge flutuador 16

4

6

Máscara
RCNNResNet50 FPN

COCO-2017

ml.g 5,2 x
grande

flutuador 16

6

8

Máscara
RCNNResNet50 FPN

COCO-2017

ml.g 5.48 x
grande

flutuador 16

48

64

Máscara
RCNNResNet50 FPN

COCO-2017

ml.p3.2xlarge

flutuador 16

4

6

ResNet50

ImageNet

ml.g4dn.2xlarge flutuador 16

224

256

ResNet50

ImageNet

ml.g 5,2 x
grande

192

160
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GPU/várias GPUs de um único nó
ResNet50

ImageNet

ml.g 5.48 x
grande

flutuador 16

2048

2048

ResNet50

ImageNet

ml.p3.2xlarge

flutuador 16

224

160

ResNet101

ImageNet

ml.g4dn.2xlarge flutuador 16

160

128

ResNet101

ImageNet

ml.g 5,2 x
grande

flutuador 16

192

256

ResNet101

ImageNet

ml.g 5.48 x
grande

flutuador 16

2048

2048

ResNet101

ImageNet

ml.p3.2xlarge

flutuador 16

160

224

ResNet152

ImageNet

ml.g4dn.2xlarge flutuador 16

128

128

ResNet152

ImageNet

ml.g 5,2 x
grande

flutuador 16

192

224

ResNet152

ImageNet

ml.g 5.48 x
grande

flutuador 16

1536

1792

ResNet152

ImageNet

ml.p3.2xlarge

flutuador 16

128

160

VisionTransformerImageNet

ml.g4dn.2xlarge flutuador 16

80

128

VisionTransformerImageNet

ml.g 5,2 x
grande

flutuador 16

112

144

VisionTransformerImageNet

ml.g 5.48 x
grande

flutuador 16

896

1152

VisionTransformerImageNet

ml.p3.2xlarge

flutuador 16

80

128

Modelos de processamento de linguagem natural (PNL)
Testes usando oModelos de transformadorescomSequence_Len=128e Precisão Mista Automática
(AMP), conforme indicado.
GPU/várias GPUs de um único nó
albert-base-v2

wikitext-2-rawv1

g4dn.16xlarge

flutuador 16

128

112

albert-base-v2

wikitext-2-rawv1

p3.2xlarge

flutuador 16

128

128

albert-base-v2

wikitext-2-rawv1

p3.8xlarge

flutuador 16

128

135

albert-base-v2

wikitext-2-rawv1

g5.4xlarge

flutuador 16

128

191

bert-baseuncased

wikitext-2-rawv1

g4dn.16xlarge

flutuador 16

64

94
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GPU/várias GPUs de um único nó
bert-baseuncased

wikitext-2-rawv1

p3.2xlarge

flutuador 16

96

101

bert-baseuncased

wikitext-2-rawv1

p3.8xlarge

flutuador 16

96

96

bert-baseuncased

wikitext-2-rawv1

g5.4xlarge

flutuador 16

128

128

bert-largeuncased

wikitext-2-rawv1

g4dn.16xlarge

flutuador 16

35

21

bert-largeuncased

wikitext-2-rawv1

p3.2xlarge

flutuador 16

39

26

bert-largeuncased

wikitext-2-rawv1

g5.4xlarge

flutuador 16

60

50

baseado base
base base
base base

wikitext-2-rawv1

g4dn.16xlarge

flutuador 16

96

90

baseado base
base base
base base

wikitext-2-rawv1

p3.2xlarge

flutuador 16

96

98

baseado base
base base
base base

wikitext-2-rawv1

p3.8xlarge

flutuador 16

96

96

baseado base
base base
base base

wikitext-2-rawv1

g5.4xlarge

flutuador 16

128

128

distilbert-baseuncased

wikitext-2-rawv1

g4dn.16xlarge

flutuador 16

256

160

distilbert-baseuncased

wikitext-2-rawv1

p3.2xlarge

flutuador 16

128

176

distilbert-baseuncased

wikitext-2-rawv1

p3.8xlarge

flutuador 16

128

160

distilbert-baseuncased

wikitext-2-rawv1

g5.4xlarge

flutuador 16

256

258

google_electrasmalldiscriminator

wikitext-2-rawv1

g4dn.16xlarge

flutuador 16

256

216

google_electrasmalldiscriminator

wikitext-2-rawv1

p3.2xlarge

flutuador 16

256

230

google_electrasmalldiscriminator

wikitext-2-rawv1

p3.8xlarge

flutuador 16

256

224
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GPU/várias GPUs de um único nó
google_electrasmalldiscriminator

wikitext-2-rawv1

g5.4xlarge

flutuador 16

256

320

gpt2

wikitext-2-rawv1

g4dn.16xlarge

flutuador 16

80

64

gpt2

wikitext-2-rawv1

p3.2xlarge

flutuador 16

80

77

gpt2

wikitext-2-rawv1

p3.8xlarge

flutuador 16

80

72

gpt2

wikitext-2-rawv1

g5.4xlarge

flutuador 16

128

120

jplu_tf-xlmroberta-base

wikitext-2-rawv1

g4dn.16xlarge

flutuador 16

28

24

jplu_tf-xlmroberta-base

wikitext-2-rawv1

p3.2xlarge

flutuador 16

32

24

jplu_tf-xlmroberta-base

wikitext-2-rawv1

p3.8xlarge

flutuador 16

32

26

jplu_tf-xlmroberta-base

wikitext-2-rawv1

g5.4xlarge

flutuador 16

66

52

microsoft_mpnet- wikitext-2-rawbase
v1

g4dn.16xlarge

flutuador 16

96

92

microsoft_mpnet- wikitext-2-rawbase
v1

p3.2xlarge

flutuador 16

96

101

microsoft_mpnet- wikitext-2-rawbase
v1

p3.8xlarge

flutuador 16

96

101

microsoft_mpnet- wikitext-2-rawbase
v1

g5.4xlarge

flutuador 16

128

152

de base

wikitext-2-rawv1

g4dn.16xlarge

flutuador 16

64

72

de base

wikitext-2-rawv1

p3.2xlarge

flutuador 16

64

84

de base

wikitext-2-rawv1

p3.8xlarge

flutuador 16

64

86

de base

wikitext-2-rawv1

g5.4xlarge

flutuador 16

128

128

TensorFlow2.9.1
Testes usando oTensorFlowJardim modelocom Precisão Mista Automática (AMP).
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GPU/várias GPUs de um único nó
ResNet50

ImageNet

ml.g4dn.2xlarge

192

256*

ResNet101

ImageNet

ml.g4dn.2xlarge

128

160

ml.g 5,2 x grande

224

256*

ml.p3.16xlarge

1536

1792

ml.g 5,2 x grande

192

224

ml.p3.2xlarge

160

160

ml.p3.16xlarge

1024

1.280

ml.g4dn.2xlarge

80

128*

ml.g 5,2 x grande

112

128*

ml.p3.2xlarge

56

128*

ml.p3.16xlarge

640

1024*

ml.g4dn.2xlarge

2

2

ml.g 5,2 x grande

3

6

ml.p3.2xlarge

2

4

ml.p3.16xlarge

8

32

ml.g4dn.2xlarge

4

4

ml.g 5,2 x grande

6

8

ml.p3.2xlarge

4

6

ResNet152

ImageNet

VisionTransformer

ImageNet

DetectionTransformer-COCO-2017
ResNet50

Máscara RCNNResNet50 FPN

COCO-2017

* Os tamanhos dos lotes marcados com o símbolo de asterisco (*) indicam o maior tamanho de lote
testado pelo SageMaker Equipe de desenvolvedores do Training Compiler. Para as células marcadas, a
instância pode caber em um tamanho de lote maior do que o indicado.

Transformers 4.21.1 com PyTorch 1.11.0
Testar comSequence_Len=512e Precisão Mista Automática (AMP).
GPU de um único nó
albert-base-v2

bert-basecased

wikitext-2

wikitext-2

ml.g4dn.2xlarge 1

14

28

ml.g 5,2 x
grande

1

18

40

ml.p3.2xlarge

1

14

32

ml.g4dn.2xlarge 1

12

24

ml.g 5,2 x
grande

28

44

2628

1

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Estruturas suportadas,Regiões da AWS,
tipos de instância e modelos testados

GPU de um único nó
ml.p3.2xlarge
baseado base
base base
base base

distilbert-baseuncased

destilar 2

destilar a base
de rob

Eleutherai/
GPT-NEO-125
m

gpt2

de base

xlnet-basecased

1

16

20

ml.g4dn.2xlarge 1

16

28

ml.g 5,2 x
grande

1

24

40

ml.p3.2xlarge

1

16

24

ml.g4dn.2xlarge 1

28

52

ml.g 5,2 x
grande

1

40

76

ml.p3.2xlarge

1

32

48

wikitext-103-v1

ml.p4d.24xlarge 4

82

160

wikitext-2

ml.g4dn.2xlarge 1

6

18

ml.g 5,2 x
grande

1

12

28

ml.p3.2xlarge

1

6

16

ml.g4dn.2xlarge 1

20

40

ml.g 5,2 x
grande

1

28

56

ml.p3.2xlarge

1

24

40

ml.g4dn.2xlarge 1

4

8

ml.g 5,2 x
grande

1

6

14

ml.p3.2xlarge

1

4

10

ml.g4dn.2xlarge 1

4

8

ml.g 5,2 x
grande

1

6

16

ml.p3.2xlarge

1

4

10

wikitext-2

wikitext-2

wikitext-2

wikitext-2

wikitext-2

wikitext-103-v1

ml.p4d.24xlarge 4

13

25

wikitext-2

ml.g4dn.2xlarge 1

12

20

ml.g 5,2 x
grande

1

24

36

ml.p3.2xlarge

1

12

20

wikitext-103-v1

ml.p4d.24xlarge 4

36

64

wikitext-2

ml.g4dn.2xlarge 1

2

6
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GPU de um único nó

bert-baseuncased

wikitext-103-v1

ml.g 5,2 x
grande

1

2

10

ml.p3.2xlarge

1

2

8

ml.p4d.24xlarge 2

32

64

4

32

64

8

32

64

16

32

64

Roberta-large

wikitext-103-v1

ml.p4d.24xlarge 4

16

24

microsoft/
deberta-v3base

wikitext-103-v1

ml.p4d.24xlarge 16

9

23

Transformers 4.17.0 com PyTorch 1.10.2
Testar comSequence_Len=512e Precisão Mista Automática (AMP).
GPU de um único nó
albert-base-v2

ml.p3.2xlarge

14

28

ml.g4dn.2xlarge

14

24

ml.p3.2xlarge

16

24

ml.g4dn.2xlarge

12

24

ml.p3.2xlarge

16

24

ml.g4dn.2xlarge

12

28

baseado base base
base base base

ml.p3.2xlarge

12

24

ml.g4dn.2xlarge

12

28

distilbert-base-uncased

ml.p3.2xlarge

28

48

ml.g4dn.2xlarge

24

52

ml.p3.2xlarge

6

12

ml.g4dn.2xlarge

6

14

ml.p3.2xlarge

20

40

ml.g4dn.2xlarge

12

40

Eleutherai/GPTNEO-125 m

ml.p3.2xlarge

2

10

ml.g4dn.2xlarge

2

8

facebook/bart-base

ml.p3.2xlarge

2

6

bert-base-cased

bert-base-uncased

destilar 2

destilar a base de rob
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GPU de um único nó

gpt2

de base

xlnet-base-cased

ml.g4dn.2xlarge

2

6

ml.p3.2xlarge

4

8

ml.g4dn.2xlarge

2

8

ml.p3.2xlarge

12

20

ml.g4dn.2xlarge

12

20

ml.p3.2xlarge

2

8

ml.g4dn.2xlarge

4

6

Transformers 4.11.0 com PyTorch 1.9.0
Testar comSequence_Len=512e Precisão Mista Automática (AMP).
GPU de um único nó
albert-base-v2

ml.p3.2xlarge

12

32

bert-base-cased

ml.p3.2xlarge

14

24

bert-base-chinese

ml.p3.2xlarge

16

24

bert-base-multilingualcased

ml.p3.2xlarge

4

16

bert-base-multilingualuncased

ml.p3.2xlarge

8

16

bert-base-uncased

ml.p3.2xlarge

12

24

cl-tohoku/bert-basejapanese-wholemascaramento de
palavras

ml.p3.2xlarge

12

24

cl-tohoku/bert-basejapanese

ml.p3.2xlarge

12

24

distilbert-base-uncased

ml.p3.2xlarge

28

32

distilbert-base-uncasedfinetuned-sst-2-inglês

ml.p3.2xlarge

28

32

destilar 2

ml.p3.2xlarge

16

32

facebook/bart-base

ml.p3.2xlarge

4

8

gpt2

ml.p3.2xlarge

6

20

Nreimers/MinilMV2-L6H384 destilado a partir
de Roberta-Large

ml.p3.2xlarge

20

32

de base

ml.p3.2xlarge

12

20
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Várias GPUs de um único nó
bert-base-chinese

ml.p3.8xlarge

16

26

bert-base-multilingualcased

ml.p3.8xlarge

6

16

bert-base-multilingualuncased

ml.p3.8xlarge

6

16

bert-base-uncased

ml.p3.8xlarge

14

24

distilbert-base-uncased

ml.p3.8xlarge

14

32

destilar 2

ml.p3.8xlarge

6

32

facebook/bart-base

ml.p3.8xlarge

8

16

gpt2

ml.p3.8xlarge

8

20

de base

ml.p3.8xlarge

12

20

Transformers 4.17.0 com TensorFlow 2.6.3
Testar comSequence_Len=128e Precisão Mista Automática (AMP).
Modelo

Tipo de instância

Tamanho do Batch para
estruturas nativas

Tamanho do Batch para
o Training Compiler

albert-base-v2

ml.g4dn.16xlarge

136

208

albert-base-v2

ml.g 5,4 x grande

219

312

albert-base-v2

ml.p3.2xlarge

152

208

albert-base-v2

ml.p3.8xlarge

152

192

bert-base-uncased

ml.g4dn.16xlarge

120

101

bert-base-uncased

ml.g 5,4 x grande

184

160

bert-base-uncased

ml.p3.2xlarge

128

108

bert-large-uncased

ml.g4dn.16xlarge

37

28

bert-large-uncased

ml.g 5,4 x grande

64

55

bert-large-uncased

ml.p3.2xlarge

40

32

baseado base base
base base base

ml.g4dn.16xlarge

96

100

baseado base base
base base base

ml.g 5,4 x grande

190

160

baseado base base
base base base

ml.p3.2xlarge

129

108

baseado base base
base base base

ml.p3.8xlarge

128

104
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Modelo

Tipo de instância

Tamanho do Batch para
estruturas nativas

Tamanho do Batch para
o Training Compiler

distilbert-base-uncased

ml.g4dn.16xlarge

210

160

distilbert-base-uncased

ml.g 5,4 x grande

327

288

distilbert-base-uncased

ml.p3.2xlarge

224

196

distilbert-base-uncased

ml.p3.8xlarge

192

182

google_electra-smalldiscriminator

ml.g4dn.16xlarge

336

288

google_electra-smalldiscriminator

ml.g 5,4 x grande

504

384

google_electra-smalldiscriminator

ml.p3.2xlarge

352

323

gpt2

ml.g4dn.16xlarge

89

64

gpt2

ml.g 5,4 x grande

140

146

gpt2

ml.p3.2xlarge

94

96

gpt2

ml.p3.8xlarge

96

88

jplu_tf-xlm-roberta-base

ml.g4dn.16xlarge

52

16

jplu_tf-xlm-roberta-base

ml.g 5,4 x grande

64

44

microsoft_mpnet-base

ml.g4dn.16xlarge

120

100

microsoft_mpnet-base

ml.g 5,4 x grande

192

160

microsoft_mpnet-base

ml.p3.2xlarge

128

104

microsoft_mpnet-base

ml.p3.8xlarge

130

92

de base

ml.g4dn.16xlarge

108

64

de base

ml.g 5,4 x grande

176

142

de base

ml.p3.2xlarge

118

100

de base

ml.p3.8xlarge

112

88

Transformers 4.11.0 com TensorFlow 2.5.1
TestesSequence_Len=128e Precisão Mista Automática (AMP).
GPU de um único nó
albert-base-v2

ml.p3.2xlarge

128

128

base do bart

ml.p3.2xlarge

12

64

bart-large

ml.p3.2xlarge

4

28

bert-base-cased

ml.p3.2xlarge

16

128
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GPU de um único nó
bert-base-chinese

ml.p3.2xlarge

16

128

bert-base-multilingualcased

ml.p3.2xlarge

12

64

bert-base-multilingualuncased

ml.p3.2xlarge

16

96

bert-base-uncased

ml.p3.2xlarge

16

96

bert-large-uncased

ml.p3.2xlarge

4

24

cl-tohoku/bert-basejapanese

ml.p3.2xlarge

16

128

cl-tohoku/bert-basejapanese-wholemascaramento de
palavras

ml.p3.2xlarge

16

128

distilbert-base-sst2

ml.p3.2xlarge

32

128

distilbert-base-uncased

ml.p3.2xlarge

32

128

destilar 2

ml.p3.2xlarge

32

128

gpt2

ml.p3.2xlarge

12

64

gpt2-grande

ml.p3.2xlarge

2

24

jplu/tf-xlm-roberta-base

ml.p3.2xlarge

12

32

de base

ml.p3.2xlarge

4

64

Roberta-large

ml.p3.2xlarge

4

64

base t5

ml.p3.2xlarge

64

64

t5-pequeno

ml.p3.2xlarge

128

128

Traga seu próprio modelo de aprendizagem profunda
Este guia explica como adaptar seu roteiro de treinamento para um trabalho de treinamento acelerado por
compilador. A preparação do roteiro de treinamento depende do seguinte:
• Configurações de treinamento, como treinamento de núcleo único ou distribuído.
• Estruturas e bibliotecas que você usa para criar o script de treinamento.
Escolha um dos tópicos abaixo, dependendo da estrutura que você usa.
Tópicos
• PyTorch (p. 2635)
• TensorFlow (p. 2639)
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Note
Depois de terminar de preparar seu script de treinamento, você pode executar um SageMaker
trabalho de treinamento usando o SageMaker classes de estimadores de estrutura. Para
obter mais informações, consulte o tópico anterior emHabilitar o SageMaker Compilador de
treinamento (p. 2642).

PyTorch
Traga o seu PyTorch modelar para SageMakere execute o trabalho de treinamento com SageMaker
Compilador de treinamento.

PyTorch Modelos com transformadores faciais Hugging
PyTorch modelos comAbraçando transformadores faciaissão baseados em PyTorchsMódulo Torch.nnAPI.
Hugging Face Transformers também ofereceTreinadore classes de modelo pré-treinadas para PyTorch
para ajudar a reduzir o esforço de configuração de modelos de processamento de linguagem natural
(NLP). Depois de criar seu próprio script de treinamento usando a biblioteca Transformers, você executará
o script de treinamento usando o SageMaker HuggingFaceestimador com o SageMaker Classe
de configuração do compilador de treinamento, conforme mostrado no tópico anterior emHabilitar o
SageMaker Compilador de treinamento (p. 2642).

Tip
Ao criar um tokenizador para um modelo de PNL usando Transformers em seu
script de treinamento, certifique-se de usar uma forma estática de tensor de entrada
especificandopadding='max_length'. Não usepadding='longest'porque o preenchimento
na sequência mais longa do lote pode alterar a forma do tensor de cada lote de treinamento.
A forma de entrada dinâmica pode acionar a recompilação do modelo e aumentar o tempo
total de treinamento. Para obter mais informações sobre as opções de preenchimento dos
tokenizadores Transformers, consulteEstofamento e truncamentonaDocumentação do Hugging
Face Transformers.
Tópicos
• Usando a API Hugging Face Transformers Trainer (p. 2635)
• Como usar o PyTorch(sem a API Hugging Face Transformers Trainer) (p. 2636)
• Melhores práticas para habilitar SageMaker Compilador de treinamento para PyTorch sem a API
Hugging Face Trainer (p. 2638)

Usando a API Hugging Face Transformers Trainer
Se você usa a classe Trainer da biblioteca de transformers, não precisa fazer nenhuma alteração adicional
em seu script de treinamento. SageMaker O Training Compiler compila automaticamente seu modelo do
Trainer se você o habilitar por meio da classe do estimador. O código a seguir mostra a forma básica de
PyTorch script de treinamento com a API Hugging Face Trainer.
from transformers import Trainer, TrainingArguments
training_args=TrainingArguments(**kwargs)
trainer=Trainer(args=training_args, **kwargs)

Para treinamento com uma única GPU
Você não precisa alterar o código ao usar a API do Transformers Trainer.

Para treinamento distribuído
Para Transformers v4.21.1 com PyTorchv1.11.0
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Para realizar treinamentos distribuídos com SageMaker Compilador de treinamento, você deve adicionar
o seguinte_mp_fn()funcione em seu roteiro de treinamento e envolva omain()função do. Ele
redireciona o_mp_fn(index)chamadas de função do SageMaker tempo de execução distribuído para
PyTorch(pytorchxla) para omain()função do seu roteiro de treinamento.
def _mp_fn(index):
main()

Essa função aceita oindexargumento para indicar a classificação da GPU atual no cluster para
treinamento distribuído. Para encontrar mais exemplos de scripts, consulte oScripts de exemplo de
modelagem de linguagem de Hugging Face.
Para Transformers v4.17 e anteriores com PyTorch v1.10.2 e antes
SageMaker O Training Compiler usa um mecanismo alternativo para iniciar um trabalho de treinamento
distribuído, e você não precisa fazer nenhuma modificação em seu script de treinamento. Em vez
disso, SageMaker O Training Compiler exige que você passe por um SageMaker script de lançamento
de treinamento distribuído para oentry_pointdiscuta e passe seu roteiro de treinamento para
ohyperparametersargumento no SageMaker Estimador Hugging Face.
Depois de concluir a adaptação do seu roteiro de treinamento, vá parathe section called “Executar PyTorch
Trabalhos de treinamento com Training Compiler” (p. 2642).

Como usar o PyTorch(sem a API Hugging Face Transformers Trainer)
Se você tiver um script de treinamento que usa PyTorch diretamente, você precisa fazer alterações
adicionais em seu PyTorch roteiro de treinamento. Siga as instruções para modificar o script usando
PyTorch/XLA.
Tópicos
• Para treinamento com uma única GPU (p. 2636)
• Para treinamento distribuído (p. 2637)

Para treinamento com uma única GPU
1. Importe as bibliotecas de otimização.
import torch_xla
import torch_xla.core.xla_model as xm

2. Altere o dispositivo de destino para XLA em vez detorch.device("cuda")
device=xm.xla_device()

3. Se você estiver usando PyTorchsPrecisão mista automática(AMP), faça o seguinte:
a. Substitua torch.cuda.amp pelo seguinte:
import torch_xla.amp

b. Substituirtorch.optim.SGDetorch.optim.Adamcom o seguinte:
import torch_xla.amp.syncfree.Adam as adam
import torch_xla.amp.syncfree.SGD as SGD

c. Substitua torch.cuda.amp.GradScaler pelo seguinte:
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import torch_xla.amp.GradScaler as grad_scaler

4. Se você não estiver usando AMP, substituaoptimizer.step()com o seguinte:
xm.optimizer_step(optimizer)

5. Se você estiver usando um carregador de dados distribuído, envolva seu carregador de dados na
PyTorch/XLAsParallelLoaderclasse:
import torch_xla.distributed.parallel_loader as pl
parallel_loader=pl.ParallelLoader(dataloader, [device]).per_device_loader(device)

6. Adicionarmark_stepno final do ciclo de treinamento quando você não está usandoparallel_loader:
xm.mark_step()

7. Para verificar seu treinamento, use o PyTorchMétodo de ponto de verificação do modelo /XLA:
xm.save(model.state_dict(), path_to_save)

Depois de concluir a adaptação do seu roteiro de treinamento, vá parathe section called “Executar PyTorch
Trabalhos de treinamento com Training Compiler” (p. 2642).

Para treinamento distribuído
Além das mudanças listadas no anteriorPara treinamento com uma única GPU (p. 2636)seção, adicione
as seguintes alterações para distribuir adequadamente a carga de trabalho entre as GPUs.
1. Se você estiver usando AMP, adicioneall_reducedepoisscaler.scale(loss).backward():
gradients=xm._fetch_gradients(optimizer)
xm.all_reduce('sum', gradients, scale=1.0/xm.xrt_world_size())

2. Se você precisar definir variáveis paralocal_rankseworld_size, use código semelhante ao
seguinte:
local_rank=xm.get_local_ordinal()
world_size=xm.xrt_world_size()

3. Para qualquerworld_size(num_gpus_per_node*num_nodes) maior que1, você deve definir um
amostrador de trem que deve ser semelhante ao seguinte:
import torch_xla.core.xla_model as xm
if xm.xrt_world_size() > 1:
train_sampler=torch.utils.data.distributed.DistributedSampler(
train_dataset,
num_replicas=xm.xrt_world_size(),
rank=xm.get_ordinal(),
shuffle=True
)
train_loader=torch.utils.data.DataLoader(
train_dataset,
batch_size=args.batch_size,
sampler=train_sampler,
drop_last=args.drop_last,
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)

shuffle=False if train_sampler else True,
num_workers=args.num_workers

4. Faça as seguintes alterações para garantir que você use oparallel_loaderfornecido
pelotorch_xla distributedmódulo.
import torch_xla.distributed.parallel_loader as pl
train_device_loader=pl.MpDeviceLoader(train_loader, device)

Otrain_device_loaderfunciona como um normal PyTorchcarregador como segue:
for step, (data, target) in enumerate(train_device_loader):
optimizer.zero_grad()
output=model(data)
loss=torch.nn.NLLLoss(output, target)
loss.backward()

Com todas essas mudanças, você deve ser capaz de iniciar um treinamento distribuído com qualquer
PyTorch modelo sem a API Transformer Trainer. Observe que essas instruções podem ser usadas tanto
para várias GPUs de um único nó quanto para várias GPUs de vários nós.
5. Para Transformers v4.21.1 com PyTorchv1.11.0
Para realizar treinamentos distribuídos com SageMaker Compilador de treinamento, você deve
adicionar o seguinte_mp_fn()funcione em seu roteiro de treinamento e envolva omain()função do.
Ele redireciona o_mp_fn(index)chamadas de função do SageMaker tempo de execução distribuído
para PyTorch (pytorchxla) para omain()função do seu roteiro de treinamento.
def _mp_fn(index):
main()

Essa função aceita oindexargumento para indicar a classificação da GPU atual no cluster para
treinamento distribuído. Para encontrar mais exemplos de scripts, consulte oScripts de exemplo de
modelagem de linguagem de Hugging Face.
Para Transformers v4.17 e anteriores com PyTorchv1.10.2 e antes
SageMaker O Training Compiler usa um mecanismo alternativo para iniciar um trabalho de treinamento
distribuído e exige que você passe por um SageMaker script de lançamento de treinamento distribuído
para oentry_pointdiscuta e passe seu roteiro de treinamento para ohyperparametersargumento
no SageMakerEstimador Hugging Face.
Depois de concluir a adaptação do seu roteiro de treinamento, vá parathe section called “Executar PyTorch
Trabalhos de treinamento com Training Compiler” (p. 2642).

Melhores práticas para habilitar SageMaker Compilador de treinamento para PyTorch sem a API
Hugging Face Trainer
Se você deseja alavancar o SageMaker Compilador de treinamento em seu nativo PyTorch roteiro de
treinamento, convém primeiro se familiarizar com oPyTorch em dispositivos XLA. As seções a seguir listam
algumas das melhores práticas para habilitar o XLA para PyTorch.

Note
Este guia pressupõe que você use os seguintes módulos Python:
import torch_xla.core.xla_model as xm
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import torch_xla.distributed.parallel_loader as pl

Entenda o modo preguiçoso em PyTorch/XLA
Uma diferença significativa entre PyTorch/XLA e nativo PyTorch é que o PyTorchO sistema /XLA é
executado em modo lento enquanto o nativo PyTorch é executado no modo ansioso. Os tensores no modo
lento são espaços reservados para a construção do gráfico computacional até que sejam materializados
após a conclusão da compilação e avaliação. O PyTorchO sistema /XLA cria o gráfico computacional em
tempo real quando você chama PyTorch APIs para criar a computação usando tensores e operadores.
O gráfico computacional é compilado e executado quandoxm.mark_step()é chamado explícita ou
implicitamente porpl.MpDeviceLoader/pl.ParallelLoader, ou quando você solicita explicitamente o
valor de um tensor, como chamandoloss.item()ouprint(loss).

Minimize o número decompilation-and-executionsusandopl.MpDeviceLoader/
pl.ParallelLoaderexm.step_closure
Para obter o melhor desempenho, você deve ter em mente as formas possíveis de iniciarcompilation-andexecutionsconforme descrito emEntenda o modo preguiçoso em PyTorch/XLA (p. 2639)e deve tentar
minimizar o número de compilation-and-executions. Idealmente, apenas um compilation-and-execution
é necessário por iteração de treinamento e é iniciado automaticamente porpl.MpDeviceLoader/
pl.ParallelLoader. OMpDeviceLoaderé otimizado para XLA e sempre deve ser usado, se possível,
para obter o melhor desempenho. Durante o treinamento, talvez você queira examinar alguns resultados
intermediários, como valores de perda. Nesse caso, a impressão de tensores preguiçosos deve ser
embrulhada usandoxm.add_step_closure()para evitar desnecessários compilation-and-executions.

Use AMP esyncfreeotimizadores
O treinamento no modo Automatic Mixed Precision (AMP) acelera significativamente sua velocidade
de treinamento ao aproveitar os núcleos tensores das GPUs NVIDIA. SageMaker O Training Compiler
fornecesyncfreeotimizadores otimizados para XLA para melhorar o desempenho do AMP. Atualmente,
os três seguintessyncfreeos otimizadores estão disponíveis e devem ser usados, se possível, para obter
o melhor desempenho.
torch_xla.amp.syncfree.SGD
torch_xla.amp.syncfree.Adam
torch_xla.amp.syncfree.AdamW

Essessyncfreeotimizadores devem ser emparelhados comtorch_xla.amp.GradScalerpara
dimensionamento/redução de gradiente.

TensorFlow
Traga o seu TensorFlow modelar para SageMakere execute o trabalho de treinamento com SageMaker
Compilador de treinamento.

TensorFlow Modelos
SageMaker O Training Compiler otimiza automaticamente as cargas de trabalho de treinamento do modelo
que são construídas sobre as nativas TensorFlow API ou API Keras de alto nível.

Tip
Para pré-processar seu conjunto de dados de entrada, certifique-se de usar uma forma de entrada
estática. A forma dinâmica de entrada pode iniciar a recompilação do modelo e aumentar o tempo
total de treinamento.

Usando Keras (recomendado)
Para obter a melhor aceleração do compilador, recomendamos o uso de modelos que sejam subclasses
de TensorFlow Keras (TF.Keras.Model).
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Para treinamento com uma única GPU
Não há nenhuma alteração adicional que você precise fazer no roteiro de treinamento.

Sem Keras
SageMaker O Training Compiler não oferece suporte à execução rápida em TensorFlow. Assim, você deve
envolver seu modelo e os loops de treinamento com o TensorFlow decorador de funções (@tf.function)
para aproveitar a aceleração do compilador.
SageMaker O Training Compiler executa uma otimização em nível de gráfico e usa o decorador para
garantir que seu TensorFlow as funções estão configuradas para serem executadas emmodo gráfico.

Para treinamento com uma única GPU
TensorFlow 2.0 ou posterior tem a execução rápida ativada por padrão, então você deve adicionar
o@tf.functiondecorador na frente de cada função que você usa para construir um TensorFlow modelo.

TensorFlow Modelos com transformadores faciais Hugging
TensorFlow modelos comAbraçando transformadores faciaissão baseados no
TensorFlowdeTF.Keras.ModelAPI. Hugging Face Transformers também oferece classes de modelos prétreinadas para TensorFlow para ajudar a reduzir o esforço de configuração de modelos de processamento
de linguagem natural (NLP). Depois de criar seu próprio script de treinamento usando a biblioteca
Transformers, você pode executar o script de treinamento usando o SageMaker HuggingFaceestimador
com o SageMaker Classe de configuração do compilador de treinamento, conforme mostrado no
tópico anterior emExecutar TensorFlow Trabalhos de treinamento com SageMaker Compilador de
treinamento (p. 2648).
SageMaker O Training Compiler otimiza automaticamente as cargas de trabalho de treinamento do modelo
que são construídas sobre as nativas TensorFlow API ou a API Keras de alto nível, como a TensorFlow
modelos de transformadores.

Tip
Ao criar um tokenizador para um modelo de PNL usando Transformers em seu
script de treinamento, certifique-se de usar uma forma estática de tensor de entrada
especificandopadding='max_length'. Não usepadding='longest'porque o preenchimento
na sequência mais longa do lote pode alterar a forma do tensor de cada lote de treinamento.
A forma de entrada dinâmica pode iniciar a recompilação do modelo e aumentar o tempo
total de treinamento. Para obter mais informações sobre as opções de preenchimento dos
tokenizadores Transformers, consulteEstofamento e truncamentonaDocumentação do Hugging
Face Transformers.
Tópicos
• Usar o Keras (p. 2640)
• Sem Keras (p. 2641)

Usar o Keras
Para obter a melhor aceleração do compilador, recomendamos o uso de modelos que sejam subclasses
de TensorFlow Keras (TF.Keras.Model). Conforme observado noExcursão rápidapágina noDocumentação
do Hugging Face Transformers, você pode usar os modelos regularmente TensorFlow Modelos Keras.

Para treinamento com uma única GPU
Não há nenhuma alteração adicional que você precise fazer no roteiro de treinamento.
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Para treinamento distribuído
SageMaker A aceleração do Training Compiler funciona de forma transparente para cargas de trabalho
com várias GPUs quando o modelo é construído e treinado usando as APIs Keras dentro do escopo
detf.distribute.Strategy.scope()Chame.
1. Escolha a estratégia de treinamento distribuído correta.
a. Para várias GPUs de um único nó, usetf.distribute.MirroredStrategypara definir a
estratégia.
strategy = tf.distribute.MirroredStrategy()

b. Para várias GPUs de vários nós, adicione o código a seguir para definir corretamente o TensorFlow
configuração de treinamento distribuído antes de criar a estratégia.
def set_sm_dist_config():
DEFAULT_PORT = '8890'
DEFAULT_CONFIG_FILE = '/opt/ml/input/config/resourceconfig.json'
with open(DEFAULT_CONFIG_FILE) as f:
config = json.loads(f.read())
current_host = config['current_host']
tf_config = {
'cluster': {
'worker': []
},
'task': {'type': 'worker', 'index': -1}
}
for i, host in enumerate(config['hosts']):
tf_config['cluster']['worker'].append("%s:%s" % (host, DEFAULT_PORT))
if current_host == host:
tf_config['task']['index'] = i
os.environ['TF_CONFIG'] = json.dumps(tf_config)
set_sm_dist_config()

Usar otf.distribute.MultiWorkerMirroredStrategypara definir a estratégia.
strategy = tf.distribute.MultiWorkerMirroredStrategy()

2. Usando a estratégia de sua escolha, envolva o modelo.
with strategy.scope():
# create a model and do fit

Sem Keras
Se você quiser trazer modelos personalizados com ciclos de treinamento personalizados usando
TensorFlow sem Keras, você deve envolver o modelo e o circuito de treinamento com o TensorFlow
decorador de funções (@tf.function) para aproveitar a aceleração do compilador.
SageMaker O Training Compiler executa uma otimização em nível de gráfico e usa o decorador para
garantir que seu TensorFlow as funções estão configuradas para serem executadas no modo gráfico.

Para treinamento com uma única GPU
TensorFlow 2.0 ou posterior tem a execução rápida ativada por padrão, então você deve adicionar
o@tf.functiondecorador na frente de cada função que você usa para construir um TensorFlow modelo.
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Para treinamento distribuído
Além das mudanças necessárias paraUsando Keras para treinamento distribuído, você precisa garantir
que as funções a serem executadas em cada GPU sejam anotadas com@tf.function, enquanto as
funções de comunicação entre GPUs não são anotadas. Um exemplo de código de treinamento deve ter a
seguinte aparência:
@tf.function()
def compiled_step(inputs, outputs):
with tf.GradientTape() as tape:
pred=model(inputs, training=True)
total_loss=loss_object(outputs, pred)/args.batch_size
gradients=tape.gradient(total_loss, model.trainable_variables)
return total_loss, pred, gradients
def train_step(inputs, outputs):
total_loss, pred, gradients=compiled_step(inputs, outputs)
if args.weight_decay > 0.:
gradients=[g+v*args.weight_decay for g,v in zip(gradients,
model.trainable_variables)]
optimizer.apply_gradients(zip(gradients, model.trainable_variables))
train_loss.update_state(total_loss)
train_accuracy.update_state(outputs, pred)
@tf.function()
def train_step_dist(inputs, outputs):
strategy.run(train_step, args= (inputs, outputs))

Observe que essa instrução pode ser usada tanto para várias GPUs de um único nó quanto para várias
GPUs de vários nós.

Habilitar o SageMaker Compilador de treinamento
SageMaker O compilador de treinamento é incorporado ao SageMaker SDK do Python eAWSDeep
Learning Containers para que você não precise alterar seus fluxos de trabalho para ativar o Training
Compiler. Escolha um dos tópicos abaixo que corresponda ao seu caso de uso.
Tópicos
• Executar PyTorch Trabalhos de treinamento com SageMaker Compilador de treinamento (p. 2642)
• Executar TensorFlow Trabalhos de treinamento com SageMaker Compilador de treinamento (p. 2648)

Executar PyTorch Trabalhos de treinamento com SageMaker
Compilador de treinamento
Você pode usar qualquer um dos SageMaker interfaces para executar um trabalho de treinamento com
SageMaker Compilador de treinamento: Amazônia SageMaker Studio, Amazon SageMaker instâncias de
caderno,AWS SDK for Python (Boto3), eAWS Command Line Interface.
Tópicos
• Usar o SageMaker SDK Python (p. 2643)
• Usar o SageMaker CreateTrainingJobOperação de API (p. 2648)
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Usar o SageMaker SDK Python
Para ativar SageMaker Compilador de treinamento, adicione ocompiler_configparâmetro do
SageMaker Estimador Hugging Face. Importar oTrainingCompilerConfigclasse e passe uma
instância dela para ocompiler_configparâmetro. Os exemplos de código a seguir mostram a estrutura
do SageMaker classes de estimador com SageMaker Compilador de treinamento ativado.

Tip
Para começar com os modelos pré-construídos fornecidos pela biblioteca Transformers, tente
usar os tamanhos de lote fornecidos na tabela de referência emModelos Testes (p. 2624).

Note
SageMaker Compilador de treinamento for PyTorch está atualmente disponível por meio do
SageMaker Cara abraçadaestimador de framework.
Para obter informações que se adequam ao seu caso de uso, consulte uma das opções a seguir.

Para treinamento com uma única GPU
Hugging Face Transformers with PyTorch
Para compilar e treinar um modelo de transformador com PyTorch, configure um SageMaker
Estimador Hugging Face com SageMaker Compilador de treinamento, conforme mostrado no exemplo
de código a seguir.
from sagemaker.huggingface import HuggingFace, TrainingCompilerConfig
# the original max batch size that can fit into GPU memory without compiler
batch_size_native=12
learning_rate_native=float('5e-5')
# an updated max batch size that can fit into GPU memory with compiler
batch_size=64
# update learning rate
learning_rate=learning_rate_native/batch_size_native*batch_size
hyperparameters={
"n_gpus": 1,
"batch_size": batch_size,
"learning_rate": learning_rate
}
pytorch_huggingface_estimator=HuggingFace(
entry_point='train.py',
instance_count=1,
instance_type='ml.p3.2xlarge',
transformers_version='4.21.1',
pytorch_version='1.11.0',
hyperparameters=hyperparameters,
compiler_config=TrainingCompilerConfig(),
disable_profiler=True,
debugger_hook_config=False
)
pytorch_huggingface_estimator.fit()

Para preparar seu roteiro de treinamento, consulte as seguintes páginas.
• Para treinamento com uma única GPU (p. 2635)de um PyTorch modelo usando Hugging Face
Transformers'API de treinamento
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• Para treinamento com uma única GPU (p. 2636)de um PyTorch modelo sem Hugging Face
TransformersAPI de treinamento
Para encontrar end-to-end exemplos, veja os cadernos a seguir:
• Compile e treine um modelo do Hugging Face Transformers Trainer para perguntas e respostas
com o conjunto de dados SQuAD
• Compile e treine um transformador facial de abraçosBERTModele com o conjunto de dados SST
usando SageMaker Compilador de treinamento
• Compile e treine um modelo de treinador de classificação binária com o conjunto de dados SST2
para treinamento de um único nó com uma única GPU

Para treinamento distribuído
For Transformers v4.21 with PyTorch v1.11 and later
Para PyTorch v1.11 e posterior, SageMaker O Training Compiler está disponível para treinamento
distribuído com opytorch_xlaopção especificada para odistributionparâmetro.
from sagemaker.huggingface import HuggingFace, TrainingCompilerConfig
# choose an instance type, specify the number of instances you want to use,
# and set the num_gpus variable the number of GPUs per instance.
instance_count=1
instance_type='ml.p3.8xlarge'
num_gpus=4
# the original max batch size that can fit to GPU memory without compiler
batch_size_native=16
learning_rate_native=float('5e-5')
# an updated max batch size that can fit to GPU memory with compiler
batch_size=26
# update learning rate
learning_rate=learning_rate_native/batch_size_native*batch_size*num_gpus*instance_count
training_script="your_training_script.py"
hyperparameters={
"n_gpus": num_gpus,
"batch_size": batch_size,
"learning_rate": learning_rate
}
pytorch_huggingface_estimator=HuggingFace(
entry_point='your_training_script.py',
instance_count=instance_count,
instance_type=instance_type,
transformers_version='4.21.1',
pytorch_version='1.11.0',
hyperparameters=hyperparameters,
compiler_config=TrainingCompilerConfig(),
distribution ={'pytorchxla' : { 'enabled': True }},
disable_profiler=True,
debugger_hook_config=False
)
pytorch_huggingface_estimator.fit()
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Tip
Para preparar seu roteiro de treinamento, consulte as seguintes páginas.
• Para treinamento distribuído (p. 2635)de um PyTorch modelo usando Hugging Face
Transformers'API de treinamento
• Para treinamento distribuído (p. 2637)de um PyTorch modelo sem Hugging Face
TransformersAPI de treinamento
For Transformers v4.17 with PyTorch v1.10.2 and before
Para a versão compatível do PyTorch v1.10.2 e anteriores, SageMaker O Training Compiler requer um
mecanismo alternativo para iniciar um trabalho de treinamento distribuído. Para realizar treinamentos
distribuídos, SageMaker O Training Compiler exige que você passe por um SageMaker script de
lançamento de treinamento distribuído para oentry_pointargumento e passe seu roteiro de
treinamento para ohyperparametersargumento. O exemplo de código a seguir mostra como
configurar um SageMaker Estimador Hugging Face aplicando as alterações necessárias.
from sagemaker.huggingface import HuggingFace, TrainingCompilerConfig
# choose an instance type, specify the number of instances you want to use,
# and set the num_gpus variable the number of GPUs per instance.
instance_count=1
instance_type='ml.p3.8xlarge'
num_gpus=4
# the original max batch size that can fit to GPU memory without compiler
batch_size_native=16
learning_rate_native=float('5e-5')
# an updated max batch size that can fit to GPU memory with compiler
batch_size=26
# update learning rate
learning_rate=learning_rate_native/batch_size_native*batch_size*num_gpus*instance_count
training_script="your_training_script.py"
hyperparameters={
"n_gpus": num_gpus,
"batch_size": batch_size,
"learning_rate": learning_rate,
"training_script": training_script
script.
}

# Specify the file name of your training

pytorch_huggingface_estimator=HuggingFace(
entry_point='distributed_training_launcher.py',
training launcher script.
instance_count=instance_count,
instance_type=instance_type,
transformers_version='4.17.0',
pytorch_version='1.10.2',
hyperparameters=hyperparameters,
compiler_config=TrainingCompilerConfig(),
disable_profiler=True,
debugger_hook_config=False
)
pytorch_huggingface_estimator.fit()
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O script do inicializador deve ter a aparência a seguir. Ele envolve seu script de treinamento e
configura o ambiente de treinamento distribuído, dependendo do tamanho da instância de treinamento
de sua escolha.
# distributed_training_launcher.py
#!/bin/python
import subprocess
import sys
if __name__ == "__main__":
arguments_command = " ".join([arg for arg in sys.argv[1:]])
"""
The following line takes care of setting up an inter-node communication
as well as managing intra-node workers for each GPU.
"""
subprocess.check_call("python -m torch_xla.distributed.sm_dist " +
arguments_command, shell=True)

Tip
Para preparar seu roteiro de treinamento, consulte as seguintes páginas.
• Para treinamento distribuído (p. 2635)de um PyTorch modelo usando Hugging Face
Transformers'API de treinamento
• Para treinamento distribuído (p. 2637)de um PyTorch modelo sem Hugging Face
TransformersAPI de treinamento

Tip
Para encontrar end-to-end exemplos, veja os cadernos a seguir:
• Compile e treine o modelo GPT2 usando a API Transformers Trainer com o conjunto de
dados SST2 para treinamento de vários GPUs de um único nó
• Compile e treine o modelo GPT2 usando a API Transformers Trainer com o conjunto de
dados SST2 para treinamento de vários nós com várias GPUs
A lista a seguir é o conjunto mínimo de parâmetros necessários para executar um SageMaker trabalho de
treinamento com o compilador.

Note
Ao usar o SageMaker Estimador Hugging Face, você deve especificar
otransformers_version,pytorch_version,hyperparameters,
ecompiler_configparâmetros a serem habilitados SageMaker Compilador de treinamento.
Não é possível usarimage_uripara especificar manualmente os Deep Learning Containers
integrados do Training Compiler que estão listados emEstruturas compatíveis (p. 2622).
• entry_point(str) — Obrigatório. Especifica o nome de arquivo do script de treinamento.

Note
Para realizar um treinamento distribuído com SageMaker Compilador de treinamento e PyTorch
v1.10.2 e anteriores, especifique o nome do arquivo de um script inicializador para esse
parâmetro. O script do lançador deve estar preparado para empacotar seu script de treinamento
e configurar o ambiente de treinamento distribuído. Para obter mais informações, consulte os
exemplos de cadernos a seguir:
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• Compile e treine o modelo GPT2 usando a API Transformers Trainer com o conjunto de
dados SST2 para treinamento de vários GPUs de um único nó
• Compile e treine o modelo GPT2 usando a API Transformers Trainer com o conjunto de
dados SST2 para treinamento de vários nós com várias GPUs
• instance_count(int) — Obrigatório. Especifica o número de instâncias.
• instance_type(str) — Obrigatório. Especifique o tipo de instância.
• transformers_version(str) — Exigido somente ao usar o SageMaker Estimador Hugging Face.
Especifique a versão da biblioteca Hugging Face Transformers suportada pelo SageMaker Compilador
de treinamento. Para encontrar as versões disponíveis, consulteEstruturas compatíveis (p. 2622).
• framework_versionoupytorch_version(str) — Obrigatório. Especifique o PyTorch versão
com suporte do SageMaker Compilador de treinamento. Para encontrar as versões disponíveis,
consulteEstruturas compatíveis (p. 2622).

Note
Ao usar o SageMaker Estimador Hugging Face, você deve especificar
ambostransformers_versionepytorch_version.
• hyperparameters(dict) — Opcional. Especifique hiperparâmetros para o trabalho de treinamento,
comon_gpus,batch_size, elearning_rate. Quando você habilita SageMaker Compilador de
treinamento, experimente lotes maiores e ajuste a taxa de aprendizado de acordo. Para encontrar
estudos de caso sobre o uso do compilador e tamanhos de lote ajustados para melhorar a velocidade de
treinamento, consultethe section called “Modelos Testes” (p. 2624)eSageMaker Exemplos de notebooks
e blogs do compilador de treinamento (p. 2654).

Note
Para realizar um treinamento distribuído com SageMaker Compilador de treinamento e PyTorch
v1.10.2 e anteriores, você precisa adicionar um parâmetro adicional,"training_script",
para especificar seu script de treinamento, conforme mostrado no exemplo de código anterior.
• compiler_config(TrainingCompilerConfig objeto) — Necessário para ativar SageMaker Compilador
de treinamento. Inclua esse parâmetro para ativar SageMaker Compilador de treinamento. A seguir
estão os parâmetros para oTrainingCompilerConfigclasse.
• enabled(bool) — Opcional. EspecifiqueTrueouFalsepara ligar ou desligar SageMaker Compilador
de treinamento. O valor padrão é True.
• debug(bool) — Opcional. Para receber registros de treinamento mais detalhados de seus trabalhos
de treinamento acelerados pelo compilador, altere-os paraTrue. No entanto, o registro adicional pode
aumentar a sobrecarga e retardar o trabalho de treinamento compilado. O valor padrão é False.
• distribution(dict) — Opcional. Para executar um trabalho de treinamento distribuído com
SageMaker Compilador de treinamento, adicionardistribution = { 'pytorchxla' :
{ 'enabled': True }}.

Warning
Se você ativar SageMaker Depurador, isso pode afetar o desempenho do SageMaker Compilador
de treinamento. Recomendamos que você desative o Debugger ao executar SageMaker
Compilador de treinamento para garantir que não haja impacto no desempenho. Para obter mais
informações, consultethe section called “Considerações sobre desempenho” (p. 2656) Para
desativar as funcionalidades do Debugger, adicione os dois argumentos a seguir ao estimador:
disable_profiler=True,
debugger_hook_config=False

Se o trabalho de treinamento com o compilador for iniciado com êxito, você receberá os seguintes registros
durante a fase de inicialização do trabalho:
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• comTrainingCompilerConfig(debug=False)
Found configuration for Training Compiler
Configuring SM Training Compiler...

• comTrainingCompilerConfig(debug=True)
Found configuration for Training Compiler
Configuring SM Training Compiler...
Training Compiler set to debug mode

Usar o SageMaker CreateTrainingJobOperação de API
SageMaker As opções de configuração do compilador de treinamento devem ser especificadas por
meio doAlgorithmSpecificationeHyperParameterscampo na sintaxe da solicitação para
oCreateTrainingJobOperação de API.
"AlgorithmSpecification": {
"TrainingImage": "<sagemaker-training-compiler-enabled-dlc-image>"
},
"HyperParameters": {
"sagemaker_training_compiler_enabled": "true",
"sagemaker_training_compiler_debug_mode": "false",
"sagemaker_pytorch_xla_multi_worker_enabled": "false"
distributed training
}

// set to "true" for

Para encontrar uma lista completa de URIs de imagem de contêiner de aprendizado profundo que têm
SageMaker Compilador de treinamento implementado, consulteEstruturas compatíveis (p. 2622).

Executar TensorFlow Trabalhos de treinamento com SageMaker
Compilador de treinamento
Você pode usar qualquer um dos SageMaker interfaces para executar um trabalho de treinamento com
SageMaker Compilador de treinamento: Amazônia SageMaker Studio, Amazon SageMaker instâncias de
cadernoAWS SDK for Python (Boto3), eAWS Command Line Interface.
Tópicos
• Usar o SageMaker SDK Python (p. 2648)
• Usar o SageMaker SDK e extensão do Python SageMaker Framework Deep Learning
Containers (p. 2652)
• Habilitar o SageMaker Compilador de treinamento usando o SageMaker CreateTrainingJobOperação
de API (p. 2654)

Usar o SageMaker SDK Python
Para ativar SageMaker Compilador de treinamento, adicione ocompiler_configparâmetro para o
SageMaker TensorFlow ou estimador Hugging Face. Importar oTrainingCompilerConfigclasse e
passe uma instância dela para ocompiler_configparâmetro. Os exemplos de código a seguir mostram
a estrutura do SageMaker classes de avaliação com SageMaker Compilador de treinamento ativado.
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Tip
Para começar com os modelos pré-construídos fornecidos pelo TensorFlow e bibliotecas
Transformers, tente usar os tamanhos de lote fornecidos na tabela de referência emModelos
Testes (p. 2624).

Note
SageMaker Compilador de treinamento for TensorFlow está disponível por meio do SageMaker
TensorFloweCara abraçadaestimadores de framework.
Para obter mais informações que se adequem ao seu caso de uso, consulte uma das opções a seguir.

Para treinamento com uma única GPU
TensorFlow
from sagemaker.tensorflow import TensorFlow, TrainingCompilerConfig
# the original max batch size that can fit into GPU memory without compiler
batch_size_native=12
learning_rate_native=float('5e-5')
# an updated max batch size that can fit into GPU memory with compiler
batch_size=64
# update the global learning rate
learning_rate=learning_rate_native/batch_size_native*batch_size
hyperparameters={
"n_gpus": 1,
"batch_size": batch_size,
"learning_rate": learning_rate
}
tensorflow_estimator=TensorFlow(
entry_point='train.py',
instance_count=1,
instance_type='ml.p3.2xlarge',
framework_version='2.9.1',
hyperparameters=hyperparameters,
compiler_config=TrainingCompilerConfig(),
disable_profiler=True,
debugger_hook_config=False
)
tensorflow_estimator.fit()

Para preparar seu roteiro de treinamento, consulte as seguintes páginas.
• Para treinamento com uma única GPU (p. 2640)de um modelo construído usando TensorFlow
Keras (tf.keras.*).
• Para treinamento com uma única GPU (p. 2640)de um modelo construído usando TensorFlow
módulos (tf.*excluindo o TensorFlow Keras (módulos).
Hugging Face Estimator with TensorFlow
from sagemaker.huggingface import HuggingFace, TrainingCompilerConfig
# the original max batch size that can fit into GPU memory without compiler
batch_size_native=12
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learning_rate_native=float('5e-5')
# an updated max batch size that can fit into GPU memory with compiler
batch_size=64
# update the global learning rate
learning_rate=learning_rate_native/batch_size_native*batch_size
hyperparameters={
"n_gpus": 1,
"batch_size": batch_size,
"learning_rate": learning_rate
}
tensorflow_huggingface_estimator=HuggingFace(
entry_point='train.py',
instance_count=1,
instance_type='ml.p3.2xlarge',
transformers_version='4.21.1',
tensorflow_version='2.6.3',
hyperparameters=hyperparameters,
compiler_config=TrainingCompilerConfig(),
disable_profiler=True,
debugger_hook_config=False
)
tensorflow_huggingface_estimator.fit()

Para preparar seu roteiro de treinamento, consulte as seguintes páginas.
• Para treinamento com uma única GPU (p. 2640)de um TensorFlow Modelo Keras com
transformadores Hugging Face
• Para treinamento com uma única GPU (p. 2641)de um TensorFlow modelo com Hugging Face
Transformers

Para treinamento distribuído
Hugging Face Estimator with TensorFlow
from sagemaker.huggingface import HuggingFace, TrainingCompilerConfig
# choose an instance type, specify the number of instances you want to use,
# and set the num_gpus variable the number of GPUs per instance.
instance_count=1
instance_type='ml.p3.8xlarge'
num_gpus=4
# the original max batch size that can fit to GPU memory without compiler
batch_size_native=16
learning_rate_native=float('5e-5')
# an updated max batch size that can fit to GPU memory with compiler
batch_size=26
# update learning rate
learning_rate=learning_rate_native/batch_size_native*batch_size*num_gpus*instance_count
hyperparameters={
"n_gpus": num_gpus,
"batch_size": batch_size,
"learning_rate": learning_rate
}
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tensorflow_huggingface_estimator=HuggingFace(
entry_point='train.py',
instance_count=instance_count,
instance_type=instance_type,
transformers_version='4.21.1',
tensorflow_version='2.6.3',
hyperparameters=hyperparameters,
compiler_config=TrainingCompilerConfig(),
disable_profiler=True,
debugger_hook_config=False
)
tensorflow_huggingface_estimator.fit()

Tip
Para preparar seu roteiro de treinamento, consulte as seguintes páginas.
• Para treinamento distribuído (p. 2641)de um TensorFlow Modelo Keras com
transformadores Hugging Face
• Para treinamento distribuído (p. 2642)de um TensorFlow modelo com Hugging Face
Transformers
A lista a seguir é o conjunto mínimo de parâmetros necessários para executar um SageMaker trabalho de
treinamento com o compilador.

Note
Ao usar o SageMaker Estimador Hugging Face, você deve especificar
otransformers_version,tensorflow_version,hyperparameters,
ecompiler_configparâmetros a serem habilitados SageMaker Compilador de treinamento.
Não é possível usarimage_uripara especificar manualmente os Deep Learning Containers
integrados do Training Compiler que estão listados emEstruturas compatíveis (p. 2622).
• entry_point(str) — Obrigatório. Especifique o nome do arquivo do script de treinamento.
• instance_count(int) — Obrigatório. Especifique o número de instâncias.
• instance_type(str) — Obrigatório. Especifique o tipo de instância.
• transformers_version(str) — Exigido somente ao usar o SageMaker Estimador Hugging Face.
Especifique a versão da biblioteca Hugging Face Transformers suportada pelo SageMaker Compilador
de treinamento. Para encontrar as versões disponíveis, consulteEstruturas compatíveis (p. 2622).
• framework_versionoutensorflow_version(str) — Obrigatório. Especifique o TensorFlow
versão com suporte SageMaker Compilador de treinamento. Para encontrar as versões disponíveis,
consulteEstruturas compatíveis (p. 2622).

Note
Ao usar o SageMaker TensorFlow estimador, você deve especificarframework_version.
Ao usar o SageMaker Estimador Hugging Face, você deve especificar
ambostransformers_versionetensorflow_version.
• hyperparameters(dict) — Opcional. Especifique hiperparâmetros para o trabalho de treinamento,
comon_gpus,batch_size, elearning_rate. Quando você habilita SageMaker Compilador de
treinamento, experimente lotes maiores e ajuste a taxa de aprendizado de acordo. Para encontrar
estudos de caso sobre o uso do compilador e tamanhos de lote ajustados para melhorar a velocidade de
treinamento, consultethe section called “Modelos Testes” (p. 2624)eSageMaker Exemplos de notebooks
e blogs do compilador de treinamento (p. 2654).
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• compiler_config(TrainingCompilerConfig objeto) — Obrigatório. Inclua esse parâmetro
para ativar SageMaker Compilador de treinamento. A seguir estão os parâmetros para
oTrainingCompilerConfigclasse.
• enabled(bool) — Opcional. EspecifiqueTrueouFalsepara ativar ou desativar SageMaker
Compilador de treinamento. O valor padrão é True.
• debug(bool) — Opcional. Para receber registros de treinamento mais detalhados de seus trabalhos
de treinamento acelerados pelo compilador, altere-os paraTrue. No entanto, o registro adicional pode
aumentar a sobrecarga e retardar o trabalho de treinamento compilado. O valor padrão é False.

Warning
Se você ativar SageMaker Depurador, isso pode afetar o desempenho do SageMaker Compilador
de treinamento. Recomendamos que você desative o Debugger ao executar SageMaker
Compilador de treinamento para garantir que não haja impacto no desempenho. Para obter mais
informações, consultethe section called “Considerações sobre desempenho” (p. 2656) Para
desativar as funcionalidades do Debugger, adicione os dois argumentos a seguir ao estimador:
disable_profiler=True,
debugger_hook_config=False

Se o trabalho de treinamento com o compilador for iniciado com êxito, você receberá os seguintes registros
durante a fase de inicialização do trabalho:
• comTrainingCompilerConfig(debug=False)
Found configuration for Training Compiler
Configuring SM Training Compiler...

• comTrainingCompilerConfig(debug=True)
Found configuration for Training Compiler
Configuring SM Training Compiler...
Training Compiler set to debug mode

Usar o SageMaker SDK e extensão do Python SageMaker Framework Deep
Learning Containers
AWSDeep Learning Containers (DLC) para TensorFlow use versões adaptadas do TensorFlowque incluem
mudanças em cima do código aberto TensorFlow framework. OSageMaker Framework Deep Learning
Containerssão otimizados para o subjacenteAWSinfraestrutura e a Amazon SageMaker. Com a vantagem
de usar os DLCs, SageMaker A integração do Training Compiler adiciona mais melhorias de desempenho
em relação ao nativo TensorFlow. Além disso, você pode criar um contêiner de treinamento personalizado
estendendo a imagem do DLC.

Note
Esse recurso de personalização do Docker está atualmente disponível apenas para TensorFlow.
Para estender e personalizar o SageMaker TensorFlow DLCs para seu caso de uso, use as instruções a
seguir.

Criar um Dockerfile
Use o seguinte modelo Dockerfile para estender o SageMaker TensorFlow DLC. Você deve usar o
SageMaker TensorFlow Imagem DLC como imagem base do seu contêiner Docker. Para encontrar o
SageMaker TensorFlow URIs de imagem DLC, consulteEstruturas compatíveis.
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# SageMaker TensorFlow Deep Learning Container image
FROM 763104351884.dkr.ecr.<aws-region>.amazonaws.com/tensorflow-training:<image-tag>
ENV PATH="/opt/ml/code:${PATH}"
# This environment variable is used by the SageMaker container
# to determine user code directory.
ENV SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY /opt/ml/code
# Add more code lines to customize for your use-case
...

Para obter mais informações, consulte:Etapa 2: Crie e faça o upload dos scripts de treinamento do
Dockerfile e do Python.
Considere as seguintes armadilhas ao estender SageMaker DLs da estrutura:
• Não desinstale ou altere explicitamente a versão do TensorFlow pacotes no SageMaker contêineres.
Fazer isso faz com que oAWSotimizado TensorFlow pacotes a serem substituídos por código aberto
TensorFlow pacotes, que podem resultar em degradação do desempenho.
• Cuidado com os pacotes que têm um TensorFlow versão ou sabor como dependência. Esses pacotes
podem desinstalar implicitamente oAWSotimizado TensorFlow e instale código aberto TensorFlow
pacotes.
Por exemplo, há um problema conhecido de que otensorflow/modelosetensorflow/textobibliotecas
sempre tentamreinstalar código aberto TensorFlow. Se você precisar instalar essas bibliotecas para
escolher uma versão específica para o seu caso de uso, recomendamos que você examine a SageMaker
TensorFlow DLC Dockerfiles para v2.9 ou posterior. Os caminhos para os Dockerfiles geralmente
estão no seguinte formato: tensorflow/training/docker/<tensorflow-version>/py3/
<cuda-version>/Dockerfile.gpu. Nos Dockerfiles, você deve encontrar as linhas de código para
reinstalarAWSgerenciado TensorFlow binário (especificado para oTF_URLvariável de ambiente) e outras
dependências em ordem. A seção de reinstalação deve ser como no exemplo a seguir:
# tf-models does not respect existing installations of TensorFlow
# and always installs open source TensorFlow
RUN pip3 install --no-cache-dir -U \
tf-models-official==x.y.z
RUN pip3 uninstall -y tensorflow tensorflow-gpu \
; pip3 install --no-cache-dir -U \
${TF_URL} \
tensorflow-io==x.y.z \
tensorflow-datasets==x.y.z

Crie e envie para o ECR
Para criar e enviar seu contêiner Docker para o Amazon ECR, siga as instruções nos links a seguir:
• Etapa 3: Construa o contêiner
• Etapa 4: Testar o contêiner
• Etapa 5: Envie o contêiner para o Amazon ECR

Execute usando o SageMaker Estimador do SDK Python
Usar o SageMaker TensorFlow estimador de estrutura, como de costume. Você deve
especificarimage_uripara usar o novo contêiner que você hospedou no Amazon ECR.
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import sagemaker, boto3
from sagemaker import get_execution_role
from sagemaker.tensorflow import TensorFlow, TrainingCompilerConfig
account_id = boto3.client('sts').get_caller_identity().get('Account')
ecr_repository = 'tf-custom-container-test'
tag = ':latest'
region = boto3.session.Session().region_name
uri_suffix = 'amazonaws.com'
byoc_image_uri = '{}.dkr.ecr.{}.{}/{}'.format(
account_id, region, uri_suffix, ecr_repository + tag
)
byoc_image_uri
# This should return something like
# 111122223333.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tf-custom-container-test:latest
estimator = TensorFlow(
image_uri=image_uri,
role=get_execution_role(),
base_job_name='tf-custom-container-test-job',
instance_count=1,
instance_type='ml.p3.8xlarge'
compiler_config=TrainingCompilerConfig(),
disable_profiler=True,
debugger_hook_config=False
)
# Start training
estimator.fit()

Habilitar o SageMaker Compilador de treinamento usando o SageMaker
CreateTrainingJobOperação de API
SageMaker As opções de configuração do compilador de treinamento devem ser especificadas por
meio doAlgorithmSpecificationeHyperParameterscampo na sintaxe da solicitação para
oCreateTrainingJobOperação de API.
"AlgorithmSpecification": {
"TrainingImage": "<sagemaker-training-compiler-enabled-dlc-image>"
},
"HyperParameters": {
"sagemaker_training_compiler_enabled": "true",
"sagemaker_training_compiler_debug_mode": "false"
}

Para encontrar uma lista completa de URIs de imagem de contêiner de aprendizado profundo que têm
SageMaker Compilador de treinamento implementado, consulteEstruturas compatíveis (p. 2622).

SageMaker Exemplos de notebooks e blogs do
compilador de treinamento
Os seguintes blogs, estudos de caso e cadernos fornecem exemplos de como implementar SageMaker
Compilador de treinamento.
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Exemplos de notebooks são fornecidos noSageMaker exemplos GitHub repositório, e você também pode
procurá-los naSageMaker site de exemplos.

Blogs e estudos de caso
Os blogs a seguir discutem estudos de caso sobre o uso SageMaker Compilador de treinamento.
• Novo — Introdução SageMaker Compilador de treinamento
• Ajuste fino do Hugging Face Transformers BERT usando a Amazon SageMaker Compilador de
treinamento
• Acelere os trabalhos de treinamento facial de Hugging emAWSem até 50% com SageMaker Compilador
de treinamento

Exemplos de cadernos
Para encontrar exemplos de uso SageMaker Compilador de treinamento, consulte oPágina do compilador
de treinamentonaAmazônia SageMaker Exemplo: Leia o site do Docs.

SageMaker Práticas recomendadas e considerações
do compilador de treinamento
Analise as seguintes práticas recomendadas e considerações ao usar o SageMaker Compilador de
treinamento.

Melhores práticas
Use as diretrizes a seguir para obter os melhores resultados ao executar trabalhos de treinamento com
SageMaker Compilador de treinamento.

Melhores práticas gerais
• Use um dosTipos de instâncias compatíveis (p. 2623)eModelos Testes (p. 2624).
• Ao criar um tokenizador para um modelo de PNL usando a biblioteca Hugging Face Transformers
em seu script de treinamento, certifique-se de usar uma forma estática de tensor de entrada
especificandopadding='max_length'. Não usepadding='longest'porque o preenchimento na
sequência mais longa do lote pode alterar a forma do tensor de cada lote de treinamento. A forma de
entrada dinâmica pode iniciar a recompilação do modelo e aumentar o tempo total de treinamento.
Para obter mais informações sobre as opções de preenchimento dos tokenizadores Transformers,
consulteEstofamento e truncamentonaDocumentação do Hugging Face Transformers.
• Meça a utilização da memória da GPU para garantir que você use o tamanho máximo de lote que
possa caber na memória da GPU. Amazônia SageMaker O Training Compiler reduz o consumo de
memória do seu modelo durante o treinamento, o que normalmente permite que você ajuste um
maiorbatch_sizena memória da GPU. Usando um maiorbatch_sizeresulta em uma melhor
utilização da GPU e reduz o tempo total de treinamento.
Ao ajustar o tamanho do lote, você também precisa ajustar olearning_rateapropriadamente.
Por exemplo, se você aumentou o tamanho do lote em um fator dek, você precisa
ajustarlearning_ratelinearmente (multiplicação simples pork) ou multiplique pela raiz quadrada dek.
Isso é para alcançar o mesmo comportamento de convergência ou similar no tempo de treinamento
reduzido. Para referênciabatch_sizetestado para modelos populares, vejaModelos Testes (p. 2624).
• Para depurar o trabalho de treinamento acelerado pelo compilador, ative
adebugsinalizadorcompiler_configparâmetro. Isso permite SageMaker para colocar os registros de
depuração em SageMaker registros de trabalhos de treinamento.
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huggingface_estimator=HuggingFace(
...
compiler_config=TrainingCompilerConfig(debug=True)
)

Observe que, se você ativar a depuração completa do trabalho de treinamento com o compilador, isso
poderá aumentar a sobrecarga.

Práticas recomendadas para PyTorch
• Se você trouxer um PyTorch modelo e deseja verificá-lo, certifique-se de usar PyTorchFunção de
salvamento de modelo do /XLA para verificar corretamente seu modelo. Para obter mais informações
sobre a função, consultetorch_xla.core.xla_model.savenaPyTorch na documentação do XLA
Devices.
Para saber como adicionar modificações em sua PyTorch roteiro, vejaComo usar o PyTorch(sem a API
Hugging Face Transformers Trainer) (p. 2636).
Para obter mais informações sobre a aplicação real do uso da função de salvar modelo,
consulteEscrevendo e carregando pontos de verificaçãonaAbraçando o rosto PyTorchTPUs /XLA: Blog
de treinamento mais rápido e barato.
• Para obter o melhor tempo de treinamento para treinamento distribuído, considere o seguinte.
• Use instâncias com várias GPUs em vez de usar instâncias de uma única GPU. Por exemplo, um
únicoml.p3dn.24xlargea instância tem um tempo de treinamento mais rápido em comparação com
8 xml.p3.2xlargeinstâncias.
• Use instâncias com suporte da EFA, comoml.p3dn.24xlargeeml.p4d.24xlarge. Esses tipos de
instância aceleraram a velocidade da rede e reduziram o tempo de treinamento.
• Ajuste opreprocessing_num_workersparâmetro para conjuntos de dados, para que o treinamento
do modelo não seja atrasado pelo pré-processamento lento.

Considerações sobre desempenho
Considere o seguinte ao usar SageMaker Compilador de treinamento.
• Evite registrar, verificar e criar perfis de tensores de modelo que levem a avaliações explícitas. Para
entender o que é uma avaliação explícita, considere o seguinte exemplo de compilação de código.
a = b+c
e = a+d

Um compilador interpreta o código da seguinte forma e reduz o consumo de memória da variávela:
e = b+c+d

Agora, considere o seguinte caso em que o código é alterado para adicionar uma função de impressão
para a variávela.
a = b+c
e = a+d
print(a)

O compilador faz uma avaliação explícita da variávelacomo segue
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e = b+c+d
a = b+c
print(a)

# Explicit evaluation

Em PyTorch, por exemplo, evite usartorch.tensor.items (), o que pode introduzir avaliações explícitas.
No aprendizado profundo, essas avaliações explícitas podem causar sobrecarga porque interrompem as
operações fundidas em um gráfico de compilação de um modelo e levam à recálculo dos tensores.
Se você ainda quiser avaliar periodicamente o modelo durante o treinamento durante o uso SageMaker
Compilador de treinamento, recomendamos registrar e verificar com uma frequência mais baixa para
reduzir a sobrecarga devido a avaliações explícitas. Por exemplo, registre a cada 10 épocas em vez de
todas as épocas.
• A compilação de gráficos é executada durante as primeiras etapas do treinamento. Como resultado,
espera-se que as primeiras etapas sejam excepcionalmente lentas. No entanto, esse é um custo de
compilação único e pode ser amortizado por treinamento por um período mais longo, pois a compilação
torna as etapas future muito mais rápidas. A sobrecarga inicial de compilação depende do tamanho do
modelo, do tamanho dos tensores de entrada e da distribuição das formas do tensor de entrada.

SageMaker Perguntas frequentes do compilador de
treinamento
Use os seguintes itens de perguntas frequentes para encontrar respostas às perguntas mais frequentes
sobre SageMaker Compilador de treinamento.
P. Como eu sei SageMaker O Training Compiler está funcionando?
Se você lançou com sucesso seu trabalho de treinamento com SageMaker Compilador de treinamento,
você recebe as seguintes mensagens de registro:
• comTrainingCompilerConfig(debug=False)
Found configuration for Training Compiler
Configuring SM Training Compiler...

• comTrainingCompilerConfig(debug=True)
Found configuration for Training Compiler
Configuring SM Training Compiler...
Training Compiler set to debug mode

P. Quais modelos funcionam SageMaker O Training Compiler acelera?
SageMaker O Training Compiler oferece suporte aos modelos de aprendizado profundo mais populares da
biblioteca de transformadores Hugging Face. Com a maioria dos operadores suportados pelo compilador,
esses modelos podem ser treinados mais rapidamente com SageMaker Compilador de treinamento.
Os modelos compiláveis incluem, mas não estão limitados ao seguinte:bert-base-cased,bertbase-chinese,bert-base-uncased,distilbert-base-uncased,distilbert-base-uncasedfinetuned-sst-2-english,gpt2,roberta-base,roberta-large,t5-base, exlm-roberta-base.
O compilador funciona com a maioria dos operadores de DL e estruturas de dados e pode acelerar muitos
outros modelos de DL além dos que foram testados.
P: O que acontecerá se eu ativar SageMaker Compilador de treinamento com um modelo que não foi
testado?
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Para um modelo não testado, talvez seja necessário primeiro modificar o script de treinamento para que
seja compatível com SageMaker Compilador de treinamento. Para obter mais informações, consulteTraga
seu próprio modelo de aprendizagem profunda (p. 2634)e siga as instruções sobre como preparar seu
roteiro de treinamento.
Depois de atualizar seu roteiro de treinamento, você poderá iniciar o trabalho de treinamento. O compilador
continua compilando o modelo. No entanto, a velocidade de treinamento pode não aumentar e até diminuir
em relação à linha de base com um modelo não testado. Talvez seja necessário reajustar os parâmetros
de treinamento, comobatch_sizeelearning_ratepara obter quaisquer benefícios de aceleração.
Se a compilação do modelo não testado falhar, o compilador retornará um erro. ConsulteSageMaker
Solução de problemas do Training (p. 2659)para obter informações detalhadas sobre os tipos de falhas e
as mensagens de erro.
P. Sempre conseguirei um trabalho de treinamento mais rápido com SageMaker Compilador de
treinamento?
Não, não necessariamente. Em primeiro lugar, SageMaker O Training Compiler adiciona alguma
sobrecarga de compilação antes que o processo de treinamento contínuo possa ser acelerado. O trabalho
de treinamento otimizado deve durar o suficiente para amortizar e compensar essa sobrecarga incremental
de compilação no início do trabalho de treinamento.
Além disso, como em qualquer processo de treinamento modelo, o treinamento com parâmetros
abaixo do ideal pode aumentar o tempo de treinamento. SageMaker O Training Compiler pode alterar
as características do trabalho de treinamento, por exemplo, alterando o espaço de memória do
trabalho. Devido a essas diferenças, talvez seja necessário reajustar os parâmetros do seu trabalho
de treinamento para acelerar o treinamento. Uma tabela de referência especificando os parâmetros de
melhor desempenho para trabalhos de treinamento com diferentes tipos e modelos de instâncias pode ser
encontrada emModelos Testes (p. 2624).
Finalmente, alguns códigos em um script de treinamento podem aumentar a sobrecarga ou interromper
o gráfico de computação compilado e retardar o treinamento. Se estiver trabalhando com um modelo
personalizado ou não testado, consulte as instruções emMelhores práticas para habilitar SageMaker
Compilador de treinamento para PyTorch sem a API Hugging Face Trainer (p. 2638).
P. Posso sempre usar um tamanho de lote maior com SageMaker Compilador de treinamento?
O tamanho do Batch aumenta na maioria dos casos, mas não em todos. As otimizações feitas por
SageMaker O Training Compiler pode alterar as características do seu trabalho de treinamento, como o
consumo de memória. Normalmente, um trabalho de compilador de treinamento ocupa menos memória
do que um trabalho de treinamento não compilado com a estrutura nativa, o que permite um tamanho
de lote maior durante o treinamento. Um tamanho de lote maior e um ajuste correspondente na taxa de
aprendizado aumentam a produtividade do treinamento e podem diminuir o tempo total de treinamento.
No entanto, pode haver casos em que SageMaker O Training Compiler pode realmente aumentar o espaço
ocupado pela memória com base em seu esquema de otimização. O compilador usa um modelo de custo
analítico para prever o cronograma de execução com o menor custo de execução para qualquer operador
de computação intensiva. Esse modelo pode encontrar uma programação ideal que aumente o uso da
memória. Nesse caso, você não poderá aumentar o tamanho dos lotes, mas a produtividade da amostra
ainda é maior.
P: SageMaker O Training Compiler funciona com outros SageMaker recursos de treinamento, como o
SageMaker bibliotecas de treinamento distribuídas e SageMaker Depurador?
SageMaker Atualmente, o Training Compiler não é compatível com SageMakerbibliotecas de treinamento
distribuídas da.
SageMaker O Training Compiler é compatível com SageMaker Debugger, mas Debugger pode degradar o
desempenho computacional ao adicionar sobrecarga.
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P: SageMaker O Training Compiler suporta contêineres personalizados (traga seu próprio contêiner)?
SageMaker O compilador de treinamento é fornecido por meio deAWSDeep Learning Containers, e
você pode estender um subconjunto dos contêineres para personalizar de acordo com seu caso de
uso. Contêineres que são estendidos deAWSOs DLCs são suportados pelo SageMaker Compilador
de treinamento. Para obter mais informações, consulteEstruturas suportadaseUsar o SageMaker
SDK e extensão do Python SageMaker Framework Deep Learning Containers (p. 2652). Se precisar
de mais suporte, entre em contato com o SageMaker equipe atravésAWSSupportouAWSFóruns de
desenvolvedores da Amazon SageMaker.

SageMaker Solução de problemas do Training
Se você se deparar com um erro, você pode usar a lista a seguir para tentar solucionar o problema do
seu trabalho de treinamento. Se precisar de mais suporte, entre em contato com o SageMaker equipe
atravésAWSSupportouAWSFóruns de desenvolvedores da Amazon SageMaker.

O Job de treinamento falha devido à falta de configuração do
XLA
Se um trabalho de treinamento falhar com oMissing XLA configurationmensagem de erro, pode ser
devido a uma configuração incorreta no número de GPUs por instância que você usa.
O XLA requer variáveis de ambiente adicionais para compilar o trabalho de treinamento. A variável de
ambiente ausente mais comum éGPU_NUM_DEVICES. Para que o compilador funcione corretamente, você
deve definir essa variável de ambiente igual ao número de GPUs por instância.
Existem três abordagens para definir oGPU_NUM_DEVICESvariável de ambiente:
• Abordagem 1— Usar oenvironmentArgumento do para SageMaker classe de estimador Por exemplo,
se você usar umml.p3.8xlargeinstância com quatro GPUs, faça o seguinte:
# Using the SageMaker Python SDK's HuggingFace estimator
hf_estimator=HuggingFace(
...
instance_type="ml.p3.8xlarge",
hyperparameters={...},
environment={
...
"GPU_NUM_DEVICES": "4" # corresponds to number of GPUs on the specified instance
},
)

• Abordagem 2— Usar ohyperparametersArgumento do para SageMaker classe de estimador e
analise-a em seu script de treinamento.
1. Para especificar o número de GPUs, adicione um par de valores-chave
àhyperparametersargumento.
Por exemplo, se você usar umml.p3.8xlargeinstância com quatro GPUs, faça o seguinte:
# Using the SageMaker Python SDK's HuggingFace estimator
hf_estimator=HuggingFace(
...
entry_point = "train.py"
instance_type= "ml.p3.8xlarge",
hyperparameters = {
...
"n_gpus": 4 # corresponds to number of GPUs on specified instance
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)
hf_estimator.fit()

2. Em seu script de treinamento, analise on_gpushiperparâmetro e especifique-o como uma entrada
para oGPU_NUM_DEVICESvariável de ambiente.
# train.py
import os, argparse
if __name__ == "__main__":
parser = argparse.ArgumentParser()
...
# Data, model, and output directories
parser.add_argument("--output_data_dir", type=str,
default=os.environ["SM_OUTPUT_DATA_DIR"])
parser.add_argument("--model_dir", type=str, default=os.environ["SM_MODEL_DIR"])
parser.add_argument("--training_dir", type=str,
default=os.environ["SM_CHANNEL_TRAIN"])
parser.add_argument("--test_dir", type=str, default=os.environ["SM_CHANNEL_TEST"])
parser.add_argument("--n_gpus", type=str, default=os.environ["SM_NUM_GPUS"])
args, _ = parser.parse_known_args()
os.environ["GPU_NUM_DEVICES"] = args.n_gpus

• Abordagem 3— Codifique oGPU_NUM_DEVICESvariável de ambiente em seu script de treinamento. Por
exemplo, adicione o seguinte ao seu script se você usar uma instância que tenha quatro GPUs.
# train.py
import os
os.environ["GPU_NUM_DEVICES"] = 4

Tip
Para descobrir o número de dispositivos de GPU em instâncias de aprendizado de máquina que
você deseja usar, consulteComputação aceleradanaPágina de tipos de instância do Amazon EC2.

Usos incorretos da API PyTorch sem a API Hugging Face Trainer
PyTorch/XLA define um conjunto de APIs para substituir algumas das existentes PyTorch APIs de
treinamento Deixar de usá-los corretamente leva PyTorch treinamento para falhar.
• Um dos erros mais comuns ao compilar um PyTorch o modelo é devido a um tipo de dispositivo
errado para operadores e tensores. Para compilar corretamente um PyTorchmodelo, certifique-se de
usar dispositivos XLA (xm.xla_device()) em vez de usar CUDA ou misturar dispositivos CUDA e
dispositivos XLA.
• mark_step()é uma barreira apenas para o XLA. Não configurá-lo corretamente faz com que o trabalho
de treinamento seja interrompido.
• PyTorch/XLA fornece APIs adicionais de treinamento distribuído. Deixar de programar as APIs
adequadamente faz com que os gradientes sejam coletados incorretamente, o que causa uma falha na
convergência do treinamento.
Para configurar adequadamente o PyTorch script e evite os usos incorretos da API mencionados acima,
consulteComo usar o PyTorch(sem a API Hugging Face Transformers Trainer) (p. 2636)eMelhores
práticas para habilitar SageMaker Compilador de treinamento para PyTorch sem a API Hugging Face
Trainer (p. 2638).
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SageMaker O compilador de treinamento não reduz o tempo total
de treinamento
Se o tempo total de treinamento não diminuir com SageMaker Compilador de treinamento, é altamente
recomendável que você consulte oSageMaker Práticas recomendadas e considerações do compilador de
treinamento (p. 2655)página para verificar sua configuração de treinamento, estratégia de preenchimento
para o formato do tensor de entrada e hiperparâmetros.

Amazônia SageMaker Notas de release do Training
Consulte as notas de lançamento a seguir para acompanhar as atualizações mais recentes da Amazon
SageMaker Compilador de treinamento.

SageMaker Notas de versão do compilador de treinamento: 4 de
outubro de 2022
Atualizações de moeda
• Adicionado o suporte para TensorFlow v2.10.0.

Outras mudanças
• Foram adicionados modelos Hugging Face NLP usando a biblioteca Transformers para
TensorFlowtestes de framework. Para encontrar os modelos de transformadores testados, consultethe
section called “Modelos Testes” (p. 2624).

Migração paraAWSDeep Learning Containers
Esta versão passou por testes de benchmark e foi migrada para o seguinteAWSDeep Learning Containers
• TensorFlow v2.10.0
763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/tensorflow-training:2.10.0-gpu-py39-cu112ubuntu20.04-sagemaker

Para obter uma lista completa dos Deep Learning SageMaker Compilador de treinamento,
consulteEstruturas suportadas,Regiões da AWS, tipos de instância e modelos testados (p. 2622).

SageMaker Notas de versão do compilador de treinamento: 1º de
setembro de 2022
Atualizações de moeda
• Adicionado suporte para Hugging Face Transformers v4.21.1 com PyTorchv1.11.0.

Melhorias
• Implementou um novo mecanismo de lançamento de treinamento distribuído para ativar SageMaker
Compilador de treinamento para modelos Hugging Face Transformer com PyTorch. Para saber mais,
consulteExecutar PyTorchDeep Learning SageMaker Compilador de treinamento para treinamento
distribuído (p. 2644).
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• Integrado com o EFA para melhorar a comunicação coletiva em treinamentos distribuídos.
• Adicionado suporte para instâncias G5 para PyTorch trabalhos de treinamento. Para obter mais
informações, consultethe section called “Estruturas suportadas,Regiões da AWS, tipos de instância e
modelos testados” (p. 2622)

Migração paraAWSDeep Learning Containers
Esta versão passou por testes de benchmark e foi migrada para o seguinteAWSDeep Learning Containers
• HuggingFace v4.21.1 com PyTorch v1.11.0
763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/huggingface-pytorch-trcomp-training:1.11.0transformers4.21.1-gpu-py38-cu113-ubuntu20.04

Para obter uma lista completa dos Deep Learning SageMaker Compilador de treinamento,
consulteEstruturas suportadas,Regiões da AWS, tipos de instância e modelos testados (p. 2622).

SageMaker Notas de versão do compilador de treinamento: 14
de junho de 2022
Novos recursos
• Adicionado o suporte para TensorFlow v2.9.1. SageMaker O Training Compiler suporta totalmente a
compilação TensorFlow módulos (tf.*) e TensorFlow módulos Keras (tf.keras.*).
• Adicionado suporte para contêineres personalizados criados por extensãoAWSDeep Learning
Containers para TensorFlow. Para obter mais informações, consulteHabilitar o SageMaker Compilador
de treinamento usando o SageMaker SDK e extensão do Python SageMaker Deep Learning
Containers (p. 2652).
• Adicionado suporte para instâncias G5 para TensorFlow trabalhos de treinamento.

Migração paraAWSDeep Learning Containers
Esta versão passou por testes de benchmark e foi migrada para o seguinteAWSDeep Learning Containers
• TensorFlow 2.9.1
763104351884.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com/tensorflow-training:2.9.1-gpu-py39-cu112ubuntu20.04-sagemaker

Para encontrar uma lista completa dos contêineres pré-construídos com a Amazon SageMaker
Compilador de treinamento, consulteEstruturas suportadas,Regiões da AWS, tipos de instância e
modelos testados (p. 2622).

SageMaker Notas de versão do compilador de treinamento: 26
de abril de 2022
Melhorias
• Adicionado o suporte para todos osRegiões da AWSondeAWSDeep Learning Containersestão em
serviço, exceto nas regiões da China.
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SageMaker Notas de versão do compilador de treinamento: 12
de abril de 2022
Atualizações de moeda
• Adicionado suporte para Hugging Face Transformers v4.17.0 com TensorFlow v2.6.3 e PyTorch v1.10.2.

SageMaker Notas de versão do compilador de treinamento: 21
de fevereiro de 2022
Melhorias
• Teste de benchmark concluído e acelerações de treinamento confirmadas noml.g4dnTipos de
instância. Para obter uma lista completa de testadosmlinstâncias, consulteTipos de instâncias
compatíveis (p. 2623).

SageMaker Notas de versão do compilador de treinamento: 01
de dezembro de 2021
Novos recursos
• Lançou a Amazon SageMaker Compilador de treinamento emAWSre: Invent 2021.

Migração paraAWSDeep Learning Containers
• Amazônia SageMaker O Training Compiler passou no teste de benchmark e foi migrado paraAWSDeep
Learning Containers Para obter uma lista completa dos Deep Learning SageMaker Compilador
de treinamento, consulteEstruturas suportadas,Regiões da AWS, tipos de instância e modelos
testados (p. 2622).

Amazônia SageMaker Esclareça a detecção de viés
e a explicabilidade
Este tópico descreve como configurar uma Amazon SageMaker Esclareça o trabalho de processamento
capaz de calcular métricas de viés e atribuições de recursos para fins de explicação. É implementado
usando um SageMaker Esclarecer a imagem do contêiner. São fornecidas instruções sobre como localizar
e baixar uma dessas imagens de contêiner. Uma breve visão geral de como SageMaker Os trabalhos
de Clarify estão esboçados. Os parâmetros necessários para configurar o trabalho de processamento
e o tipo de análise são descritos. Os pré-requisitos são descritos e alguns conselhos sobre os recursos
computacionais consumidos pelo SageMaker Esclareça que o trabalho de processamento é fornecido.
Para obter mais informações sobre métricas de viés e explicabilidade, e como interpretá-las, consulteSaiba
como a Amazon SageMaker O Clarify ajuda a detectar preconceitos,Medidas justas para Machine Learning
em finanças, e oWhitepaper sobre justiça e explicabilidade da IA da Amazon.

Blocos de anotações de amostra
Amazônia SageMaker A Clarify fornece o seguinte caderno de amostra para detecção de viés póstreinamento e explicabilidade do modelo:
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• Amazônia SageMaker Esclarecer o Processamento— Uso do SageMaker Esclareça para criar um
trabalho de processamento para detectar vieses e explicar as previsões do modelo com atribuições de
recursos. Os exemplos incluem usar formatos de dados CSV e JSON Lines, trazer seu próprio contêiner
e executar trabalhos de processamento com o Spark.
Este notebook foi verificado para ser executado na Amazon SageMaker Somente no Studio Se você
precisar de instruções sobre como abrir um notebook na Amazon SageMaker Studio, vejaCrie ou abra uma
Amazon SageMaker Caderno Studio (p. 139). Se você for solicitado a escolher um kernel, escolhaPython 3
(Ciência de dados).
Tópicos
• Pré-requisitos (p. 2664)
• Como o SageMaker Esclareça trabalhos de processamento e trabalho (p. 2664)
• Conceitos básicos do. SageMaker Esclarecer Contêiner (p. 2665)
• Configurar um SageMaker Esclareça os parâmetros de entrada e saída do contêiner da Job
de (p. 2667)
• Configurar a análise (p. 2668)
• Executar SageMaker Esclareça as tarefas de processamento para análise de viés e
explicabilidade (p. 2675)
• Detecte dados de pós-treinamento e viés de modelo com a Amazon SageMaker Esclarecer (p. 2679)
• Amazônia SageMaker Esclarecer a explicabilidade do modelo (p. 2703)
• Solução de problemas do SageMaker Esclarecer os trabalhos de processamento (p. 2712)

Pré-requisitos
Antes de começar, você precisará atender aos seguintes pré-requisitos:
• Você precisa fornecer um conjunto de dados de entrada como arquivos tabulares em CSV ouLinhas do
JSONformat. O conjunto de dados de entrada deve incluir uma coluna de rótulo para análise de viés. O
conjunto de dados deve ser preparado para aprendizado de máquina com qualquer pré-processamento
necessário, como limpeza de dados ou engenharia de recursos, já concluído.
• Você precisa fornecer um artefato de modelo que suporte o formato de arquivo CSV ou JSON
Lines como uma de suas entradas de tipo de conteúdo. Para métricas de viés pós-treinamento e
explicabilidade, usamos o conjunto de dados para fazer inferências com o artefato do modelo. Cada
linha menos a coluna do rótulo deve estar pronta para ser usada como carga útil para inferências.
• Ao criar trabalhos de processamento com o SageMaker imagem do contêiner, você precisa do seguinte:
• O isolamento de rede deve estar desativado para o trabalho de processamento.
• Se o modelo estiver em uma VPC, a tarefa de processamento deverá estar na mesma VPC que o
modelo.
• O usuário/função do chamador do IAM deve ter permissões para SageMaker APIs. Recomendamos
usar a política gerenciada "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerFullAccess".

Como o SageMaker Esclareça trabalhos de
processamento e trabalho
UMA SageMaker o trabalho de processamento usa o SageMaker Esclareça o contêiner em vários estágios
do ciclo de vida do fluxo de trabalho de aprendizado de máquina. Você pode usar o SageMaker Esclareça
o contêiner com seus conjuntos de dados e modelos para calcular os seguintes tipos de análise:
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• Métricas de viés de pre
• Métricas de viés pós-treinamento
• Valores SHAP para explicabilidade
• Gráficos de dependência parcial (PDP)
Você pode controlar quais dessas análises são computadas ao configurar o trabalho de processamento.
Para as métricas de viés de pré-treinamento, você precisa fornecer o conjunto de dados. Você pode
calcular as métricas de viés pós-treinamento e a explicabilidade após o treinamento do seu modelo,
fornecendo o conjunto de dados e o nome do modelo. Você deve configurar os parâmetros necessários
na forma de um arquivo de configuração JSON e fornecer isso como uma entrada para a tarefa de
processamento.
Depois que o trabalho de processamento for concluído, o resultado das análises será salvo no local de
saída especificado naProcessingOutputparâmetros do trabalho de processamento. Em seguida, você
pode baixá-lo de lá e ver as saídas ou ver os resultados no Studio se tiver executado um notebook lá.
Para calcular as métricas de viés pós-treinamento e os valores do SHAP, o cálculo precisa obter
inferências para o nome do modelo fornecido. Para fazer isso, o trabalho de processamento cria um
endpoint efêmero com o nome do modelo, conhecido comoEndpoint de e. O trabalho de processamento
exclui o endpoint de sombra após a conclusão dos cálculos.
De maneira detalhada, a tarefa de processamento conclui as seguintes etapas:
1. Valide entradas e parâmetros.
2. Crie o endpoint de sombra.
3. Calcule métricas de viés de pré-treinamento.
4. Calcule métricas de viés pós-treinamento.
5. Calcule atribuições de recursos locais e globais.
6. Exclua o endpoint de sombra.
7. Gerar arquivos de saída.

Conceitos básicos do. SageMaker Esclarecer
Contêiner
Amazônia SageMaker fornece pré-construído SageMaker Esclareça as imagens de contêiner que incluem
as bibliotecas e outras dependências necessárias para calcular métricas de viés e atribuições de recursos
para fins de explicação. Esta imagem foi habilitada para ser executada SageMaker Processamento de
dados (p. 1046)em sua conta.
Os URIs de imagem dos contêineres estão no seguinte formato:
<ACCOUNT_ID>.dkr.ecr.<REGION_NAME>.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:1.0

Por exemplo:
205585389593.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-clarify-processing:1.0

A tabela a seguir lista os endereços deAWSregião.
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Imagens do Docker para esclarecer tarefas de processamento
Região

Endereço da imagem

us-east-1

205585389593.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/sagemaker-clarifyprocessing: 1,0

us-east-2

211330385671.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-clarifyprocessing: 1,0

us-west-1

740489534195.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-clarifyprocessing: 1,0

us-west-2

306415355426.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-clarifyprocessing: 1,0

ap-east-1

09876079798382.dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com/sagemaker-clarifyprocessing: 1,0

ap-south-1

452307495513.dkr.ecr.ap-south-amazonaws.com/sagemaker-clarifyprocessing: 1,0

ap-northeast-1

377024640650.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/sagemaker-clarifyprocessing: 1,0

ap-northeast-2

2636252529296855.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/sagemakerclarify-processing: 1,0

ap-northeast-3

912233562940.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/sagemaker-clarifyprocessing: 1,0

ap-southeast-1

834264404009.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/sagemaker-clarifyprocessing: 1,0

ap-southeast-2

007051062584.dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com/sagemaker-clarifyprocessing: 1,0

ca-central-1

67503066665977.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-clarifyprocessing: 1,0

eu-central-1

017069133835.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/sagemaker-clarifyprocessing: 1,0

eu-west-1

131013547314.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/sagemaker-clarifyprocessing: 1,0

eu-west-2

44079696970383.dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com/sagemaker-clarifyprocessing: 1,0

eu-west-3

341593693696636.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/sagemaker-clarifyprocessing: 1,0

eu-north-1

763603941241244.dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com/sagemaker-clarifyprocessing: 1,0

me-south-1

835444307964.dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com/sagemaker-clarifyprocessing: 1,0

sa-east-1

520018980103.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/sagemaker-clarifyprocessing: 1,0
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Região

Endereço da imagem

af-south-1

811711711786498.dkr.ecr.af-south-amazonaws.com/sagemaker-clarifyprocessing: 1,0

eu-south-1

638885417683.dkr.ecr.eu-south-amazonaws.com/sagemaker-clarifyprocessing: 1,0

cn-north-1

122526803553.dkr.ecr.cn-north-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-clarifyprocessing: 1,0

cn-northwest-1

122578899357.dkr.ecr.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/sagemaker-clarifyprocessing: 1,0

Configurar um SageMaker Esclareça os parâmetros
de entrada e saída do contêiner da Job de
O Job de processamento exige que você especifique os seguintes parâmetros de entrada: arquivos de um
conjunto de dados com nome de entrada"dataset"como objeto ou prefixo do Amazon S3 e um arquivo
de configuração de análise com nome de entrada"analysis_config"como um objeto do Amazon S3. O
trabalho também requer um parâmetro de saída: o local de saída como um prefixo do Amazon S3.
Você pode criar e executar um trabalho de processamento com SageMaker CreateProcessingJobAPI
usando oAWSSDK ou CLI ouSageMaker SDK do Python.
Como usar o SageMaker SDK para Python, crie umProcessorUso do SageMaker Esclareça o URI da
imagem do
from sagemaker import clarify
clarify_processor = clarify.SageMakerClarifyProcessor(role=role,
instance_count=1,
instance_type='ml.c5.xlarge',
max_runtime_in_seconds=1200,
volume_size_in_gb=100)

Depois de terminar de criar o processador Clarify, você precisará configurar o objeto de entrada e saída
para o processador.

Note
Se você fornecer o"dataset_uri"por meio do “analysis_config.json” (consulte o tópico a seguir
emConfigurar a análise (p. 2668)), você não precisa criar odataset_inputobjeto.
dataset_path = "s3://my_bucket/my_folder/train.csv"
analysis_config_path = "s3://my_bucket/my_folder/analysis_config.json"
analysis_result_path = "s3://my_bucket/my_folder/output"
analysis_config_input = ProcessingInput(
input_name="analysis_config",
source=analysis_config_path,
destination="/opt/ml/processing/input/config",
s3_data_type="S3Prefix",
s3_input_mode="File",
s3_compression_type="None")
dataset_input = ProcessingInput(
input_name="dataset",
source=dataset_path,
destination="/opt/ml/processing/input/data",
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s3_data_type="S3Prefix",
s3_input_mode="File",
s3_compression_type="None")
analysis_result_output = ProcessingOutput(
source="/opt/ml/processing/output",
destination=analysis_result_path,
output_name="analysis_result",
s3_upload_mode="EndOfJob")

Configurar a análise
As entradas para a análise são configuradas pelos parâmetros doProcessingInputAPI.
O"analysis_config"valor doinput_nameespecifica o arquivo JSON chamadoanalysis_config.jsonque
contém os valores de configuração. O caminho para o arquivo JSON é fornecido nasourceparâmetro
deProcessingInput. Exemplos de arquivos JSON de configuração de análise são fornecidos para
arquivos JSON para conjuntos de dados CSV, JSON Lines, imagem e texto seguindo as descrições dos
parâmetros.
Tópicos
• Parâmetros para arquivos de configuração JSON (p. 2668)
• Exemplo de arquivos de configuração JSON (p. 2672)

Parâmetros para arquivos de configuração JSON
No arquivo de configuração do JSON, é possível especificar os parâmetros a seguir.
• "version"— (Opcional) Versão do esquema do arquivo de configuração. Se não for fornecida, a
versão mais recente com suporte será usada.
• "dataset_type"— (Obrigatório) Formato do conjunto de dados. Os valores válidos são"text/
csv"para CSV"application/jsonlines"para linhas JSON,application/x-parquetpara
Apache Parquet eapplication/x-imagepara permitir a explicabilidade da visão computacional. Para
obter mais informações, consulteFormatos de dados comuns para inferência.
• "dataset_uri"— (Opcional) Prefixo/URI do objeto do conjunto de dados S3 (se não for fornecido
comoProcessingInput). Se for um prefixo, o trabalho de processamento coletará recursivamente
todos os arquivos do S3 sob o prefixo. Para visão computacional, o URI é necessário e pode ser um
caminho para o arquivo de manifesto da imagem ou para o conjunto de imagens a serem explicadas.
• "headers"— (Opcional) Uma lista de nomes de colunas no conjunto de dados. Se
odataset_typeé"application/jsonlines"e"label"é especificado, então o último cabeçalho
será o cabeçalho da coluna do rótulo.
• "label"— (Opcional) Atributo de destino para o modelo a ser usadoMétricas de. Especificado como
nome de coluna ou índice se o formato do conjunto de dados for CSV, ou como JSONPath se o formato
do conjunto de dados for Linhas JSON.
• "probability_threshold"— (Opcional) Um valor flutuante para indicar o limite para selecionar o
rótulo binário no caso de classificação binária. Esse parâmetro é usado na detecção de objetos para
filtrar objetos detectados com pontuações de confiança menores queprobability_thresholdvalue.
O valor padrão é de 0,5.
• "features"— (Opcional) JSONPath para localizar as colunas de recursos para métricas de
polarização, se o formato do conjunto de dados for JSON Lines.
• "label_values_or_threshold"— (Opcional) Lista de valores ou limites de rótulos. Indica o
resultado positivo usado para métricas de viés.
• "facet"— (Opcional) Uma lista de recursos que são atributos sensíveis, chamados de facetas. As
facetas são usadas paraMétricas dena forma de pares e inclua o seguinte:
• "name_or_index"— Nome ou índice da coluna faceta.
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• "value_or_threshold"— (Opcional) Lista de valores ou limites que a coluna de faceta pode
assumir. Indica o grupo sensível, como o grupo usado para medir o viés. Se não forem fornecidas,
as métricas de viés são calculadas como um grupo para cada valor exclusivo (em vez de todos os
valores). Se a coluna de faceta for numérica, esse valor limite será aplicado como o limite inferior para
selecionar o grupo sensível.
• "group_variable"— (Opcional) Um nome de coluna ou índice para indicar a variável de grupo a ser
usada para oMetric de Disparidade demográfica condicional.
• "joinsource_name_or_index"— (Opcional) O nome ou índice da coluna no conjunto de dados
que atua como uma coluna identificadora, por exemplo, ao realizar uma união. Essa coluna é
usada apenas como um identificador e não é usada para nenhum outro cálculo. Esse é um campo
opcional em todos os casos, exceto quando o conjunto de dados contém mais de um arquivo
e"save_local_shap_values"está definido paratrue.
• "methods"— Uma lista de métodos e seus parâmetros para as análises e relatórios. Se alguma seção
for omitida, ela não será computada.
• "pre_training_bias"— (Opcional) Seção sobre métricas de viés de pré-treinamento.
• "methods"— Uma lista de métricas de pré-treinamento a serem computadas.
• "post_training_bias"— (Opcional) Seção sobre métricas de viés pós-treinamento.
• "methods"— Uma lista de métricas de pós-treinamento a serem computadas.
• "shap"— (Opcional) Seção sobre cálculo do valor SHAP.
• "agg_method"— Método de agregação para valores SHAP globais. Os valores válidos são os
seguintes:
• "mean_abs"— Média dos valores absolutos de SHAP para todas as instâncias.
• "median"— Mediana dos valores de SHAP para todas as instâncias.
• "mean_sq"— Média dos valores quadrados de SHAP para todas as instâncias.
• "baseline"— (Opcional) Uma lista de linhas (pelo menos uma) ou um URI de objeto do S3. Para
ser usado como conjunto de dados de linha de base (também conhecido como conjunto de dados
de fundo) no algoritmo Kernel SHAP. O formato deve ser o mesmo do conjunto de dados. Cada
linha deve conter somente as colunas de recursos (ou valores) e omitir qualquer coluna que deva
ser excluída antes de ser enviada ao modelo. Isso incluilabelcoluna,joinsourcecoluna e colunas
incluídas na"exclude_column"campo.
• Para Visão Computacional, um caminho para a imagem de linha de base que é usado para
mascarar recursos da imagem de entrada. Padrão: Máscara de ruído RGB.
• Para processamento de linguagem natural (NLP) de colunas de texto, o valor da
linha de base deve ser o valor usado parasubstituira unidade de texto especificada
pelogranularityna"text_config". Os valores válidos para a unidade de texto
sãotoken,sentence, eparagraph.
• "num_clusters"— (Opcional) Se"baseline"não é fornecido, o Clarify tenta calcular uma linha
de base agrupando o conjunto de dados. O"num_clusters"determina o número de clusters nos
quais o conjunto de dados está agrupado. Cada cluster contribui para uma linha de base, portanto, o
número de clusters afeta diretamente o tempo de execução das explicações do SHAP.
• "num_samples"— Número de amostras a serem usadas no algoritmo Kernel SHAP. Esse número
determina o tamanho do conjunto de dados sintéticos gerado para calcular os valores do SHAP.
• "seed"— (Opcional) Valor inicial para o gerador de números aleatórios para obter um resultado
SHAP determinístico.
• "text_config"— (Obrigatório) A configuração que especifica os recursos de processamento de
linguagem natural (NLP). Se essa configuração for fornecida, os recursos de texto serão tratados
como texto e as explicações serão fornecidas para unidades individuais de texto. A unidade do texto
é especificada pelo"granularity".
• "granularity"— (Obrigatório) Para a PNL, determina a unidade de granularidade para a
análise dos recursos do texto. Os valores válidos são "token", "sentence" ou "paragraph".
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Cada uma dessas unidades é considerada um recurso, e os valores de SHAP são calculados
para o recurso especificado.

• "language"— (Obrigatório) Especifica o idioma dos recursos de texto
para processamento de linguagem natural (NLP). Os valores válidos
são"chinese","danish","dutch","english","french","german","greek","italian","japanese","
language","norwegian
bokmål","polish","portuguese","romanian","russian","spanish","afrikaans","albanian","ar
Usar o"multi-language" para uma mistura de vários idiomas.
• "use_logit"— (Opcional) Valor booleano para indicar se a função logit deve ser aplicada às
previsões do modelo. Se"use_logit"étrue, então os valores de SHAP têm unidades log-odds. O
valor padrão é false.
• "image_config"— (Opcional) Seção para configurar os parâmetros de configuração do SHAP
para explicabilidade da visão computacional.
• "model_type"— Um modelo de detecção de objetos ou um modelo de classificação de
imagens.
• "num_segments"— (Opcional) Determina o número aproximado de segmentos a serem
rotulados na imagem de entrada. O padrão é 20.
• "segment_compactness"— (Opcional) Determina a forma e o tamanho dos segmentos de
imagem gerados pelo método slic do SKLearn. Para obter mais detalhes, consultefatia de imagem
scikit-imagedocumentação. O padrão é 5.
• "max_objects"— (Opcional) Usado para filtrar objetos detectados pelo modelo de visão
computacional pela pontuação de confiança máxima. O padrão é 3.
• "iou_threshold"— (Opcional) Métrica mínima de interseção sobre união (IOU) para avaliar
previsões em relação às detecções originais. Usado porque as caixas de detecção mudam
durante o mascaramento. O valor padrão é de 0,5.
• "context"— (Opcional) Mascara a área ao redor da caixa delimitadora do objeto detectado ao
executar o SHAP. Os valores válidos são 0 para mascarar tudo ou 1 para mascarar nada. O valor
padrão é 1.
• "save_local_shap_values"— (Opcional) Valor booleano para indicar se os valores SHAP
locais devem ser salvos no local de saída. Usar otruepara salvá-los;falsepara não salvá-los. O
padrão é false.
• "pdp"— (Opcional) Seção para configurar gráficos de dependência parcial (PDP). Mostra a
dependência da resposta alvo em um conjunto de características de entrada de interesse. Marginaliza
os valores de todos os outros recursos de entrada.
• "features": ["pdp_feature_1", "pdp_feature_2"…] — (Opcional) A lista de nomes
de recursos ou índices para os quais os gráficos de dependência parcial devem ser computados e
plotados. Se o SHAP não for solicitado, os recursos devem ser fornecidos.
• "grid_resolution" — (Obrigatório) Usado para recursos numéricos. Representa o número de
compartimentos nos quais a faixa de valores numéricos é dividida. Isso especifica a granularidade
da grade para o gráfico PDP.
• "top_k_features" — (Opcional) Se ofeatureso parâmetro não é fornecido eshapé fornecido,
Clarify escolhe o topokrecursos baseados em atribuições do SHAP. Você pode definir esse valor
para especificar quantos dos principais recursos devem ser usados para gráficos de PDP. O padrão
é 10.
• "predictor"— (Opcional) Seção sobre parâmetros do modelo, necessária
se"shap"e"post_training_bias"As seções estão presentes.
• "model_name"— Nome do modelo criado porCreateModelAPI, com o modo de contêiner
comoSingleModel.
• "instance_type"— Tipo de instância para o endpoint de sombra.
• "initial_instance_count"— Contagem de instâncias para o endpoint de sombra.
• "content_type"— (Opcional) O formato de entrada do modelo a ser usado para obter inferências
com o endpoint de sombra. Os valores válidos são"text/csv"para para para CSV"application/
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jsonlines"para linhas JSON,application/x-parquetpara Apache Parquet eapplication/
x-imagepara permitir a explicabilidade da visão computacional. O valor padrão é o mesmo que
odataset_typeformat.
• "accept_type"— (Opcional) O modelosaídaformato a ser usado para obter inferências com o
endpoint de sombra. Os valores válidos são"text/csv"para para para CSV"application/
jsonlines"para linhas JSON,application/x-parquetpara Apache Parquet eapplication/
x-imagepara permitir a explicabilidade da visão computacional. O valor padrão é o mesmo
quecontent_type.
• "accelerator_type"— (Opcional) O tipo de acelerador do Elastic Inference (EI) a ser anexado
à instância. Exemplo: ml.eia1.medium. Para obter mais informações, consulteUsar a Amazon
Amazon SageMaker Elastic Inference (EI) (p. 3168).
• "custom_attributes"— (Opcional) Fornece informações adicionais sobre uma solicitação
de inferência enviada a um modelo hospedado em uma Amazon SageMaker Endpoint do. As
informações são um valor opaco que é encaminhado literalmente. Você pode usar esse valor, por
exemplo, para fornecer uma ID que rastreia uma solicitação. Você também pode usar esse valor
para fornecer metadados que um endpoint de serviço foi programado para processar. O valor deve
consistir em no máximo 1024 caracteres US-ASCII visíveis, conforme especificado emSeção 3.3.6.
Componentes do valor do campodo protocolo Hypertext ache-Control (HTTP/1.1).
• "label"— (Opcional) Localização do índice ou do JSONPath na saída do modelo para o atributo de
destino usado pelas métricas de polarização. Se olabelnão é fornecido no CSVaccept_typecaso,
então Clarify assume que a saída do modelo é um único valor numérico correspondente à pontuação
ou probabilidade.
• "probability"— (Opcional) Índice ou localização do JSONPath na saída do modelo para
probabilidades ou pontuações a serem usadas para explicabilidade. Se a saída do modelo for
Linhas JSON com uma lista de rótulos e probabilidades, por exemplo, o rótulo que corresponde à
probabilidade máxima será selecionado para cálculos de vício. Para o método de explicabilidade,
atualmente todas as probabilidades são explicadas.
• "endpoint_name-prefix"— (Opcional) Fornece um prefixo personalizado para o nome do
endpoint temporário.
• "endpoint_name"— (Opcional) Especifica um endpoint existente a ser usado para obter previsões.
Usar um endpoint existente reduz o tempo de inicialização, mas pode causar um aumento significativo
de carga nos endpoints existentes. Tenha cuidado ao especificar um endpoint de produção existente.
• "target_model"— (Opcional) Define o nome do modelo de destino ao usar um endpoint de
vários modelos. Para obter mais informações sobre endpoints de vários modelos, consulteRequest
Syntax.
• "label_headers"— (Opcional) Uma lista de valores que o"label"pega o conjunto de dados.
Associa as pontuações retornadas pelo endpoint do modelo aos valores de rótulo correspondentes.
Usado para extrair o valor do rótulo com a pontuação mais alta do rótulo previsto.
• "content_template"— (Opcional) Uma string de modelo usada para construir a entrada do modelo
a partir de instâncias do conjunto de dados. Só é usado quando"content_type"é"application/
jsonlines". O modelo deve conter apenas um espaço reservado,$features,
que é substituída pela lista de recursos em tempo de execução. Por exemplo,
dado"content_template":"{\"myfeatures\":$features}", se uma instância (sem rótulo)
for1,2,3, então a entrada do modelo se torna a linha JSON'{"myfeatures":[1,2,3]}'.
• "report"— (Opcional) Seção sobre parâmetros do relatório. Um relatório é gerado se essa seção
estiver presente.
• "name"— (Opcional) Prefixo do nome do arquivo para o caderno de relatórios e o arquivo PDF. O
nome padrão é "report".
• "title"— (Opcional) Sequência de título para o caderno de relatórios e o arquivo PDF. O título
padrão é"SageMaker Analysis Report".
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Exemplo de arquivos de configuração JSON
Aqui estão alguns exemplos de arquivos JSON de configuração de análise para CSV, linhas JSON,
conjuntos de dados de imagem e texto.
Tópicos
• Arquivo JSON de configuração de análise para um conjunto de dados CSV (p. 2672)
• Arquivo JSON de configuração de análise para um conjunto de dados JSON Lines (p. 2673)
• Arquivo JSON de configuração de análise para um conjunto de dados de imagem (p. 2674)
• Arquivo JSON de configuração de análise de PNL para um conjunto de dados de texto (p. 2675)

Arquivo JSON de configuração de análise para um conjunto de dados CSV
O exemplo de código a seguir mostra como configurar uma análise para um conjunto de dados CSV.
{

"dataset_type": "text/csv",
"headers": [
"feature_0",
"feature_1",
"feature_2",
"feature_3",
"target"
],
"label": "target",
"label_values_or_threshold": [1],
"probability_threshold" : 0.7,
"facet": [
{
"name_or_index" : "feature_1",
"value_or_threshold": [1]
},
{
"name_or_index" : "feature_2",
"value_or_threshold": [0.7]
}
],
"group_variable": "feature_3",
"joinsource_name_or_index":'column_name',
"methods": {
"shap": {
"baseline": [
[
"yes",
3,
0.9,
1
]
],
"num_samples": 1000,
"agg_method": "mean",
"use_logit": true,
"save_local_shap_values": true,
"num_clusters": 5,
"seed": 1234
},
"pre_training_bias": {
"methods": "all"
},
"post_training_bias": {
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"methods": "all"
},
"report": {
"name": "report",
"title": "Analysis Report"
}

}

},
"predictor": {
"model_name": "my_model",
"instance_type": "ml.m5.xlarge",
"initial_instance_count": 1,
"content_type": "text/csv",
"accept_type": "text/csv",
"accelerator_type":"ml.eia1.medium",
"custom_attributes": "c000b4f9-df62-4c85-a0bf-7c525f9104a4",
"label": 0,
"probability": 1,
"endpoint_name_prefix": "myendpointprefix",
"target_model": ""
}

A saída do modelo como CSV é a seguinte:
Current,"[0.028986845165491104, 0.8253824710845947, 0.028993206098675728,
0.02898673340678215, 0.029557107016444206, 0.0290389321744442, 0.02905467338860035]"

A configuração correspondente do preditor é a seguinte:
"predictor": {
...,
"accept_type": "text/csv",
"label": 0,
"probability": 1,
...
}

Arquivo JSON de configuração de análise para um conjunto de dados JSON
Lines
O exemplo de código a seguir mostra como configurar uma análise para um conjunto de dados do JSON
Lines.
{

"dataset_type": "application/jsonlines",
"dataset_uri": "s3://my_bucket/my_folder/dataset.jsonl",
"headers": ["Label", "Feature1", "Feature2"],
"label": "data.label",
"features": "data.features.values",
"facet":[
{
"name_or_index": "Feature1",
"value_or_threshold": [1,5]
},
{
"name_or_index": "Feature2",
"value_or_threshold": [2,6]
}
],
"methods": {
"shap": {
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"baseline": [
{"data":{"features":{"values":[9,10]},"label":0}},
{"data":{"features":{"values":[11,12]},"label":1}}
]

}

}
},
"predictor": {
"model_name": "my_jsonl_model",
"instance_type": "ml.m5.xlarge",
"initial_instance_count": 1
}

O conjunto de dados como prefixo S3 é o seguinte:
"dataset_uri": "s3://my_bucket/my_folder"

O conjunto de dados como objeto S3 é o seguinte:
"dataset_uri": "s3://my_bucket/my_folder/train.csv"

A linha de base como objeto S3 é a seguinte:
"baseline": "s3://my_bucket/my_folder/baseline.csv"

A saída do modelo como linhas JSON é a seguinte:
{"predicted_label": "Current", "score": "[0.028986845165491104, 0.8253824710845947,
0.028993206098675728, 0.02898673340678215, 0.029557107016444206, 0.0290389321744442,
0.02905467338860035]"}

A configuração correspondente do preditor é a seguinte:
"predictor": {
...,
"accept_type": "application/jsonlines",
"label": "predicted_label",
"probability": "score",
...
}

Arquivo JSON de configuração de análise para um conjunto de dados de imagem
O exemplo de código a seguir mostra como configurar uma análise para detecção de objetos com o
Computer Vision.
"dataset_type": "application/x-image",
"dataset_uri": "s3://<BUCKET/KEY">
"probability_threshold": 0.7,
"methods": {
"shap": {
"num_samples": 500,
"baseline": "s3://path/to/baseline/image/noise_rgb.png",
"image_config": {
"model_type": "(OBJECT_DETECTION|IMAGE_CLASSIFICATION)",
"num_segments": 20,
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},

}

}

"segment_compactness": (5|10|100),
"max_objects" : 3,
"overlap": 0.5,
"context": 1.0

"predictor": {
"endpoint_name": "sagemaker-endpoint-name",
"content_type": "(image/jpeg | image/png | application/x-npy)",
"label_headers": [...] # Required for CV
}

Arquivo JSON de configuração de análise de PNL para um conjunto de dados de
texto
O exemplo de código a seguir mostra como configurar uma análise para processamento natural.
{

"dataset_type":...
.
.
"methods": {
"shap" : {
"baseline": ".."
"num_samples": 100
*"text_config": {
"granularity": "(token|sentence|paragraph)"
}*
}
.
.
}

Executar SageMaker Esclareça as tarefas de
processamento para análise de viés e explicabilidade
Você usa SageMaker Esclareça as tarefas de processamento para analisar possíveis fontes de viés em
seus dados de treinamento e verificar se há viés em seu modelo treinado. Para o procedimento de análise
dos dados em SageMaker Studio, vejaGere relatórios de preconceito nos dados de pré-treinamento em
SageMaker Estúdio (p. 833). O foco aqui está na métrica de viés pós-treinamento e nos valores de SHAP
para explicabilidade. As previsões do modelo podem ser uma fonte de viés (por exemplo, se elas fizerem
previsões que produzam com mais frequência um resultado negativo para um grupo do que para outro).
SageMaker O Clarify está integrado com SageMaker Experimentos para que, após o treinamento de um
modelo, você possa identificar atributos que você gostaria de verificar se há viés (por exemplo, renda).
SageMaker executa um conjunto de algoritmos para verificar o modelo treinado e fornece um relatório
visual sobre os diferentes tipos de viés para cada atributo, por exemplo, se pessoas com alta renda
recebem previsões mais positivas em comparação com pessoas de baixa renda.
Tópicos
• Recursos computacionais necessários para SageMaker Esclarecer os trabalhos de
processamento (p. 2676)
• Execute a Job de processamento do Clarify (p. 2676)
• Execute o Job de processamento do Clarify com o Spark (p. 2677)
• Obtenha os resultados da análise (p. 2677)
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Recursos computacionais necessários para SageMaker
Esclarecer os trabalhos de processamento
Leve o seguinte em consideração ao determinar os recursos de computação que você precisa executar:
SageMaker Esclarecer os trabalhos de processamento:
• Os trabalhos de processamento podem demorar vários minutos ou mais para serem concluídos.
• As explicações computacionais podem ser mais demoradas do que a inferência real. Isso inclui o tempo
para lançar os recursos de computação.
• As explicações de computação podem ser mais intensivas em computação do que a inferência real.
Revise e monitore as cobranças que você pode incorrer ao usar SageMakerRecursos do. Para obter
mais informações, consulteAmazônia SageMaker Definição de preços.

Execute a Job de processamento do Clarify
Para um exemplo de notebook com instruções sobre como executar um SageMaker Esclareça o trabalho
de processamento no Studio para detectar o viés do modelo pós-treinamento, consulteExplicabilidade e
detecção de viés com a Amazon SageMaker Esclarecer.
Se você precisar de instruções sobre como abrir um notebook na Amazon SageMaker Studio, vejaCrie ou
abra uma Amazon SageMaker Caderno Studio (p. 139). Os exemplos de código a seguir foram retirados
do caderno de exemplo listado anteriormente.
Depois de treinar seu modelo, instancie o SageMaker Esclareça o processador usando o seguinte
comando:
from sagemaker import clarify
clarify_processor = clarify.SageMakerClarifyProcessor(
role=role,
instance_count=1,
instance_type='ml.c4.xlarge',
sagemaker_session=session)

Em seguida, configure o conjunto de dados de entrada, onde armazenar a saída, a coluna de
rótulo segmentada com umDataConfigobjeto, especifique informações sobre seu modelo
treinado comModelConfige forneça informações sobre os formatos de suas previsões
comModelPredictedLabelConfig.
bias_report_output_path = 's3://{}/{}/clarify-bias'.format(bucket, prefix)
bias_data_config = clarify.DataConfig(
s3_data_input_path=train_uri,
s3_output_path=bias_report_output_path,
label='Target',
headers=training_data.columns.to_list(),
dataset_type='text/csv')
model_config = clarify.ModelConfig(
model_name=model_name,
instance_type='ml.c5.xlarge',
instance_count=1,
accept_type='text/csv')
predictions_config = clarify.ModelPredictedLabelConfig(probability_threshold=0.8)

Usar oBiasConfigpara fornecer informações sobre quais colunas contêm as facetas (grupos
sensíveis,Sex), quais são as características sensíveis (facet_values_or_threshold) podem ser, e
quais são os resultados desejáveis (label_values_or_threshold).
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bias_config = clarify.BiasConfig(
label_values_or_threshold=[1],
facet_name='Sex',
facet_values_or_threshold=[0])

Você pode executar a análise de pré-treinamento e pós-treinamento no trabalho de processamento ao
mesmo tempo comrun_bias().
clarify_processor.run_bias(
data_config=bias_data_config,
bias_config=bias_config,
model_config=model_config,
model_predicted_label_config=predictions_config,
pre_training_methods='all',
post_training_methods='all')

Veja os resultados no Studio ou baixe-os dobias_report_output_pathBucket do S3

Execute o Job de processamento do Clarify com o Spark
Apache Sparké um mecanismo de análise unificado para processamento de dados em grande escala.
Ao trabalhar com grandes conjuntos de dados, você pode usar os recursos de processamento do Spark
do SageMaker Esclareça para permitir que suas tarefas de processamento do Clarify sejam executadas
mais rapidamente. Para usar o processamento do Spark para trabalhos do Clarify, defina a contagem de
instâncias como um número maior que um. A Clarify usa a computação distribuída do Spark quando há
mais de uma instância por processador Clarify.
O exemplo a seguir mostra como usarSageMakerClarifyProcessorpara criar um processador Clarify com 5
instâncias.
A Clarify executa qualquer trabalho associado a esse processador usando o processamento distribuído do
Spark.
from sagemaker import clarify
clarify_processor = clarify.SageMakerClarifyProcessor(
role=role,
instance_count=5,
instance_type='ml.c5.xlarge',
max_runtime_in_seconds=1200,
volume_size_in_gb=100)

Se você configurar uma tarefa do Clarify para salvar valores SHAP locais naConfiguração do Shapeclasse,
o Spark salva o valor SHAP local como vários arquivos de peças em parallel.
Se você adicionar mais instâncias, recomendamos que você também aumente o número de instâncias
na configuração do modeloModelConfigpara o endpoint de sombra. Isso evita que as instâncias de
processamento sejam estranguladas pelo endpoint paralelo. Especificamente, recomendamos usar um
one-to-one proporção entre o endpoint e as instâncias de processamento.

Obtenha os resultados da análise
Após a conclusão do trabalho de processamento, você pode baixar os arquivos de saída para inspecionar
ou visualizar os resultados no Studio. O diretório de saída contém os seguintes arquivos:
• analysis.json— Métricas de polarização e valores SHAP no formato JSON.
• report.ipynb— Notebook estático para visualizar as métricas de viés e os valores do SHAP.

2677

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Executar SageMaker Esclarecer
os trabalhos de processamento

• explanations_shap/out.csv— Valores SHAP locais (por instância) para cada linha no conjunto de
dados no mesmo formato do conjunto de dados de entrada. Em cada linha, o arquivo de saída contém
valores SHAP para cada recurso e o rótulo previsto.
No arquivo JSON de análise, as métricas de viés e os valores do SHAP são organizados em três seções
separadas.
{

}

"explanations": { . . . }
"pre_training_bias_metrics": { . . . }
"post_training_bias_metrics": { . . . }

Os valores do SHAP estão na“explanations”seção. Os valores correspondem ao valor global do SHAP
para cada coluna de recurso.
"explanations": {
"kernel_shap": {
"label0": {
"global_shap_values": {
"feature_0": 0.022486410860333206,
"feature_1": 0.007381025261958729,
"feature_2": 0.006843906804137847
},
"expected_value": 0.508233428001
}
}
}

As métricas de viés estão nas seções de métricas de viés de pré-treinamento e pós-treinamento.
{

}

"post_training_bias_metrics": {
"label": "target",
"label_value_or_threshold": "1",
"facets": {
"feature_2": [
{
"value_or_threshold": "1",
"metrics": [
{
"name": "DI",
"description": "Disparate Impact (DI)",
"value": 0.711340206185567
},
{
"name": "DCR",
"description": "Difference in Conditional Rejections (DCR)",
"value": -0.34782608695652184
}
{ . . . }
]
}
]
}
}

Para obter mais informações sobre métricas de viés e valores do SHAP, e como interpretá-los, consulte
oWhitepaper sobre justiça e explicabilidade da IA da Amazon.
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Um gráfico de barras dos principais valores e tabelas do SHAP com as métricas de viés são fornecidos no
caderno do relatório.

Detecte dados de pós-treinamento e viés de modelo
com a Amazon SageMaker Esclarecer
A análise de viés pós-treinamento pode ajudar a revelar preconceitos que podem ter emanado de vieses
nos dados ou de vieses introduzidos pelos algoritmos de classificação e previsão. Essas análises levam
em consideração os dados, incluindo os rótulos e as previsões de um modelo. Você avalia o desempenho
analisando rótulos previstos ou comparando as previsões com os valores-alvo observados nos dados
em relação a grupos com atributos diferentes. Existem diferentes noções de justiça, cada uma exigindo
diferentes métricas de viés para medir.
Existem conceitos legais de justiça que podem não ser fáceis de entender porque são difíceis de detectar.
Por exemplo, o conceito americano de impacto díspar que ocorre quando um grupo, conhecido como uma
faceta menos favorecidad, experimenta um efeito adverso mesmo quando a abordagem adotada parece
ser justa. Esse tipo de viés pode não ser devido a um modelo de aprendizado de máquina, mas ainda
pode ser detectado pela análise de viés pós-treinamento.
Amazônia SageMaker A Clarify tenta garantir um uso consistente da terminologia. Para obter uma lista
de termos e suas definições, consulteAmazônia SageMaker Esclareça os termos de preconceito e
justiça (p. 821).
Para obter mais informações sobre métricas de viés pós-treinamento, consulteSaiba como a Amazon
SageMaker O Clarify ajuda a detectar preconceitoseMedidas justas para Machine Learning em finanças..

Blocos de anotações de amostra
Amazônia SageMaker A Clarify fornece o seguinte caderno de amostra para detecção de viés póstreinamento:
• Amazônia SageMaker Esclarecer o Processamento— Uso do SageMaker Esclareça para criar um
trabalho de processamento para detectar vieses e explicar as previsões do modelo com atribuições de
recursos. Os exemplos incluem usar formatos de dados CSV e JSON Lines, trazer seu próprio contêiner
e executar trabalhos de processamento com o Spark.
Este notebook foi verificado para ser executado na Amazon SageMaker Somente no Studio Se você
precisar de instruções sobre como abrir um notebook na Amazon SageMaker Studio, vejaCrie ou abra uma
Amazon SageMaker Caderno Studio (p. 139). Se você for solicitado a escolher um kernel, escolhaPython 3
(Ciência de dados).

Meça os dados pós-treinamento e o viés do modelo
Amazônia SageMaker A Clarify fornece onze dados de pós-treinamento e métricas de viés de modelo
para ajudar a quantificar várias concepções de justiça. Esses conceitos não podem ser satisfeitos todos
simultaneamente e a seleção depende das especificidades dos casos que envolvem possíveis vieses
que estão sendo analisados. A maioria dessas métricas é uma combinação dos números retirados das
matrizes de confusão de classificação binária para os diferentes grupos demográficos. Como a justiça
e o preconceito podem ser definidos por uma ampla variedade de métricas, o julgamento humano é
necessário para entender e escolher quais métricas são relevantes para o caso de uso individual, e os
clientes devem consultar as partes interessadas apropriadas para determinar a medida apropriada de
justiça para sua aplicação.
Usamos a seguinte notação para discutir as métricas de viés. O modelo conceitual descrito aqui é para
classificação binária, onde os eventos são rotulados como tendo apenas dois resultados possíveis em
seu espaço amostral, chamados de positivos (com valor 1) e negativos (com valor 0). Essa estrutura
geralmente é extensível à classificação multicategorial de forma direta ou a casos que envolvem resultados
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contínuos de valor, quando necessário. No caso de classificação binária, rótulos positivos e negativos
são atribuídos aos resultados registrados em um conjunto de dados brutos para uma faceta favoritaumae
por uma faceta desfavorecidad. Esses rótulos y são chamados derótulos observadospara distingui-los
doRótulos previstosy' que são atribuídos por um modelo de aprendizado de máquina durante os estágios
de treinamento ou inferências do ciclo de vida de ML. Esses rótulos são usados para definir distribuições
de probabilidade P.a(y) e Pd(y) para seus respectivos resultados facetários.
• Rótulos:
• y representa os n rótulos observados para resultados de eventos em um conjunto de dados de
treinamento.
• y' representa os rótulos previstos para os n rótulos observados no conjunto de dados por um modelo
treinado.
• resultados:
• Um resultado positivo (com valor 1) para uma amostra, como a aceitação da inscrição.
(1)

• N é o número de rótulos observados para resultados positivos (aceitações).
(1)

• n 'n' é o número de rótulos previstos para resultados positivos (aceitações).
• Um resultado negativo (com valor 0) para uma amostra, como a rejeição de um aplicativo.
(0)

• N é o número de rótulos observados para resultados negativos (rejeições).
(0)

• n' é o número de rótulos previstos para resultados negativos (rejeições).
• valores de faceta:
• carauma— O valor da característica que define um grupo demográfico que o preconceito favorece.
(1)

(0)

• Naé o número de rótulos observados para o valor da faceta preferida: na= na + na a soma dos
rótulos positivos e negativos observados para a faceta de valoruma.
(1)

(0)

• n'aé o número de rótulos previstos para o valor da faceta preferida: n'a= n'a + n'a a soma dos
rótulos de resultados previstos positivos e negativos para o valor facetáriouma. Note que n'a= na.
• carad— O valor da característica que define um grupo demográfico que o preconceito desfavorece.
(1)

(0)

• Ndé o número de rótulos observados para o valor da faceta desfavorecida: nd= nd + nd a soma
dos rótulos positivos e negativos observados para o valor da facetad.
(1)

(0)

• n'dé o número de rótulos previstos para o valor da faceta desfavorecida: n'd= n'd + n'd a soma dos
rótulos previstos positivos e negativos para o valor da facetad. Note que n'd= nd.
• distribuições de probabilidade para resultados dos resultados dos dados facetados rotulados:
• Pa(y) é a distribuição de probabilidade dos rótulos observados para a facetauma. Para dados binários
rotulados, essa distribuição é dada pela razão do número de amostras na facetaumarotulados com
1
(1)
resultados positivos em relação ao número total, Pa(y ) =a /na, e a razão entre o número de amostras
0
(0)
com resultados negativos e o número total, Pa(y ) =a /na.
• Pd(y) é a distribuição de probabilidade dos rótulos observados para a facetad. Para dados binários
rotulados, essa distribuição é dada pelo número de amostras na facetadrotulados com resultados
1
(1)
positivos em relação ao número total, Pd(y ) =d /nd, e a razão entre o número de amostras com
0
(0)
resultados negativos e o número total, Pd(y ) =d /nd.
A tabela a seguir contém uma folha de dicas para orientação rápida e links para as métricas de viés póstreinamento.

Métricas de viés pós-treinamento
Métrica de viés póstreinamento

Descrição

Pergunta de exemplo

Como interpretar
valores de métrica

Diferença nas
proporções positivas
nos rótulos previstos
(DPPL) (p. 2691)

Mede a diferença na
proporção de previsões
positivas entre a faceta

Houve um desequilíbrio
entre os grupos
demográficos nos
resultados positivos

Gama para rótulos
facetários binários
e multicategoriais
normalizados:[-1,+1]
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Métrica de viés póstreinamento

Descrição

Pergunta de exemplo

favorecidaumae a faceta previstos que podem
desfavorecidad.
indicar viés?

Como interpretar
valores de métrica
Intervalo para etiquetas
contínuas: (-∞, +∞)
Interpretação:
• Valores positivos
indicam que a faceta
favorecidaumatem
uma proporção
maior de resultados
positivos previstos.
• Valores próximos
de zero indicam
uma proporção mais
igual dos resultados
positivos previstos
entre as facetas.
• Valores negativos
indicam a faceta
desfavorecidadtem
uma proporção
maior de resultados
positivos previstos.

Impacto díspar
(DI) (p. 2692)

Mede a proporção das
proporções dos rótulos
previstos para a faceta
preferidaumae a faceta
desfavorecidad.

Houve um desequilíbrio
entre os grupos
demográficos nos
resultados positivos
previstos que podem
indicar viés?

Intervalo para rótulos
binários normalizados,
facetas multicategoriais
e rótulos contínuos: [0,
n/a)
Interpretação:
• Valores menores que
1 indicam a faceta
preferidaumatem uma
proporção maior de
resultados positivos
previstos.
• Um valor de 1 indica
que temos paridade
demográfica.
• Valores maiores que
1 indicam a faceta
desfavorecidadtem
uma proporção
maior de resultados
positivos previstos.
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Métrica de viés póstreinamento

Descrição

Pergunta de exemplo

Como interpretar
valores de métrica

Disparidade
demográfica condicional
em rótulos previstos
(CDDPL) (p. 2701)

Mede a disparidade dos
rótulos previstos entre
as facetas como um
todo, mas também por
subgrupos.

Alguns grupos
demográficos têm
uma proporção maior
de rejeições de
resultados de pedidos
de empréstimos do
que sua proporção de
aceitações?

A faixa de valores
de CDDPL para
resultados binários,
multicategoriais e
contínuos:[-1, +1]
• Valores positivos
indicam resultados
em que facetadé
rejeitado mais do que
aceito.
• Quase zero
indica que não
há disparidade
demográfica em
média.
• Valores negativos
indicam resultados
em que facetaumaé
rejeitado mais do que
aceito.

Fliptest contrafactual
(FT) (p. 2702)

Examina cada membro
da facetade avalia se
membros similares
da facetaumatêm
diferentes previsões de
modelo.

Um grupo demográfico
de uma idade específica
é muito parecido em
todas as características
com uma faixa etária
diferente, mas paga
mais em média?

A faixa de rótulos
facetários binários e
multicategoriais é[-1,
+1].
• Valores positivos
ocorrem quando o
número de decisões
contrafactuais
desfavoráveis de
fliptest para a faceta
desfavorecidadexcede
os favoráveis.
• Valores próximos
de zero ocorrem
quando o número de
decisões contrafatuais
desfavoráveis
e favoráveis se
equilibra.
• Valores negativos
ocorrem quando o
número de decisões
contrafactuais
desfavoráveis de
fliptest para a faceta
desfavorecidadé
menor do que os
favoráveis.
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Métrica de viés póstreinamento

Descrição

Pergunta de exemplo

Como interpretar
valores de métrica

Diferença de precisão
(AD) (p. 2699)

Mede a diferença
entre a precisão da
predição para as
facetas favorecidas e
desfavorecidas.

O modelo prevê rótulos
com a mesma precisão
para aplicações em
todos os grupos
demográficos?

A faixa de rótulos
facetários binários e
multicategoriais é[-1,
+1].
• Valores positivos
indicam essa
facetadsofre
mais com alguma
combinação de
falsos positivos (erros
do tipo I) ou falsos
negativos (erros do
tipo II). Isso significa
que há um potencial
viés contra a faceta
desfavorecida.d.
• Valores próximos
de zero ocorrem
quando a precisão
da predição para
a facetaumaé
semelhante à faceta
da facetad.
• Valores negativos
indicam essa
facetaumasofre
mais com alguma
combinação de
falsos positivos
(erros do tipo I) ou
falsos negativos
(erros do tipo II). Isso
significa que é um
viés contra a faceta
preferidauma.
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Métrica de viés póstreinamento

Descrição

Pergunta de exemplo

Como interpretar
valores de métrica

Diferença de recall
(RD) (p. 2696)

Compara o recall
do modelo entre as
facetas favorecidas e
desfavorecidas.

Existe um viés
baseado na idade nos
empréstimos devido a
um modelo ter maior
recall para uma faixa
etária em comparação
com outra?

Intervalo para
classificação binária e
multicategorial:[-1,
+1].
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• Valores positivos
sugerem que o
modelo encontra
mais pontos positivos
verdadeiros para
a facetaumae
é tendencioso
contra a faceta
desfavorecidad.
• Valores próximos de
zero sugerem que
o modelo encontra
aproximadamente o
mesmo número de
verdadeiros positivos
em ambas as facetas
e não é tendencioso.
• Valores negativos
sugerem que o
modelo encontra
mais pontos positivos
verdadeiros para
a facetade é
tendencioso contra a
faceta preferidauma.
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Métrica de viés póstreinamento

Descrição

Pergunta de exemplo

Como interpretar
valores de métrica

Diferença na
aceitação condicional
(DCaCC) (p. 2692)

Compara os rótulos
observados com os
rótulos previstos por
um modelo. Avalia se
isso é o mesmo em
todas as facetas para
resultados positivos
previstos (aceitações).

Ao comparar uma
faixa etária com outra,
os empréstimos são
aceitos com mais
frequência ou com
menos frequência
do que o previsto
(com base nas
qualificações)?

A faixa de
rótulos binários,
multicategoriais e
contínuos: (-∞, +∞).
• Valores positivos
indicam um
possível viés contra
os candidatos
qualificados da faceta
desfavorecida.d.
• Valores próximos
de zero indicam
que candidatos
qualificados de ambas
as facetas estão
sendo aceitos de
forma semelhante.
• Valores negativos
indicam um
possível viés contra
os candidatos
qualificados da faceta
preferida.uma.
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Métrica de viés póstreinamento

Descrição

Pergunta de exemplo

Como interpretar
valores de métrica

Diferença nas
taxas de aceitação
(DAR) (p. 2697)

Mede a diferença
nas razões entre os
resultados positivos
observados (TP) e
os positivos previstos
(TP + FP) entre as
facetas favorecidas e
desfavorecidas.

O modelo tem a
mesma precisão ao
prever aceitações de
empréstimos para
candidatos qualificados
em todas as faixas
etárias?

A faixa de
rótulos binários,
multicategoriais,
facetados e contínuos
é[-1, +1].
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• Valores positivos
indicam um possível
viés contra a
facetadcausada
pela ocorrência
de relativamente
mais falsos
positivos na faceta
desfavorecidad.
• Valores próximos de
zero indicam que os
rótulos observados
para resultados
positivos (aceitações)
estão sendo previstos
com igual precisão
para ambas as
facetas pelo modelo.
• Valores negativos
indicam um possível
viés contra a
facetaumacausada
pela ocorrência de
relativamente mais
falsos positivos na
faceta favorecidauma.
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Métrica de viés póstreinamento

Descrição

Pergunta de exemplo

Como interpretar
valores de métrica

Diferença de
especificidade
(SD) (p. 2695)

Compara a
especificidade
do modelo entre
facetas favorecidas e
desfavorecidas.

Existe um viés
baseado na idade nos
empréstimos porque
o modelo prevê uma
maior especificidade
para uma faixa etária
em comparação com
outra?

Intervalo para
classificação binária e
multicategorial:[-1,
+1].
• Valores positivos
sugerem que o
modelo encontra
menos falsos
positivos para
a facetade é
tendencioso
contra a faceta
desfavorecidad.
• Valores próximos de
zero sugerem que o
modelo encontra um
número similar de
falsos positivos em
ambas as facetas e
não é tendencioso.
• Valores negativos
sugerem que o
modelo encontra
menos falsos
positivos para
a facetaumae é
tendencioso contra a
faceta preferidauma.
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Métrica de viés póstreinamento

Descrição

Pergunta de exemplo

Como interpretar
valores de métrica

Diferença na
rejeição condicional
(DCR) (p. 2694)

Compara os rótulos
observados com os
rótulos previstos por um
modelo e avalia se isso
é o mesmo em todas
as facetas para obter
resultados negativos
(rejeições).

Há mais ou menos
rejeições de pedidos de
empréstimo do que o
previsto para uma faixa
etária em comparação
com outra com base nas
qualificações?

A faixa de
rótulos binários,
multicategoriais e
contínuos: (-∞, +∞).
• Valores positivos
indicam um
possível viés contra
os candidatos
qualificados da faceta
desfavorecida.d.
• Valores próximos
de zero indicam
que candidatos
qualificados de ambas
as facetas estão
sendo rejeitados de
forma semelhante.
• Valores negativos
indicam um
possível viés contra
os candidatos
qualificados da faceta
preferida.uma.
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Métrica de viés póstreinamento

Descrição

Pergunta de exemplo

Como interpretar
valores de métrica

Diferença nas
taxas de rejeição
(DRR) (p. 2698)

Mede a diferença
nas razões entre os
resultados negativos
observados (TN) e os
negativos previstos
(TN + FN) entre as
facetas desfavorecidas
e favorecidas.

O modelo tem a
mesma precisão
ao prever rejeições
de empréstimos
para candidatos não
qualificados em todas
as faixas etárias?

A faixa de
rótulos binários,
multicategoriais,
facetados e contínuos
é[-1, +1].
• Valores positivos
indicam um possível
viés causado
pela ocorrência
de relativamente
mais falsos
negativos na faceta
favorecida.uma.
• Valores próximos
de zero indicam que
resultados negativos
(rejeições) estão
sendo previstos com
igual precisão para
ambas as facetas.
• Valores negativos
indicam um possível
viés causado
pela ocorrência
de relativamente
mais falsos
negativos na faceta
desfavorecida.d.
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Métrica de viés póstreinamento

Descrição

Pergunta de exemplo

Como interpretar
valores de métrica

Igualdade de tratamento
(TE) (p. 2700)

Mede a diferença na
proporção de falsos
positivos e falsos
negativos entre as
facetas favorecidas e
desfavorecidas.

Em pedidos de
empréstimo, a
proporção relativa de
falsos positivos e falsos
negativos é a mesma
em todas as faixas
etárias?

A faixa de rótulos
facetários binários e
multicategoriais: (-∞,
+∞).
• Valores positivos
ocorrem quando
a proporção de
falsos positivos para
falsos negativos por
facetaumaé maior do
que isso para facetad.
• Valores próximos
de zero ocorrem
quando a razão entre
falsos positivos e
falsos negativos
por facetaumaé
semelhante à faceta
da facetad.
• Valores negativos
ocorrem quando
a proporção de
falsos positivos para
falsos negativos por
facetaumaé menor do
que isso para facetad.

Entropia generalizada
(GE) (p. 2703)

Mede a desigualdade
nos benefíciosbatribuído
a cada entrada pelas
previsões do modelo.

Dos dois modelos
de candidatos para
classificação de pedidos
de empréstimos, um
leva a uma distribuição
mais desigual dos
resultados desejados do
que o outro?

A variedade de
rótulos binários e
multicategoriais: (0,
0,5). O GE é indefinido
quando o modelo
prevê apenas falsos
negativos.
• Os valores zero
ocorrem quando
todas as previsões
estão corretas ou
todas as previsões
são falsos positivos.
• Valores positivos
indicam desigualdade
nos benefícios; 0,5
corresponde à maior
desigualdade.

Para obter mais informações sobre métricas de viés pós-treinamento, consulteUma família de medidas
justas para Machine Learning em finanças.
Tópicos
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• Diferença nas proporções positivas nos rótulos previstos (DPPL) (p. 2691)
• Impacto díspar (DI) (p. 2692)
• Diferença na aceitação condicional (DCaCC) (p. 2692)
• Diferença na rejeição condicional (DCR) (p. 2694)
• Diferença de especificidade (SD) (p. 2695)
• Diferença de recall (RD) (p. 2696)
• Diferença nas taxas de aceitação (DAR) (p. 2697)
• Diferença nas taxas de rejeição (DRR) (p. 2698)
• Diferença de precisão (AD) (p. 2699)
• Igualdade de tratamento (TE) (p. 2700)
• Disparidade demográfica condicional em rótulos previstos (CDDPL) (p. 2701)
• Fliptest contrafactual (FT) (p. 2702)
• Entropia generalizada (GE) (p. 2703)

Diferença nas proporções positivas nos rótulos previstos (DPPL)
A diferença nas proporções positivas na métrica de rótulos previstos (DPPL) determina se o modelo
prevê resultados de forma diferente para cada faceta. É definido como a diferença entre a proporção
de previsões positivas (y' = 1) para a facetaumae a proporção de previsões positivas (y' = 1) para a
facetad. Por exemplo, se as previsões do modelo concederem empréstimos a 60% de um grupo de
meia-idade (facetauma) e 50% de outras faixas etárias (facetad), pode ser tendencioso contra a facetad.
Neste exemplo, você precisa determinar se a diferença de 10% é relevante para um caso de viés. Uma
comparação do DPL com o DPPL avalia se o viés inicialmente presente no conjunto de dados aumenta ou
diminui nas previsões do modelo após o treinamento.
A fórmula para a diferença nas proporções dos rótulos previstos:
DPPL = q'a- q 'd
Onde:
(1)

• q'a= n'a /naé a proporção prevista da facetaumaque obtêm um resultado positivo de valor 1. Em
nosso exemplo, a proporção de uma faceta de meia-idade prevista para obter um empréstimo.
(1)
Aqui,a representa o número de membros da facetaumaque obtêm um resultado positivo previsto de
valores 1 e nao é o número de membros da facetauma.
(1)

• q'd= n'd /ndé a proporção prevista da facetadque obtêm um resultado positivo de valor 1. Em nosso
(1)
exemplo, uma faceta de idosos e jovens previu obter um empréstimo. Aqui,d representa o número de
membros da facetadque obtêm um resultado previsto positivo e ndo é o número de membros da facetad.
Se o DPPL estiver próximo o suficiente de 0, isso significa que o pós-treinamentoparidade demográficafoi
alcançado.
Para rótulos facetários binários e multicategoriais, os valores normalizados de DPL variam ao longo do
intervalo [-1, 1]. Para rótulos contínuos, os valores variam ao longo do intervalo (-∞, +∞).
• Valores positivos de DPPL indicam essa facetaumatem uma proporção maior de resultados positivos
previstos quando comparado com a facetad.
Isto é referido comoviés positivo.
• Valores de DPPL próximos de zero indicam uma proporção mais igual de resultados positivos previstos
entre facetasumaede um valor zero indica perfeita paridade demográfica.
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• Valores negativos de DPPL indicam essa facetadtem uma proporção maior de resultados positivos
previstos quando comparado com a facetauma. Isto é referido comoviés negativo.

Impacto díspar (DI)
A diferença nas proporções positivas na métrica de rótulos previstos pode ser avaliada na forma de uma
proporção.
A comparação de proporções positivas na métrica de rótulos previstos pode ser avaliada na forma de uma
proporção em vez de como uma diferença, como acontece com aDiferença nas proporções positivas nos
rótulos previstos (DPPL) (p. 2691). A métrica de impacto díspar (DI) é definida como a razão da proporção
de previsões positivas (y' = 1) para a facetadsobre a proporção de previsões positivas (y' = 1) para a
facetauma. Por exemplo, se as previsões do modelo concederem empréstimos a 60% de um grupo de
meia-idade (facetauma) e 50% de outras faixas etárias (facetad), então DI = 0,5/,6 = 0,8, o que indica um
viés positivo e um impacto adverso no outro grupo de idosos representado pela facetad.
A fórmula para a proporção das proporções dos rótulos previstos:
ID = q'd/q 'a
Onde:
(1)

• q'a= n'a /naé a proporção prevista da facetaumaque obtêm um resultado positivo de valor 1. Em
nosso exemplo, a proporção de uma faceta de meia-idade prevista para obter um empréstimo.
(1)
Aqui,a representa o número de membros da facetaumaque obtêm um resultado previsto positivo e nao
é o número de membros da facetauma.
(1)

• q'd= n'd /ndé a proporção prevista da facetada que obtêm um resultado positivo de valor 1. Em nosso
(1)
exemplo, uma faceta de idosos e jovens previu obter um empréstimo. Aqui,d representa o número de
membros da facetadque obtêm um resultado previsto positivo e ndo é o número de membros da facetad.
Para rótulos binários, multicategorias e contínuos, os valores de DI variam ao longo do intervalo [0, ∞).
• Valores menores que 1 indicam essa facetaumatem uma proporção maior de resultados positivos
previstos do que a facetad. Isto é referido comoviés positivo.
• Um valor de 1 indica paridade demográfica.
• Valores maiores que 1 indicam essa facetadtem uma proporção maior de resultados positivos previstos
do que a facetauma. Isto é referido comoviés negativo.

Diferença na aceitação condicional (DCaCC)
Essa métrica compara os rótulos observados com os rótulos previstos pelo modelo e avalia se isso é o
mesmo em todas as facetas para obter resultados positivos previstos. Essa métrica chega perto de imitar
o preconceito humano, pois quantifica quantos resultados positivos um modelo previu (rótulos y') para
uma determinada faceta em comparação com o que foi observado no conjunto de dados de treinamento
(rótulos y). Por exemplo, se houvesse mais aceitações (um resultado positivo) observadas no conjunto de
dados de treinamento para pedidos de empréstimo para um grupo de meia-idade (facetauma) do que o
previsto pelo modelo com base nas qualificações em comparação com a faceta que contém outras faixas
etárias (facetad), isso pode indicar um potencial viés na forma como os empréstimos foram aprovados,
favorecendo o grupo de meia idade.
A fórmula para a diferença na aceitação condicional:
DcAcc = ca- cd
Onde:
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(1)

(1)

(1)

• ca0 0 na /n'a é a razão entre o número observado de resultados positivos do valor 1 (aceitações) da
facetaumaao número previsto de resultados positivos (aceitações) por facetauma.
• cd0 0 nd /n'd é a razão entre o número observado de resultados positivos do valor 1 (aceitações) da
facetadao número previsto de resultados positivos previstos (aceitações) para a facetad.
A métrica DcAcc pode capturar vieses positivos e negativos que revelam tratamento preferencial com
base nas qualificações. Considere os seguintes casos de preconceito baseado na idade nas aceitações de
empréstimos.
Exemplo 1: Viés positivo
Suponha que tenhamos um conjunto de dados de 100 pessoas de meia-idade (faceta)uma) e 50
pessoas de outras faixas etárias (facetaD) que solicitou empréstimos, onde o modelo recomendou 60
por facetaumae 30 da facetaDreceber empréstimos. Portanto, as proporções previstas são imparciais em
relação à métrica DPPL, mas os rótulos observados mostram que 70 da facetaumae 20 da facetaDforam
concedidos empréstimos. Em outras palavras, o modelo concedeu empréstimos a 17% menos da faceta
de meia idade do que os rótulos observados nos dados de treinamento sugeridos (70/60 = 1,17) e
concedeu empréstimos a 33% a mais de outras faixas etárias do que os rótulos observados sugeridos
(20/30 = 0,67). O cálculo do valor do DCaCC fornece o seguinte:
DCACC = 70/60 - 20/30 = 1/2
O valor positivo indica que há um potencial viés contra a faceta da meia-idadeumacom uma menor taxa
de aceitação em comparação com a outra facetaDdo que os dados observados (considerados imparciais)
indicam ser o caso.
Exemplo 2: Viés negativo
Suponha que tenhamos um conjunto de dados de 100 pessoas de meia-idade (faceta)uma) e 50
pessoas de outras faixas etárias (facetaD) que solicitou empréstimos, onde o modelo recomendou 60
por facetaumae 30 da facetaDreceber empréstimos. Portanto, as proporções previstas são imparciais em
relação à métrica DPPL, mas os rótulos observados mostram que 50% da facetaumae 40 da facetaDforam
concedidos empréstimos. Em outras palavras, o modelo concedeu empréstimos a 17% menos da faceta
de meia idade do que os rótulos observados nos dados de treinamento sugeridos (50/60 = 0,83) e
concedeu empréstimos a 33% a mais de outras faixas etárias do que os rótulos observados sugeridos
(40/30 = 1,33). O cálculo do valor do DCaCC fornece o seguinte:
DCACC = 50/60 - 40/30 = -1/2
O valor negativo indica que há um potencial viés contra a facetadcom uma menor taxa de aceitação em
comparação com a faceta de meia-idadeumado que os dados observados (considerados imparciais)
indicam ser o caso.
Observe que você pode usar o DCacc para ajudá-lo a detectar possíveis vieses (não intencionais) de
humanos que supervisionam as previsões do modelo em um human-in-the-loopconfiguração. Suponha,
por exemplo, que as previsões y' do modelo foram imparciais, mas a decisão final é tomada por um ser
humano (possivelmente com acesso a recursos adicionais) que pode alterar as previsões do modelo
para gerar uma versão nova e final de y'. O processamento adicional pelo ser humano pode, sem querer,
negar empréstimos a um número desproporcional de uma faceta. O DCacc pode ajudar a detectar esses
possíveis vieses.
A faixa de valores para diferenças na aceitação condicional para rótulos binários, multicategoriais e
contínuos é (-∞, +∞).
• Valores positivos ocorrem quando a proporção do número observado de aceitações em comparação
com as aceitações previstas para a facetaumaé maior do que a mesma proporção para a facetad. Esses
valores indicam um possível viés contra os candidatos qualificados do ponto de vista da faceta.uma.
Quanto maior a diferença das proporções, mais extremo é o viés aparente.
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• Valores próximos de zero ocorrem quando a razão entre o número observado de aceitações e as
aceitações previstas para a facetaumaé semelhante à proporção da facetad. Esses valores indicam que
as taxas de aceitação previstas são consistentes com os valores observados nos dados rotulados e que
candidatos qualificados de ambas as facetas estão sendo aceitos de forma semelhante.
• Valores negativos ocorrem quando a proporção do número observado de aceitações em comparação
com as aceitações previstas para a facetaumaé menor do que a proporção da facetad. Esses valores
indicam um possível viés contra os candidatos qualificados do ponto de vista da faceta.D. Quanto mais
negativa a diferença nas proporções, mais extremo é o viés aparente.

Diferença na rejeição condicional (DCR)
Essa métrica compara os rótulos observados com os rótulos previstos pelo modelo e avalia se isso é o
mesmo em todas as facetas para resultados negativos (rejeições). Essa métrica chega perto de imitar o
preconceito humano, na medida em que quantifica quantos resultados negativos um modelo concedeu
(rótulos previstos y') a uma determinada faceta em comparação com o que foi sugerido pelos rótulos
no conjunto de dados de treinamento (rótulos observados y). Por exemplo, se houvesse mais rejeições
observadas (um resultado negativo) em pedidos de empréstimo para um grupo de meia-idade (facetauma)
do que o previsto pelo modelo com base nas qualificações em comparação com a faceta que contém
outras faixas etárias (facetaD), isso pode indicar um potencial viés na forma como os empréstimos foram
rejeitados, o que favoreceu o grupo de meia idade em detrimento de outros grupos.
A fórmula para a diferença na aceitação condicional:
DCR =d- ra
Onde:
(0)

(0)

(0)

(0)

• rd0 0 nd /n'd é a razão entre o número observado de resultados negativos do valor 0 (rejeições) da
facetaDao número previsto de resultados negativos (rejeições) por facetaD.
• ra0 0 na /n'a é a razão entre o número observado de resultados negativos do valor 0 (rejeições) da
facetaumaao número previsto de resultados negativos do valor 0 (rejeições) para a facetauma.
A métrica DCR pode capturar vieses positivos e negativos que revelam tratamento preferencial com
base nas qualificações. Considere os seguintes casos de preconceito baseado na idade nas rejeições de
empréstimos.
Exemplo 1: Viés positivo
Suponha que tenhamos um conjunto de dados de 100 pessoas de meia-idade (faceta)uma) e 50
pessoas de outras faixas etárias (facetaD) que solicitou empréstimos, onde o modelo recomendou 60
por facetaumae 30 da facetaDser rejeitado para empréstimos. Portanto, as proporções previstas são
imparciais pela métrica DPPL, mas os rótulos observados mostram que 50% da facetaumae 40 da
facetaDforam rejeitados Em outras palavras, o modelo rejeitou 17% mais empréstimos da faceta de meia
idade do que os rótulos observados nos dados de treinamento sugeridos (50/60 = 0,83) e rejeitou 33%
menos empréstimos de outras faixas etárias do que os rótulos observados sugeridos (40/30 = 1,33). O
valor do DCR quantifica essa diferença na proporção das taxas de rejeição observadas e previstas entre
as facetas. O valor positivo indica que há um potencial viés favorecendo o grupo de meia idade com
menores taxas de rejeição em comparação com outros grupos do que os dados observados (considerados
imparciais) indicam ser o caso.
DCR = 40/30 - 50/60 = 1/2
Exemplo 2: Viés negativo
Suponha que tenhamos um conjunto de dados de 100 pessoas de meia-idade (faceta)uma) e 50
pessoas de outras faixas etárias (facetaD) que solicitou empréstimos, onde o modelo recomendou
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60 por facetaumae 30 da facetaDser rejeitado para empréstimos. Portanto, as proporções previstas
são imparciais pela métrica DPPL, mas os rótulos observados mostram que 70 da facetaumae 20 da
facetaDforam rejeitados Em outras palavras, o modelo rejeitou 17% menos empréstimos da faceta de
meia idade do que os rótulos observados nos dados de treinamento sugeridos (70/60 = 1,17) e rejeitou
33% mais empréstimos de outras faixas etárias do que os rótulos observados sugeridos (20/30 = 0,67). O
valor negativo indica que há um potencial viés que favorece a facetaumacom menores taxas de rejeição
em comparação com a faceta de meia-idadeumado que os dados observados (considerados imparciais)
indicam ser o caso.
DCR = 20/30 - 70/60 = -1/2
O intervalo de valores para diferenças na rejeição condicional para rótulos binários, multicategoriais e
contínuos é (-∞, +∞).
• Valores positivos ocorrem quando a proporção do número observado de rejeições em comparação com
as rejeições previstas para a facetaDé maior do que a proporção da facetauma. Esses valores indicam
um possível viés contra os candidatos qualificados do ponto de vista da faceta.uma. Quanto maior o
valor da métrica DCR, mais extremo é o viés aparente.
• Valores próximos de zero ocorrem quando a razão entre o número observado de rejeições e as
aceitações previstas para a facetaumaé semelhante à proporção da facetaD. Esses valores indicam que
as taxas de rejeição previstas são consistentes com os valores observados nos dados rotulados e que
os candidatos qualificados de ambas as facetas estão sendo rejeitados de forma semelhante.
• Valores negativos ocorrem quando a proporção do número observado de rejeições em comparação
com as rejeições previstas para a facetaDé menor que essa faceta de proporçãouma. Esses valores
indicam um possível viés contra os candidatos qualificados do ponto de vista da faceta.D. Quanto maior
a magnitude da métrica negativa do DCR, mais extremo é o viés aparente.

Diferença de especificidade (SD)
A diferença de especificidade (SD) é a diferença de especificidade entre a faceta preferidaumae faceta
desfavorecidaD. A especificidade mede a frequência com que o modelo prediz corretamente um resultado
negativo (y'=0). Qualquer diferença nessas especificidades é uma forma potencial de viés.
A especificidade é perfeita para uma faceta se todos os casos y = 0 forem previstos corretamente para
essa faceta. A especificidade é maior quando o modelo minimiza os falsos positivos, conhecido como erro
do tipo I. Por exemplo, a diferença entre uma baixa especificidade para empréstimos à facetauma, e alta
especificidade para empréstimos à facetaD, é uma medida de viés em relação à facetaD.
A fórmula a seguir é para a diferença na especificidade das facetasumaeD.
SD = TNd/(TN)d+ TP Pd) - DEZa/(TN)a+ TP Pa) = TNRd- TNRa
As variáveis a seguir usadas para calcular o SD são definidas da seguinte maneira:
• DEZdsão os verdadeiros negativos previstos para a facetaD.
• TPSdsão os falsos positivos previstos para a facetaD.
• DEZdsão os verdadeiros negativos previstos para a facetauma.
• TPSdsão os falsos positivos previstos para a facetauma.
• TNRa= DEZa/(TN)a+ TP Pa) é a verdadeira taxa negativa, também conhecida como especificidade, para
a facetauma.
• TNRd= DEZd/(TN)d+ TP Pd) é a verdadeira taxa negativa, também conhecida como especificidade, para
a facetaD.
Por exemplo, considere as seguintes matrizes de confusão para facetasumaeD.
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Matriz de confusão para a faceta preferidaa
Previsões de classe a

Resultado real 0

Resultado real 1

Total

0

20

5

25

1

10

65

75

Total

30

70

100

Matriz de confusão para a faceta desfavorecidad
Previsões da classe d

Resultado real 0

Resultado real 1

Total

0

18

7

25

1

5

20

25

Total

23

27

50

O valor da diferença de especificidade éSD = 18/(18+5) - 20/(20+10) = 0.7826 - 0.6667 =
0.1159, o que indica um viés contra a facetaD.
O intervalo de valores para a diferença de especificidade entre facetasumaeDpara classificação binária e
multicategorial é[-1, +1]. Esta métrica não está disponível para o caso de rótulos contínuos. Aqui está o
que os diferentes valores de SD implicam:
• Valores positivos são obtidos quando há maior especificidade para a facetaDdo que para a facetauma.
Isso sugere que o modelo encontra menos falsos positivos para a facetaDdo que para a facetauma. Um
valor positivo indica viés contra a facetaD.
• Valores próximos de zero indicam que a especificidade das facetas que estão sendo comparadas é
semelhante. Isso sugere que o modelo encontra um número semelhante de falsos positivos em ambas
as facetas e não é tendencioso.
• Valores negativos são obtidos quando há maior especificidade para a facetaumado que para a facetaD.
Isso sugere que o modelo encontra mais falsos positivos para a facetaumado que para a facetaD. Um
valor negativo indica viés contra a facetauma.

Diferença de recall (RD)
A métrica de diferença de recall (RD) é a diferença no recall do modelo entre a faceta preferidaumae
faceta desfavorecidaD. Qualquer diferença nesses recalls é uma forma potencial de viés. O recall é a
taxa positiva real (TPR), que mede a frequência com que o modelo prevê corretamente os casos que
devem receber um resultado positivo. O recall é perfeito para uma faceta se todos os casos y = 1 forem
previstos corretamente como y'=1 para essa faceta. O recall é maior quando o modelo minimiza os falsos
negativos conhecidos como erro do tipo II. Por exemplo, quantas pessoas em dois grupos diferentes
(facetas)umaeD) que devem se qualificar para que os empréstimos sejam detectados corretamente pelo
modelo? Se a taxa de recall for alta para emprestar à Facetuma, mas baixo para emprestar à facetaD, a
diferença fornece uma medida desse viés em relação ao grupo pertencente à facetaD.
A fórmula para a diferença nas taxas de recall para facetasumaeD:
VERMELHO = 1 COLHER DE SOPAa/(TP)a+ DIVERTIDOa) - 1 PONTAd/(TP)d+ DIVERTIDOd) =
TPRa- TPRd
Onde:
• TPSasão os verdadeiros positivos previstos para a facetauma.
2696

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Detecte dados de pós-treinamento e viés de modelo

• DIVERTIDOasão os falsos negativos previstos para a facetauma.
• TPSdsão os verdadeiros positivos previstos para a facetaD.
• DIVERTIDOdsão os falsos negativos previstos para a facetaD.
• TPRa1 TPa/(TP)a+ DIVERTIDOa) é o recall da facetauma. ou sua verdadeira taxa positiva.
• TPRdTPSd/(TP)d+ DIVERTIDOd) é o recall da facetaD. ou sua verdadeira taxa positiva.
Por exemplo, considere as seguintes matrizes de confusão para facetasumaeD.

Matriz de confusão para a faceta favorita a
Previsões de classe a

Resultado real 0

Resultado real 1

Total

0

20

5

25

1

10

65

75

Total

30

70

100

Matriz de confusão para a faceta desfavorecida d
Previsões da classe d

Resultado real 0

Resultado real 1

Total

0

18

7

25

1

5

20

25

Total

23

27

50

O valor da diferença de recall é RD = 65/70 - 20/27 = 0,93 - 0,74 = 0,19, o que indica um viés contra a
facetaD.
O intervalo de valores para a diferença de recall entre facetasumaeDpara classificação binária e
multicategoria é [-1, +1]. Esta métrica não está disponível para o caso de rótulos contínuos.
• Valores positivos são obtidos quando há maior recordação para a facetaumado que para a facetaD.
Isso sugere que o modelo encontra mais dos verdadeiros pontos positivos da facetaumado que para a
facetaD, que é uma forma de preconceito.
• Valores próximos de zero indicam que o recall das facetas que estão sendo comparadas é semelhante.
Isso sugere que o modelo encontra aproximadamente o mesmo número de verdadeiros positivos em
ambas as facetas e não é tendencioso.
• Valores negativos são obtidos quando há maior recordação para a facetaDdo que para a facetauma.
Isso sugere que o modelo encontra mais dos verdadeiros pontos positivos da facetaDdo que para a
facetauma, que é uma forma de preconceito.

Diferença nas taxas de aceitação (DAR)
A diferença na métrica de taxas de aceitação (DAR) é a diferença nas razões das previsões verdadeiras
positivas (TP) em relação aos positivos observados (TP + FP) para facetasumaeD. Essa métrica mede a
diferença na precisão do modelo para prever aceitações dessas duas facetas. A precisão mede a fração
de candidatos qualificados do conjunto de candidatos qualificados que são identificados como tal pelo
modelo. Se a precisão do modelo para prever candidatos qualificados divergir entre as facetas, isso é um
viés e sua magnitude é medida pelo DAR.
A fórmula para a diferença nas taxas de aceitação entre facetasumaeD:
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DAR = COLHER DE CHÁa/(TP)a+a) - 1 PONTAd/(TP)d+d)
Onde:
• TPSasão os verdadeiros positivos previstos para a facetauma.
• TPSasão os falsos positivos previstos para a facetauma.
• TPSdsão os verdadeiros positivos previstos para a facetaD.
• TPSdsão os falsos positivos previstos para a facetaD.

Por exemplo, suponha que o modelo aceite 70 candidatos de meia-idade (faceta)uma) para um
empréstimo (rótulos positivos previstos) dos quais apenas 35 são realmente aceitos (rótulos positivos
observados). Suponha também que o modelo aceite 100 candidatos de outras idades demográficas
(faceta).D) para um empréstimo (rótulos positivos previstos) dos quais apenas 40 são realmente aceitos
(rótulos positivos observados). Então DAR = 35/70 - 40/100 = 0,10, o que indica um potencial viés contra
pessoas qualificadas da segunda faixa etária (facetaD).
O intervalo de valores para DAR para rótulos binários, multicategoriais e contínuos é [-1, +1].
• Valores positivos ocorrem quando a razão entre os positivos previstos (aceitações) e os resultados
positivos observados (candidatos qualificados) para a facetaumaé maior do que a mesma proporção
para a facetaD. Esses valores indicam um possível viés contra a faceta desfavorecida.Dcausada pela
ocorrência de relativamente mais falsos positivos na facetaD. Quanto maior a diferença nas proporções,
mais extremo é o viés aparente.
• Valores próximos de zero ocorrem quando a razão entre os positivos previstos (aceitações) e os
resultados positivos observados (candidatos qualificados) para facetasumaeDtêm valores semelhantes
indicando que os rótulos observados para resultados positivos estão sendo previstos com igual precisão
pelo modelo.
• Valores negativos ocorrem quando a razão entre os positivos previstos (aceitações) e os resultados
positivos observados (candidatos qualificados) para a facetaDé maior do que a faceta da proporçãouma.
Esses valores indicam um possível viés contra a faceta favorecida.umacausada pela ocorrência de
relativamente mais falsos positivos na facetauma. Quanto mais negativa a diferença nas proporções,
mais extremo é o viés aparente.

Diferença nas taxas de rejeição (DRR)
A diferença na métrica de taxas de rejeição (DRR) é a diferença nas razões das previsões negativas
verdadeiras (TN) em relação aos negativos observados (TN + FN) para facetasumaed. Essa métrica mede
a diferença na precisão do modelo para prever rejeições dessas duas facetas. A precisão mede a fração
de candidatos não qualificados do grupo de candidatos não qualificados que são identificados como tal
pelo modelo. Se a precisão do modelo para prever candidatos não qualificados divergir entre as facetas,
isso é um viés e sua magnitude é medida pelo DRR.
A fórmula para a diferença nas taxas de rejeição entre facetasumaed:
DRR = TNd/(TN)d+ DIVERTIDOd) - DEZa/(TN)a+ DIVERTIDOa)
Onde:
• DEZdsão os verdadeiros negativos previstos para a facetad.

• DIVERTIDOdsão os falsos negativos previstos para a facetad.
• TPSasão os verdadeiros negativos previstos para a facetauma.
• DIVERTIDOasão os falsos negativos previstos para a facetauma.
Por exemplo, suponha que o modelo rejeite 100 candidatos de meia-idade (facetauma) para um
empréstimo (rótulos negativos previstos) dos quais 80 são realmente não qualificados (rótulos negativos
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observados). Suponha também que o modelo rejeite 50 candidatos de outras idades demográficas
(faceta).d) para um empréstimo (rótulos negativos previstos) dos quais apenas 40 são realmente não
qualificados (rótulos negativos observados). Então DRR = 40/50 - 80/100 = 0, portanto, nenhum viés é
indicado.
O intervalo de valores para DRR para rótulos binários, multicategoriais e contínuos é [-1, +1].
• Valores positivos ocorrem quando a razão entre os negativos previstos (rejeições) e os resultados
negativos observados (candidatos não qualificados) para a facetadé maior do que a mesma proporção
para a facetauma. Esses valores indicam um possível viés contra a faceta favorecida.umacausada
pela ocorrência de relativamente mais falsos negativos na facetauma. Quanto maior a diferença nas
proporções, mais extremo é o viés aparente.
• Valores próximos de zero ocorrem quando a razão entre os negativos previstos (rejeições) e os
resultados negativos observados (candidatos não qualificados) para facetasumaedtêm valores
semelhantes, indicando que os rótulos observados para resultados negativos estão sendo previstos com
igual precisão pelo modelo.
• Valores negativos ocorrem quando a razão entre os negativos previstos (rejeições) e os resultados
negativos observados (candidatos não qualificados) para a facetaumaé maior do que a faceta da
proporçãod. Esses valores indicam um possível viés contra a faceta desfavorecida.dcausada pela
ocorrência de relativamente mais falsos positivos na facetad. Quanto mais negativa a diferença nas
proporções, mais extremo é o viés aparente.

Diferença de precisão (AD)
A métrica de diferença de precisão (AD) é a diferença entre a precisão da predição para diferentes facetas.
Essa métrica determina se a classificação pelo modelo é mais precisa para uma faceta do que para a
outra. O AD indica se uma faceta incorre em uma proporção maior de erros do Tipo I e do Tipo II. Mas ele
não pode diferenciar entre erros do Tipo I e do Tipo II. Por exemplo, o modelo pode ter a mesma precisão
para dados demográficos de diferentes idades, mas os erros podem ser principalmente falsos positivos
(erros do tipo I) para um grupo com base na idade e principalmente falsos negativos (erros do tipo II) para
o outro.
Além disso, se as aprovações de empréstimos forem feitas com uma precisão muito maior para um
grupo demográfico de meia-idade (facetauma) do que para outro grupo demográfico (faceta) com base
na idaded), ou uma proporção maior de candidatos qualificados no segundo grupo tem um empréstimo
negado (FN) ou uma proporção maior de candidatos não qualificados desse grupo obtém um empréstimo
(FP) ou ambos. Isso pode levar à injustiça dentro do grupo para o segundo grupo, mesmo que a proporção
de empréstimos concedidos seja quase a mesma para ambos os grupos com base na idade, o que é
indicado por um valor de DPPL próximo de zero.
A fórmula para a métrica AD é a diferença entre a precisão da predição para a facetauma, ACCa, menos
isso para facetad, ACCd:
AD = ACCa- ACCd
Onde:
• ACCa= (TP)a+ DEZa)/(TP)a+ DEZa+a+ DIVERTIDOa)
• TPSasão os verdadeiros positivos previstos para a facetauma
• DEZasão os verdadeiros negativos previstos para a facetauma
• TPSasão os falsos positivos previstos para a facetauma
• DIVERTIDOasão os falsos negativos previstos para a facetauma
• ACCd= (TP)d+ DEZd)/(TP)d+ DEZd+d+ DIVERTIDOd)
• TPSdsão os verdadeiros positivos previstos para a facetad
• DEZdsão os verdadeiros negativos previstos para a facetad
2699

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Detecte dados de pós-treinamento e viés de modelo

• TPSdsão os falsos positivos previstos para a facetad

• DIVERTIDOdsão os falsos negativos previstos para a facetad
Por exemplo, suponha que um modelo aprove empréstimos a 70 candidatos por facetaumade 100 e
rejeitou os outros 30. 10 não deveriam ter sido oferecidos o empréstimo (FP)a) e 60 foram aprovados, o
que deveria ter sido (TP)a). 20 das rejeições deveriam ter sido aprovadas (FN)a) e 10 foram corretamente
rejeitados (TNa). A precisão da facetaumaé o seguinte:
ACCa= (60 + 10)/(60 + 10 + 20 + 10) = 0,7
Em seguida, suponha que um modelo aprove empréstimos a 50 candidatos por facetadde 100 e rejeitou os
outros 50. 10 não deveriam ter sido oferecidos o empréstimo (FP)a) e 40 foram aprovados, o que deveria
ter sido (TP)a). 40% das rejeições deveriam ter sido aprovadas (FN)a) e 10 foram corretamente rejeitados
(TNa). A precisão da facetaumaé determinado da seguinte forma:
ACCd= (40 + 10)/(40 + 10 + 40 + 10) = 0,5
A diferença de precisão é, portanto, AD = ACCa- ACCd= 0,7 - 0,5 = 0,2. Isso indica que há um viés contra a
facetadpois a métrica é positiva.
O intervalo de valores do AD para rótulos facetários binários e multicategoriais é [-1, +1].
• Valores positivos ocorrem quando a precisão da predição para a facetaumaé maior do que isso para
facetad. Isso significa essa facetadsofre mais com alguma combinação de falsos positivos (erros do
tipo I) ou falsos negativos (erros do tipo II). Isso significa que há um potencial viés contra a faceta
desfavorecida.d.
• Valores próximos de zero ocorrem quando a precisão da predição para a facetaumaé semelhante à da
facetad.
• Valores negativos ocorrem quando a precisão da predição para a facetadé maior do que isso para
facetaumatps. Isso significa essa facetaumasofre mais com alguma combinação de falsos positivos
(erros do tipo I) ou falsos negativos (erros do tipo II). Isso significa que é um viés contra a faceta
preferidauma.

Igualdade de tratamento (TE)
A igualdade de tratamento (TE) é a diferença na proporção de falsos negativos para falsos positivos entre
facetasumaed. A ideia principal dessa métrica é avaliar se, mesmo que a precisão entre os grupos seja a
mesma, os erros são mais prejudiciais a um grupo do que a outro? A taxa de erro vem do total de falsos
positivos e falsos negativos, mas a divisão desses dois pode ser muito diferente entre as facetas. O TE
mede se os erros estão compensando de forma semelhante ou diferente em todas as facetas.
A fórmula para a igualdade de tratamento:
TE = FNd/FPd- DIVERTIDOa/FPa
Onde:
• DIVERTIDOdsão os falsos negativos previstos para a facetad.

• TPSdsão os falsos positivos previstos para a facetad.
• DIVERTIDOasão os falsos negativos previstos para a facetauma.
• TPSasão os falsos positivos previstos para a facetauma.
Observe que a métrica se torna ilimitada se FPaou ou FPdé zero.
Por exemplo, suponha que haja 100 solicitantes de empréstimo da facetumae 50 da facetad. Para
a facetauma, 8 foram indevidamente negados um empréstimo (FN)a) e outros 6 foram aprovados
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erroneamente (FPa). As previsões restantes eram verdadeiras, então TPa+ DEZa= 86. Para a facetad, 5
foram negados injustamente (FN)d) e 2 foram aprovados erroneamente (FPd). As previsões restantes eram
verdadeiras, então TPd+ DEZd= 43. A proporção de falsos negativos para falsos positivos é igual a 8/6 =
1,33 para a facetaumae 5/2 = 2,5 para facetad. Portanto, TE = 2,5 - 1,33 = 1,167, mesmo que ambas as
facetas tenham a mesma precisão:
ACCa= (86)/(86+ 8 + 6) = 0,86
ACCd= (43)/(43 + 5 + 2) = 0,86
O intervalo de valores para diferenças na rejeição condicional para rótulos facetários binários e
multicategoriais é (-∞, +∞). A métrica TE não está definida para rótulos contínuos. A interpretação dessa
métrica depende da importância relativa dos falsos positivos (erro do tipo I) e dos falsos negativos (erro do
tipo II).
• Valores positivos ocorrem quando a razão entre falsos negativos e falsos positivos por facetadé maior do
que isso para facetauma.
• Valores próximos de zero ocorrem quando a razão entre falsos negativos e falsos positivos por
facetaumaé semelhante à da facetad.
• Valores negativos ocorrem quando a razão entre falsos negativos e falsos positivos por facetadé menor
do que isso para facetauma.

Note
Uma versão anterior afirmava que a métrica de igualdade de tratamento é calculada como FPa//
DIVERTIDOa- - - - PARA Ad//DIVERTIDOdem seu lugard/d- DIVERTIDOa/a. Embora qualquer uma
das versões possa ser usada. Para obter mais informações, consulteFairness measures for
Machine Learning in Finance

Disparidade demográfica condicional em rótulos previstos (CDDPL)
A métrica de disparidade demográfica (DDPL) determina se a facetadtem uma proporção maior dos rótulos
rejeitados previstos do que dos rótulos aceitos previstos. Ele permite uma comparação da diferença na
proporção de rejeição prevista e na proporção de aceitação prevista entre as facetas. Essa métrica é
exatamente a mesma que a métrica CDD de pré-treinamento, exceto pelo fato de ser calculada a partir dos
rótulos previstos em vez dos observados. Essa métrica está na faixa (-1, +1).
A fórmula para as previsões de disparidade demográfica para rótulos de facetadé o seguinte:
(0)

(0)

(1)

(1)

R

000

DDPLd=\d /n ' - - - -d /n ' = Pd (')

UMA

) - Pd

1

(') )

Onde:
(0)

(0)

(0)

• n' =\a +\d é o número previsto de rótulos rejeitados para facetasumaed.
•
•
•

(1)

(1)
(1)
n' =\a +\d é o número previsto de rótulos aceitos para facetasumaed.
R 000
Pd (')
) é a proporção de rótulos rejeitados previstos (valor 0) na facetad.
UMA 1
Pd
(') ) é a proporção de rótulos aceitos previstos (valor 1) na facetad.

Uma métrica de disparidade demográfica condicional nos rótulos previstos (CDDPL) que condiciona
o DDPL em atributos que definem um estrato de subgrupos no conjunto de dados é necessária para
descartar o paradoxo de Simpson. O reagrupamento pode fornecer informações sobre a causa das
aparentes disparidades demográficas nas facetas menos favorecidas. O caso clássico surgiu no caso
de admissões em Berkeley, em que os homens eram aceitos em uma taxa geral mais alta do que as
mulheres. Mas quando os subgrupos departamentais foram examinados, as mulheres demonstraram ter
taxas de admissão mais altas do que os homens por departamento. A explicação foi que as mulheres se
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inscreveram em departamentos com taxas de aceitação mais baixas do que os homens. O exame das
taxas de aceitação do subgrupo revelou que as mulheres eram realmente aceitas em uma taxa mais alta
do que os homens nos departamentos com taxas de aceitação mais baixas.
A métrica CDDPL fornece uma única medida para todas as disparidades encontradas nos subgrupos
definidos por um atributo de um conjunto de dados, calculando a média delas. É definido como a média
ponderada das disparidades demográficas nos rótulos previstos (DDPL).i) para cada um dos subgrupos,
com cada disparidade de subgrupo ponderada em proporção ao número de observações em contém. A
fórmula para a disparidade demográfica condicional nos rótulos previstos é a seguinte:
CDDPL = (1/n)*4ini *DDPLi
Onde:
• 4ini= n é o número total de observações e nié o número de observações para cada subgrupo.
(0)

(0)

(1)

(1)

R

000

• DDPLi=\i /n - - - -i /n = Pi (')
o subgrupo.

UMA

) - Pi

1

(') ) é a disparidade demográfica nos rótulos previstos para

Portanto, a disparidade demográfica de um subgrupo em rótulos previstos (DDPL)i) são a diferença entre a
proporção de rótulos rejeitados previstos e a proporção de rótulos aceitos previstos para cada subgrupo.
A faixa de valores de DDPL para resultados binários, multicategoriais e contínuos é [-1, +1].
• +1: quando não há rótulos de rejeição previstos para a facetaumaou subgrupo e nenhuma aceitação
prevista para a facetadou subgrupo.
• Valores positivos indicam que há uma disparidade demográfica nos rótulos previstos como facetadou o
subgrupo tem uma proporção maior dos rótulos rejeitados previstos do que dos rótulos aceitos previstos.
Quanto maior o valor, maior a disparidade.
• Valores próximos de zero indicam que não há disparidade demográfica em média.
• Valores negativos indicam que há uma disparidade demográfica nos rótulos previstos como
facetaumaou o subgrupo tem uma proporção maior dos rótulos rejeitados previstos do que dos rótulos
aceitos previstos. Quanto menor o valor, maior a disparidade.
• -1: quando não há lapelas de rejeição previstas para facetadou subgrupo e nenhuma aceitação prevista
para a facetaumaou subgrupo.

Fliptest contrafactual (FT)
O fliptest é uma abordagem que analisa cada membro da facetade avalia se membros similares da
facetaumatêm diferentes previsões de modelo. Os membros da facetaumasão escolhidos para serem kvizinhos mais próximos da observação a partir da facetad. Avaliamos quantos vizinhos mais próximos do
grupo oposto recebem uma previsão diferente, onde a previsão invertida pode ir de positiva para negativa
e vice-versa.
A fórmula para o fliptest contrafactual é a diferença na cardinalidade de dois conjuntos dividida pelo
número de membros da facetad:
+

-

PÉS = (F) - F /nd
Onde:
+

• F = é o número da faceta desfavorecidadmembros com um resultado desfavorável cujos vizinhos mais
próximos estão em uma faceta favorecidaumarecebeu um resultado favorável.
-

• F = é o número da faceta desfavorecidadmembros com um resultado favorável cujos vizinhos mais
próximos estão em uma faceta preferidaumarecebeu um resultado desfavorável.
• ndé o tamanho da amostra da facetad.
2702

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Explicabilidade do modelo

O intervalo de valores para o teste invertido contrafactual para rótulos facetários binários e multicategoriais
é [-1, +1]. Para rótulos contínuos, definimos um limite para reduzir os rótulos para binários.
• Valores positivos ocorrem quando o número de decisões contrafactuais desfavoráveis de fliptest para a
faceta desfavorecidadexcede os favoráveis.
• Valores próximos de zero ocorrem quando o número de decisões contrafatuais desfavoráveis e
favoráveis se equilibra.
• Valores negativos ocorrem quando o número de decisões contrafactuais desfavoráveis de fliptest para a
faceta desfavorecidadé menor do que os favoráveis.

Entropia generalizada (GE)
O índice de entropia generalizada (GE) mede a desigualdade no benefíciobpara o rótulo previsto em
comparação com o rótulo observado. Um benefício ocorre quando um falso positivo é previsto. Um falso
positivo ocorre quando uma observação negativa (y=0) tem uma previsão positiva (y'=1). Um benefício
também ocorre quando os rótulos observados e previstos são os mesmos, também conhecidos como
verdadeiro positivo e verdadeiro negativo. Nenhum benefício ocorre quando um falso negativo é previsto.
Um falso negativo ocorre quando se prevê que uma observação positiva (y=1) tenha um resultado negativo
(y'=0). O benefíciobé definido da seguinte forma.
b = y' - y + 1

Usando essa definição, um falso positivo recebe um benefíciobdo2, e um falso negativo recebe um
benefício de0. Tanto um verdadeiro positivo quanto um verdadeiro negativo recebem o benefício de1.
A métrica GE é calculada seguindo oÍndice de entropia generalizada(GE) com o pesoalphadefinido
como2. Esse peso controla a sensibilidade a diferentes valores de benefícios. Um menoralphasignifica
uma maior sensibilidade a valores menores.

As variáveis a seguir usadas para calcular o GE são definidas da seguinte maneira:
• bié o benefício recebido peloithponto de dados.
• b' é a média de todos os benefícios.

O GE pode variar de 0 a 0,5, onde valores de zero indicam que não há desigualdade nos benefícios em
todos os pontos de dados. Isso ocorre quando todas as entradas são preditas corretamente ou quando
todas as previsões são falsos positivos. A GE é indefinida quando todas as previsões são falsos negativos.

Note
A métrica GE não depende de um valor de faceta ser favorecido ou desfavorecido.

Amazônia SageMaker Esclarecer a explicabilidade do
modelo
Amazônia SageMaker O Clarify fornece ferramentas para ajudar a explicar como os modelos de Machine
Learning (ML) fazem previsões. Essas ferramentas podem ajudar os modeladores e desenvolvedores de
ML e outras partes interessadas internas a entender as características do modelo como um todo antes
da implantação e a depurar as previsões fornecidas pelo modelo após sua implantação. A transparência
sobre como os modelos de ML chegam às suas previsões também é fundamental para consumidores e
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reguladores. Eles precisam confiar nas previsões do modelo se quiserem aceitar as decisões com base
nelas. SageMaker O Clarify usa uma abordagem de atribuição de recursos independente de modelo. Você
pode usar isso para entender por que um modelo fez uma previsão após o treinamento e para fornecer
uma explicação por instância durante a inferência. A implementação inclui uma implementação escalável
e eficiente doFORMA. Isso se baseia no conceito de um valor de Shapley, do campo da teoria cooperativa
dos jogos, que atribui a cada característica um valor de importância para uma previsão específica.
O Clarify produz gráficos de dependência parcial (PDPs) que mostram o efeito marginal que os recursos
têm no resultado previsto de um modelo de aprendizado de máquina. A dependência parcial ajuda
a explicar a resposta alvo com base em um conjunto de recursos de entrada. Ele também suporta a
explicabilidade da visão computacional (CV) e do processamento de linguagem natural (PNL) usando o
mesmo algoritmo de valores de Shapley (SHAP) usado para explicações de dados tabulares.
Qual é a função de uma explicação no contexto do aprendizado de máquina? Uma explicação pode ser
considerada como a resposta para umPor que perguntarque ajuda os humanos a entender a causa de
uma previsão. No contexto de um modelo de ML, talvez você esteja interessado em responder perguntas
como:
• Por que o modelo previu um resultado negativo, como a rejeição do empréstimo para um determinado
candidato?
• Como o modelo faz previsões?
• Por que o modelo fez uma previsão incorreta?
• Quais características têm maior influência no comportamento do modelo?
Você pode usar explicações para auditar e atender aos requisitos regulatórios, criar confiança no modelo e
apoiar a tomada de decisões humanas, depurar e melhorar o desempenho do modelo.
A necessidade de satisfazer as demandas de compreensão humana sobre a natureza e os resultados
da inferência de ML é fundamental para o tipo de explicação necessária. Pesquisas de disciplinas de
filosofia e ciências cognitivas mostraram que as pessoas se preocupam especialmente com explicações
contrastivas ou explicações de por que um evento X aconteceu em vez de algum outro evento Y que não
ocorreu. Aqui, X pode ser um evento inesperado ou surpreendente que aconteceu e Y corresponde a uma
expectativa baseada em seu modelo mental existente, conhecido comolinha de base. Observe que, para
o mesmo evento X, pessoas diferentes podem buscar explicações diferentes, dependendo do ponto de
vista ou do modelo mental Y. No contexto da IA explicável, você pode pensar em X como o exemplo que
está sendo explicado e Y como uma linha de base que normalmente é escolhida para representar um
exemplo não informativo ou médio no conjunto de dados. Às vezes, por exemplo, no caso da modelagem
de imagens em ML, a linha de base pode estar implícita, em que uma imagem cujos pixels são todos da
mesma cor pode servir como linha de base.

Blocos de anotações de amostra
Amazônia SageMaker A Clarify fornece o seguinte exemplo de caderno para explicar o modelo:
• Amazônia SageMaker Esclarecer o processamento— Uso SageMaker Esclareça para criar um trabalho
de processamento para detectar vieses e explicar as previsões do modelo com atribuições de recursos.
Os exemplos incluem usar os formatos de dados CSV e JSONlines, trazer seu próprio contêiner e
executar trabalhos de processamento com o Spark.
• Explicando a classificação de imagens com SageMaker Esclarecer– SageMaker O Clarify fornece
informações sobre como seus modelos de visão computacional classificam imagens.
• Explicando os modelos de detecção de objetos com SageMaker Esclarecer– SageMaker O Clarify
fornece informações sobre como seus modelos de visão computacional detectam objetos.
Este notebook foi verificado para ser executado na Amazon SageMaker Somente em estúdio. Se você
precisar de instruções sobre como abrir um notebook na Amazon SageMaker VPC, consulteCrie ou
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abra uma Amazon SageMaker Caderno Studio (p. 139). Se você for solicitado a escolher um kernel,
escolhaPython 3 (Ciência de dados).
Tópicos
• Atribuições de recursos que usam valores de Shapley (p. 2705)
• Linhas de base do SHAP para explicabilidade (p. 2705)
• Gráficos de dependência parcial: Saída e configuração de análise (p. 2706)
• SageMaker Esclarecer a visão do computador (p. 2709)
• Crie linhas de base de atributos de recursos e relatórios de explicabilidade (p. 2709)
• Relatórios de explicabilidade para modelos de PNL (p. 2710)

Atribuições de recursos que usam valores de Shapley
SageMaker A Clarify fornece atribuições de recursos com base no conceito deValor de Shapley. Você
pode usar os valores de Shapley para determinar a contribuição que cada recurso deu às previsões do
modelo. Essas atribuições podem ser fornecidas para previsões específicas e em nível global para o
modelo como um todo. Por exemplo, se você usou um modelo de ML para admissões em faculdades,
as explicações poderiam ajudar a determinar se o GPA ou a pontuação do SAT foi o recurso mais
responsável pelas previsões do modelo e, em seguida, você pode determinar a responsabilidade de cada
recurso por determinar uma decisão de admissão sobre um determinado estudante.
SageMaker A Clarify pegou o conceito dos valores de Shapley da teoria dos jogos e o implantou em
um contexto de aprendizado de máquina. O valor de Shapley fornece uma maneira de quantificar a
contribuição de cada jogador para um jogo e, portanto, os meios de distribuir o ganho total gerado por um
jogo para seus jogadores com base em suas contribuições. Nesse contexto de aprendizado de máquina,
SageMaker O Clarify trata a previsão do modelo em uma determinada instância comojogoe os recursos
incluídos no modelo comojogadores. Para uma primeira aproximação, você pode ficar tentado a determinar
a contribuição marginal ou o efeito de cada recurso quantificando o resultado de qualquer umacaindoesse
recurso do modelo oucaindotodos os outros recursos do modelo. No entanto, essa abordagem não leva
em conta que os recursos incluídos em um modelo geralmente não são independentes uns dos outros.
Por exemplo, se duas feições estiverem altamente correlacionadas, a eliminação de qualquer uma das
características pode não alterar significativamente a previsão do modelo.
Para lidar com essas possíveis dependências, o valor de Shapley exige que o resultado de cada
combinação possível (ou coalizão) de recursos seja considerado para determinar a importância de
d
cada recurso. Dadodcaracterísticas, existem 2 tais combinações de características possíveis, cada
uma correspondendo a um modelo potencial. Para determinar a atribuição de um determinado recursof,
considere a contribuição marginal de incluirfem todas as combinações de recursos (e modelos associados)
que não contêmfe considere a média. Pode-se mostrar que o valor de Shapley é a maneira única de
atribuir a contribuição ou importância de cada recurso que satisfaça certas propriedades desejáveis. Em
particular, a soma dos valores de Shapley de cada recurso corresponde à diferença entre as previsões do
modelo e um modelo fictício sem características. No entanto, mesmo para valores razoáveis ded, digamos
d
50 recursos, é computacionalmente proibitivo e impraticável treinar 2 modelos possíveis. Como resultado,
SageMaker A Clarify precisa fazer uso de várias técnicas de aproximação. Para esse fim, SageMaker A
Clarify usa o ShapLey Additive Explanations (SHAP), que incorpora essas aproximações e desenvolveu
uma implementação escalável e eficiente do algoritmo Kernel SHAP por meio de otimizações adicionais.
Para obter informações adicionais sobre os valores de Shapley, consulteUma abordagem unificada para
interpretar as previsões do modelo.

Linhas de base do SHAP para explicabilidade
As explicações geralmente são contrastivas (ou seja, elas levam em conta os desvios de uma linha
de base). Como resultado, para a mesma previsão do modelo, você pode esperar obter explicações
diferentes em relação às diferentes linhas de base. Portanto, sua escolha de uma linha de base é
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crucial. Em um contexto de ML, a linha de base corresponde a uma instância hipotética que pode sernão
informativoouinformativo. Durante o cálculo dos valores de Shapley, SageMaker O Clarify gera várias
novas instâncias entre a linha de base e a instância dada, nas quais a ausência de um recurso é modelada
definindo o valor do recurso como aquele da linha de base e a presença de um recurso é modelada
definindo o valor do recurso para aquele da instância dada. Assim, a ausência de todas as características
corresponde à linha de base e a presença de todas as características corresponde à instância dada.
Como você pode escolher boas linhas de base? Muitas vezes, é desejável selecionar uma linha de base
com conteúdo de informação muito baixo. Por exemplo, você pode construir uma instância média a partir
do conjunto de dados de treinamento usando a mediana ou a média para recursos numéricos e o modo
para recursos categóricos. Para o exemplo de admissão em faculdades, você pode estar interessado em
explicar por que um determinado candidato foi aceito em comparação com uma base de aceitações com
base em um candidato médio. Se não for fornecida, uma linha de base é calculada automaticamente por
SageMaker Esclareça usando K-means ou K-prototypes no conjunto de dados de entrada.
Também há a opção de gerar explicações em relação às linhas de base informativas. Para o cenário
de admissão em faculdades, você pode querer explicar por que um determinado candidato foi rejeitado
em comparação com outros candidatos de origens demográficas semelhantes. Nesse caso, você pode
escolher uma linha de base que represente os candidatos de interesse, ou seja, aqueles de um contexto
demográfico semelhante. Assim, você pode usar linhas de base informativas para concentrar a análise nos
aspectos específicos de uma previsão de modelo específica. Você pode isolar os recursos para avaliação
definindo atributos demográficos e outros recursos sobre os quais você não pode agir com o mesmo valor
de uma determinada instância.

Gráficos de dependência parcial: Saída e configuração de análise
Os gráficos de dependência parcial (PDP) mostram a dependência da resposta alvo prevista em um
conjunto de características de entrada de interesse. Eles são marginalizados sobre os valores de todos
os outros recursos de entrada e são chamados derecursos do complemento. Intuitivamente, você pode
interpretar a dependência parcial como a resposta alvo, que é esperada em função de cada recurso de
entrada de interesse.
Tópicos
• Configuração de análise de gráficos de dependência parcial (p. 2706)
• Resultado da análise de gráficos de dependência parcial (p. 2707)

Configuração de análise de gráficos de dependência parcial
Para criar um gráfico de dependência parcial (PDP), a Amazon SageMaker O Clarify inicialmente procura
as colunas de recursos especificadas em uma matriz JSON doanalysis_config.json. Os outros
parâmetros que configuram a análise de um trabalho de processamento devem ser fornecidos nesse
arquivo JSON. Para obter mais informações sobre como configurar PDPs e outros aspectos de uma
análise, consulteConfigurar a análise (p. 2668).
O código a seguir contém um exemplo de um JSON"pdp"objeto no"methods"objeto de
umaanalysis_config.json. arquivo de configuração.
{

"dataset_type":...
"baseline": [[..]]
.
.
"methods": {
"shap" : {
"baseline": ".."
"num_samples": 100
},
"pdp": {
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"features": ["Age", "MaturityMonths"] // The features for which we need to plot

PDP.
divided.

"grid_resolution": 20, //Required for numerical columns only.
//The number of buckets into which the range of values is

"top_k_features": 10,
PDP plots. The default is 10.
},
.
.
}
.
.

//Specifies how many of the top features must be used for

}

Note
E se"features"não é mencionado no"pdp"objeto, mas"shap"a configuração é fornecida,
SageMaker O Clarify usa os dez principais recursos dos resultados globais do SHAP para
representar graficamente as visualizações do PDP.

Resultado da análise de gráficos de dependência parcial
O código a seguir mostra um exemplo do esquema de gráfico de dependência parcial (PDP) retornado
no arquivo de resultados analysis.json. O"pdp"a seção deste arquivo de saída de análise contém as
informações necessárias para gerar os gráficos de PDP. Cada dicionário na lista contém a especificação
para o PDP do recurso especificado pelofeature_name.
Odata_typeindica se os dados sãonumericaloucategorical. Ofeature_valuesO
campo contém os valores presentes no recurso. Se odata_typeinferido pelo Clarify
écategorical,feature_valuescontêm todos os valores exclusivos que o recurso poderia assumir.
Se odata_typeinferido pelo Clarify énumerical, contém uma lista dos valores centrais de cada um
dosgrid_resolutionnúmero de compartimentos gerados pelo Clarify.
Se os gráficos de dependência parcial forem computados para um recurso específico,
ofeature_values,model_predictions, edata_distributionsos campos são substituídos
peloerrorcampo que contém uma mensagem de erro do.
{

"version": "1.0",
"explanations":{
"kernel_shap":{
.
.
.
},
"pdp": [
{
"feature_name": "Age",
"data_type": "numerical"
"feature_values": [
20.4,
23.2,
26.0,
28.799999999999997,
31.599999999999998,
34.4,
70.8,
73.6
],
"model_predictions": [
[
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],

},
{

0.6830344458296895,
0.6812452118471265,
0.6908621763065458,
0.7008252082392573,
0.733054383918643,
0.7352442337572574,
0.7337257475033403,
0.7395857129991055,

],
"data_distribution": [
0.13,
0.25,
0.15,
0.35.
0.17
]

"feature_name": "text_column",
"data_type": "free_text"
"error": "Detected data type is not supported for PDP. PDP can only be
computed for numerical or categorical columns"
}
]
}

}

Esse esquema PDP gera o seguinte gráfico de dependência parcial para o recurso Idade. O PDP traça
ofeature_valuesao longo do eixo x. O eixo y contém os valores emmodel_predictions campo.
Cada lista namodel_predictionscampo corresponde a uma classe na saída do modelo.
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Você pode visualizar o gráfico no arquivo report.pdf no caminho de saída da análise que você forneceu.

SageMaker Esclarecer a visão do computador
Amazônia SageMaker O Clarify gera mapas térmicos para imagens que destacam as características
em análise. Em particular, os mapas de calor fornecem informações sobre como seus modelos de visão
computacional classificam as imagens e como eles detectam objetos nessas imagens.
Tópicos
• Explique a classificação de imagens com a Amazon SageMaker Esclarecer (p. 2709)
• Explique a detecção de objetos com a Amazon SageMaker Esclarecer (p. 2709)

Explique a classificação de imagens com a Amazon SageMaker Esclarecer
SageMaker O Clarify Processing jobs fornece suporte para explicar imagens usando oAlgoritmo de
KernelShap. Esse algoritmo trata a imagem como uma coleção de superpixels. Dado um conjunto de
dados composto por imagens, o trabalho de processamento gera um conjunto de dados de imagens em
que cada imagem mostra o mapa de calor dos superpixels relevantes.
Para um caderno de amostra que usa SageMaker Esclareça para classificar imagens e explicar sua
classificação, consulteExplicando a classificação de imagens com SageMaker Esclarecer.

Explique a detecção de objetos com a Amazon SageMaker Esclarecer
Amazônia SageMaker O Clarify pode detectar e classificar objetos em uma imagem e, em seguida,
fornecer uma explicação para a detecção prevista. Os objetos são primeiro categorizados em uma das
classes em uma coleção especificada. SageMaker Clarify produz uma pontuação de confiança para cada
objeto que ele pertence à classe e as coordenadas de uma caixa delimitadora que delimita o objeto. Para
cada objeto detectado identificado com probabilidade suficiente, SageMaker Esclareça os recursos de
extrações usando oAgrupamento linear iterativo simples (SLIC)método da biblioteca scikit-learn para
segmentação de imagens.
SageMaker O Clarify pode então fornecer uma explicação para a detecção de um objeto na cena
da imagem. Ele usa valores de Shapley para determinar a contribuição que cada recurso fez para
uma previsão do modelo. Ele produz um mapa de calor que mostra a importância de cada uma das
características na cena da imagem para a detecção do objeto. O contexto de um objeto geralmente é muito
importante para a identificação correta de um objeto, portanto, é importante não usar apenas a imagem
recortada para classificação.
Para um caderno de amostra que usa SageMaker Esclareça para detectar objetos em uma imagem
e explicar suas previsões, consulteExplicando os modelos de detecção de objetos com a Amazon
SageMakerEsclarecer.

Crie linhas de base de atributos de recursos e relatórios de
explicabilidade
Para um exemplo de caderno com instruções sobre como executar um SageMaker Esclareça o trabalho
de processamento no Studio que cria explicações para suas previsões em relação a uma linha de base,
consulteExplicabilidade e detecção de viés com a Amazon SageMaker Esclarecer.
Se você precisar de instruções sobre como abrir um notebook na Amazon SageMaker VPC, consulteCrie
ou abra uma Amazon SageMaker Caderno Studio (p. 139). Os exemplos de código a seguir foram
retirados do caderno de exemplo listado anteriormente. Esta seção discute o código relacionado ao uso
dos valores de Shapley para fornecer relatórios que comparam as contribuições relativas que cada recurso
fez nas previsões.
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Usar oSHAPConfigpara criar a linha de base. Nesse exemplo, omean_absé a média dos
valores absolutos de SHAP para todas as instâncias, especificada como a linha de base. Você
usaDataConfigpara configurar a variável de destino, os caminhos de entrada e saída de dados e seus
formatos.

shap_config = clarify.SHAPConfig(baseline=[test_features.iloc[0].values.tolist()],
num_samples=15,
agg_method='mean_abs')
explainability_output_path = 's3://{}/{}/clarify-explainability'.format(bucket, prefix)
explainability_data_config = clarify.DataConfig(s3_data_input_path=train_uri,
s3_output_path=explainability_output_path,
label='Target',
headers=training_data.columns.to_list(),
dataset_type='text/csv')

Note
VPC em SageMaker O Clarify suporta a omissão do parâmetro “linha de base”. Nesse caso,
uma linha de base baseada no agrupamento do conjunto de dados de entrada é gerada
automaticamente.
Em seguida, execute o trabalho de explicabilidade.
clarify_processor.run_explainability(data_config=explainability_data_config,
model_config=model_config,
explainability_config=shap_config)

Para visualizar gráficos de dependência parcial (PDP), useexplainability_config=PDP_config.
Você pode selecionar os dois tipos de relatórios
comexplainability_config=[PDP_config,shap_config].
Veja os resultados no Studio ou baixe-os doexplainability_output_pathBucket do S3.

Relatórios de explicabilidade para modelos de PNL
Amazônia SageMaker O Clarify oferece suporte a explicações para modelos de processamento de
linguagem natural (NLP). Os modelos de PNL ajudam você a entender quais seções do texto são mais
importantes para as previsões feitas pelo seu modelo. Essa funcionalidade pode ser usada para explicar
uma previsão local individual ou as previsões esperadas do modelo para explicações globais gerais.
Você pode definir o tamanho do segmento de texto (símbolos, frases, frases, parágrafos) para entender e
visualizar o comportamento de um modelo em vários níveis de granularidade.
SageMaker Esclarecer que a explicabilidade da PNL é compatível com modelos de classificação e
regressão. Você também pode usar o Clarify para explicar o comportamento do seu modelo em conjuntos
de dados multimodais que contêm características textuais, categóricas ou numéricas. A explicabilidade
da PNL para conjuntos de dados multimodais pode ajudar você a entender a importância de cada recurso
para a saída do modelo. SageMaker O Clarify oferece suporte a 62 idiomas e pode lidar com textos que
incluem vários idiomas.
Para obter a importância do recurso para partes de um texto de entrada, crie
umTextConfigespecificando ogranularitydas partes do texto e dolanguage. Esclareça e, em
seguida, divide o texto em símbolos, frases ou parágrafos, dependendo da sua escolha degranularity.
Ele substitui os subconjuntos dessas peças pelos valores dobaseline. Obaselineo padrão é cadeias
vazias, o que significa SageMaker Clarify descarta partes do texto de entrada. SageMaker O Clarify então
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substitui os tokens (frases e parágrafos, respectivamente) para determinar como essas substituições
afetam a previsão do modelo, a fim de avaliar sua importância.
from sagemaker import clarify
text_config = clarify.TextConfig(
# Specify the language of your text or use "multi-language" for multi-language.
language="english",
# Choose the granularity of your explanations as tokens, sentences or paragraphs.
granularity="token"
)
shap_config = clarify.SHAPConfig(
# For now, we don't support global aggregation,
# so make sure you retrieve local explanations.
save_local_shap_values=True,
text_config=text_config,
# Determine with what to replace tokens/sentences/paragraphs (based on your choice of
granularity) with.
baseline=[["<UNK>"]],
# You can further specify num_samples and agg_method.
)

O restante do trabalho de explicabilidade é codificado normalmente.
explainability_output_path = 's3://{}/{}/clarify-explainability'.format(bucket, prefix)
explainability_data_config = clarify.DataConfig(
s3_data_input_path=train_uri,
s3_output_path=explainability_output_path,
# With text data sometimes detection of headers fails,
# so we recommend explicitly setting it in the config.
headers=["text"],
dataset_type="text/csv")
model_config = clarify.ModelConfig(
model_name=model_name,
# Specialized hardware is well-suited for NLP models.
instance_type="ml.p2.xlarge",
instance_count=1
)
clarify_processor = clarify.SageMakerClarifyProcessor(
role=role, instance_count=1, instance_type="ml.m5.xlarge", sagemaker_session=session
)
clarify_processor.run_explainability(
data_config=explainability_data_config,
model_config=model_config,
explainability_config=shap_config)

Veja as explicações locais noexplainability_output_pathBucket do S3. SageMaker O Clarify não
agrega a importância de tokens/frases/parágrafos individuais.
Extensões:
• Dados multimodais- Se seus dados contiverem mais do que texto, como recursos numéricos ou
categóricos, você poderá adicionar mais colunas no cabeçalho e na linha de base para acomodar esses
recursos.
• JSON- Se os dados de entrada ou saída do modelo estiverem no formato JSON Lines, especifique
odataset_typenaDataConfigou oaccept_typeecontent_typenaModelConfig.
• Saída de modelo multiclasse- Se o seu modelo fizer previsões de várias classes ou rótulos, SageMaker
O Clarify calcula a importância de cada aula.
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• Saída do modelo- Algumas saídas do modelo contêm mais de uma única pontuação. Uma previsão de
três exemplos retorna uma matriz de forma[3, 1]tal como[[0.1], [-1.1], [10.2], [0.0],
[3.2]]. Você pode especificarmodel_scoresemrun_explainability. Por exemplo, se seu modelo
prevê probabilidades de cinco classes e, adicionalmente, gera a classe vencedora,["c1", [0.1,
0.4, 0.3, 0.2]], então você pode definirmodel_scores=1.
Dicas para resultados rápidos:
• Durante a fase de desenvolvimento, trabalhe com um pequeno subconjunto de exemplos para iterações
rápidas.
• Para aumentar a escala para implantação, aumente ainstance_countpara o trabalho de
processamento e o preditor. Isso instrui SageMaker Esclareça para particionar os dados e trabalhar com
várias máquinas em parallel. Para processamento parallel, recomendamos usar o formato de dados
parquet, pois o Spark pode lidar com caracteres especiais em arquivos CSV.
• Escolher uma apropriadainstance_typepara o seu modelo. As instâncias de GPU geralmente são
adequadas para modelos de PNL.
• Para economizar cálculos desnecessários, considere truncar seu texto. Muitos modelos funcionam
com um tamanho máximo de texto. Ao aplicar o truncamento em uma etapa de pré-processamento,
SageMaker O Clarify não desperdiça recursos determinando a importância do recurso para as partes do
texto que são desconsideradas pelo modelo.

Solução de problemas do SageMaker Esclarecer os
trabalhos de processamento
Se você tiver problemas, consulte o SageMaker Esclareça as tarefas de processamento, consulte os
cenários a seguir para ajudar a identificar o problema.

Note
O motivo da falha e a mensagem de saída devem conter mensagens descritivas e exceções, se
encontradas, durante a execução. Um motivo comum são parâmetros inválidos ou ausentes. Se
você encontrar mensagens pouco claras, confusas ou enganosas ou não conseguir encontrar
uma solução, envie um feedback.
Tópicos
• Falha ao terminar o trabalho de processamento (p. 2712)
• O trabalho de processamento termina sem resultados e você obtém um CloudWatch mensagem de
aviso (p. 2713)
• Mensagem de erro para configuração de análise inváli (p. 2713)
• A computação da métrica de polarização falha para várias ou todas as métricas (p. 2713)
• Incompatibilidade entre a configuração da análise e a entrada/saída do conjunto de dados/
modelo (p. 2714)
• O modelo retorna 500 erros internos do servidor ou o contêiner volta para as previsões por registro
devido a um erro do modelo (p. 2714)
• Função de execução é inválida (p. 2714)
• Falha ao baixar os dados (p. 2714)
• Não foi possível se conectar a SageMaker (p. 2714)

Falha ao terminar o trabalho de processamento
Se o trabalho de processamento não for concluído, tente o seguinte:
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• Inspecione os registros de trabalhos diretamente no notebook em que você executou o trabalho. Os
registros de trabalhos estão localizados na saída da célula do notebook em que você iniciou a execução.
• Inspecione os registros de trabalhos em CloudWatch.
• Adicione a seguinte linha em seu notebook para descrever a última tarefa de processamento e procurar
o motivo da falha e a mensagem de saída:
• clarify_processor.jobs[-1].describe()
• Execute o seguinteAWSComando CLI para descrever o trabalho de processamento e procurar o motivo
da falha e a mensagem de saída:
• aws sagemaker describe-processing-job —processing-job-name <processing-jobid>

O trabalho de processamento termina sem resultados e você
obtém um CloudWatch mensagem de aviso
Se o trabalho de processamento for concluído, mas nenhum resultado for encontrado e uma
mensagem de aviso for encontrada na CloudWatch registros que dizem “Sinal 15 recebido, limpando”,
isso é uma indicação de que o trabalho foi interrompido devido a uma solicitação do cliente que
ligou para oStopProcessingJobAPI ou que o trabalho acabou com o tempo previsto para sua
conclusão. No caso posterior, verifique o tempo máximo de execução na configuração do trabalho
(max_runtime_in_seconds) e aumente-a conforme necessário.

Mensagem de erro para configuração de análise inváli
• Se você receber a mensagem de erro “Não é possível carregar a configuração de análise como JSON.
“, isso significa que o arquivo de entrada de configuração de análise para o trabalho de processamento
não contém um objeto JSON válido. Verifique a validade do objeto JSON usando um linter JSON.
• Se você receber a mensagem de erro “Erro de validação do esquema de configuração de análise”. “,
isso significa que o arquivo de entrada da configuração de análise para o trabalho de processamento
contém campos desconhecidos ou tipos inválidos para alguns valores de campo. Revise os
parâmetros de configuração no arquivo e verifique-os com os parâmetros listados naespecificação de
configuraçãoarquivo.

A computação da métrica de polarização falha para várias ou
todas as métricas
Se você receber uma das seguintes mensagens de erro “Nenhum valor de rótulo está presente na coluna
de rótulo previsto, a série de índices positivos previstos contém todos os valores falsos”. ou “O tipo de
dados da série Predicted Label Column não é o mesmo da série Label Column. “, tente o seguinte:
• Verifique se o conjunto de dados correto está sendo usado.
• Verifique se o tamanho do conjunto de dados é muito pequeno; se, por exemplo, ele contém apenas
algumas linhas. Isso pode fazer com que as saídas do modelo tenham o mesmo valor ou que o tipo de
dados seja inferido incorretamente.
• Verifique se o rótulo ou a faceta são tratados como contínuos ou categóricos. SageMaker O Clarify
usa heurísticas para determinar oDataType. Para métricas de viés pós-treinamento, o tipo de dados
retornado pelo modelo pode não corresponder ao que está no conjunto de dados ou SageMaker O
Clarify pode não conseguir transformá-lo corretamente.
• No relatório de polarização, você deve ver um valor único para colunas categóricas ou um intervalo
para colunas contínuas.
• Por exemplo, se uma coluna tiver valores 0,0 e 1,0 como flutuantes, ela será tratada como contínua,
mesmo que haja poucos valores exclusivos.
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Incompatibilidade entre a configuração da análise e a entrada/
saída do conjunto de dados/modelo
• Verifique se o formato da linha de base na configuração de análise é o mesmo do conjunto de dados.
• Se você receber a mensagem de erro “Não foi possível converter string em float. “, verifique se o formato
está especificado corretamente. Também pode indicar que as previsões do modelo têm um formato
diferente da coluna do rótulo ou pode indicar que a configuração do rótulo ou das probabilidades está
incorreta.
• Se você receber a mensagem de erro “Não é possível localizar a faceta”. ou “Os cabeçalhos devem
conter rótulo”. ou “Os cabeçalhos na configuração não coincidem com o número de colunas no conjunto
de dados”. ou “Nomes de recursos não encontrados. “, verifique se os cabeçalhos correspondem às
colunas.
• Se você receber a mensagem de erro “Os dados devem conter recursos. “, verifique o modelo de
conteúdo para linhas JSON e compare-o com a amostra do conjunto de dados, se disponível.

O modelo retorna 500 erros internos do servidor ou o contêiner
volta para as previsões por registro devido a um erro do modelo
Se você receber a mensagem de erro “Volte para a previsão por registro devido ao erro do modelo. “, isso
pode indicar que o modelo não pode lidar com o tamanho do lote, ser limitado ou simplesmente não aceita
a entrada passada pelo contêiner devido a problemas de serialização. Você deve revisar o CloudWatch
registros para o SageMakerendpoint e procure mensagens de erro ou rastreamentos. Para casos de
limitação de modelos, pode ser útil usar um tipo de instância diferente ou aumentar o número de instâncias
para o endpoint.

Função de execução é inválida
Isso indica que a função fornecida está incorreta ou não tem as permissões necessárias. Verifique a
função e suas permissões que foram usadas para configurar o trabalho de processamento e verifique a
política de permissão e confiança da função.

Falha ao baixar os dados
Isso indica que as entradas da tarefa não puderam ser baixadas para que a tarefa fosse iniciada. Verifique
o nome do bucket e as permissões do conjunto de dados e das entradas de configuração.

Não foi possível se conectar a SageMaker
Isso indica que o trabalho não pôde ser alcançado SageMaker endpoints de serviço. Verifique as
configurações de rede para o trabalho de processamento e verifique a configuração da VPC.

Treine usando um cluster heterogêneo
Usando o recurso de cluster heterogêneo do SageMaker Treinamento, você pode executar um trabalho
de treinamento com vários tipos de instâncias de ML para uma melhor escalabilidade e utilização de
recursos para diferentes tarefas e propósitos de treinamento de ML. Por exemplo, se seu trabalho de
treinamento em um cluster com instâncias de GPU sofre baixa utilização da GPU e problemas de gargalo
de CPU devido a tarefas intensivas de CPU, o uso de um cluster heterogêneo pode ajudar a descarregar
tarefas intensivas de CPU adicionando grupos de instâncias de CPU mais econômicos, resolvendo esses
problemas de gargalo e alcançando uma melhor utilização da GPU.
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Note
Este recurso está disponível no SageMaker Python SDK v2.98.0 e versões posteriores.

Note
Este recurso está disponível por meio do SageMaker PyTorcheTensorFlowclasses de
estimadores de estrutura. Estruturas compatíveis são PyTorchv1.10 ou posterior e TensorFlow
v2.6 ou posterior.
Tópicos
• Como configurar um cluster heterogêneo (p. 2715)
• Treinamento distribuído com um cluster heterogêneo (p. 2718)
• Modifique seu script de treinamento para atribuir grupos de instâncias (p. 2721)
• Considerações (p. 2722)

Como configurar um cluster heterogêneo
Esta seção fornece instruções sobre como executar um trabalho de treinamento usando um cluster
heterogêneo que consiste em vários tipos de instância.
Tópicos
• Usar o SageMaker SDK do Python (p. 2715)
• Usando o nível baixo SageMakerAPIs (p. 2718)

Usar o SageMaker SDK do Python
Siga as instruções sobre como configurar grupos de instâncias para um cluster heterogêneo usando o
SageMaker SDK do Python.
1. Para configurar grupos de instâncias de um cluster heterogêneo para um trabalho de
treinamento, use osagemaker.instance_group.InstanceGroupClasse. Você pode
especificar um nome personalizado para cada grupo de instâncias, o tipo de instância
e o número de instâncias para cada grupo de instâncias. Para obter mais informações,
consulte:sagemaker.instance_group.InstanceGroupnaSageMakerDocumentação do SDK do Python.

Note
Para obter mais informações sobre os tipos de instância disponíveis e o número máximo
de grupos de instâncias que você pode configurar em um cluster heterogêneo, consulte o
InstanceGroupReferência da API.
O exemplo de código a seguir mostra como configurar dois grupos de instâncias que consistem
para.ml.c5.18xlargeInstâncias somente de CPU denominadasinstance_group_1e
umml.p3dn.24xlargeInstância GPU chamadainstance_group_2, conforme mostrado no
diagrama a seguir.
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The preceding diagram shows a conceptual example of how pre-training processes, such as data
preprocessing, can be assigned to the CPU instance group and stream the preprocessed data to the
GPU instance group.
from sagemaker.instance_group import InstanceGroup
instance_group_1 = InstanceGroup(
"instance_group_1", "ml.c5.18xlarge", 2
)
instance_group_2 = InstanceGroup(
"instance_group_2", "ml.p3dn.24xlarge", 1
)

2. Usando os objetos do grupo de instâncias, configure canais de entrada de treinamento e atribua
grupos de instâncias aos canais por meio doinstance_group_namesArgumento dosagemaker.
entradas.TrainingInputClasse. Oinstance_group_namesO argumento aceita uma lista de cadeias de
caracteres de nomes de grupos de instâncias.
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O exemplo a seguir mostra como definir dois canais de entrada de treinamento e atribuir os grupos de
instâncias criados no exemplo da etapa anterior. Você também pode especificar os caminhos do bucket
do Amazon S3 para os3_dataargumento para que os grupos de instâncias processem dados para
suas finalidades de uso.
from sagemaker.inputs import TrainingInput
training_input_channel_1 = TrainingInput(
s3_data_type='S3Prefix', # Available Options: S3Prefix | ManifestFile |
AugmentedManifestFile
s3_data='s3://your-training-data-storage/folder1',
distribution='FullyReplicated', # Available Options: FullyReplicated |
ShardedByS3Key
input_mode='File', # Available Options: File | Pipe | FastFile
instance_group_names=["instance_group_1"],
)
training_input_channel_2 = TrainingInput(
s3_data_type='S3Prefix',
s3_data='s3://your-training-data-storage/folder2',
distribution='FullyReplicated',
input_mode='File',
instance_group_names=["instance_group_2"],
)

Para obter mais informações sobre os argumentos doTrainingInput, consulte os links a seguir.
• Osagemaker. entradas.TrainingInputClasse naSageMaker Documentação do SDK do Python
• OS3DataSourceAPI naSageMakerReferência de API
3. Configurar um SageMaker Estimador com ainstance_groupsArgumento conforme
mostrado no exemplo de código a seguir. Oinstance_groupsargumento aceita uma lista
deInstanceGroupObjetos.
PyTorch
from sagemaker.pytorch import PyTorch
estimator = PyTorch(
...
entry_point='my-training-script.py',
framework_version='x.y.z',
# 1.10.0 or later
py_version='pyxy',
job_name='my-training-job-with-heterogeneous-cluster',
instance_groups=[instance_group_1, instance_group_2]
)

TensorFlow
from sagemaker.tensorflow import TensorFlow
estimator = TensorFlow(
...
entry_point='my-training-script.py',
framework_version='x.y.z', # 2.6.0 or later
py_version='pyxy',
job_name='my-training-job-with-heterogeneous-cluster',
instance_groups=[instance_group_1, instance_group_2]
)
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Note
Oinstance_typeeinstance_countpar de argumentos e oinstance_groupsArgumento
do SageMakerAs classes do estimador são mutuamente exclusivas. Para um treinamento
homogêneo em cluster, use oinstance_typeeinstance_countpar de argumentos. Para
treinamento heterogêneo em clusters, useinstance_groups.

Note
Para encontrar uma lista completa de contêineres de estrutura, versões de framework e
versões de Python disponíveis, consulteSageMaker DetainersnaAWSDeep Learning GitHub
repositório.
4. Configurar aestimator.fitmétodo com os canais de entrada de treinamento configurados com os
grupos de instâncias e inicie o trabalho de treinamento.
estimator.fit(
inputs={
'training': training_input_channel_1,
'dummy-input-channel': training_input_channel_2
}
)

Usando o nível baixo SageMakerAPIs
Se você usar oAWS Command Line InterfaceouAWS SDK for Python (Boto3)e quero usar de baixo nível
SageMaker APIs para enviar uma solicitação de trabalho de treinamento com um cluster heterogêneo,
consulte as seguintes referências de API.
• CreateTrainingJob
• ResourceConfig
• InstanceGroup
• S3DataSource

Treinamento distribuído com um cluster heterogêneo
Por meio dodistributionArgumento do SageMaker classe estimadora, você pode atribuir um grupo de
instâncias específico para executar o treinamento distribuído. Por exemplo, suponha que você tenha os
dois grupos de instâncias a seguir e queira executar um treinamento com várias GPUs em um deles.
from sagemaker.instance_group import InstanceGroup
instance_group_1 = InstanceGroup("instance_group_1", "ml.c5.18xlarge", 1)
instance_group_2 = InstanceGroup("instance_group_2", "ml.p3dn.24xlarge", 2)

Você pode definir a configuração de treinamento distribuído para um dos grupos de instâncias.
Por exemplo, os exemplos de código a seguir mostram como atribuirtraining_group_2com
doisml.p3dn.24xlargeinstâncias da configuração de treinamento distribuído.

Note
Atualmente, somente um grupo de instâncias de um cluster heterogêneo pode ser especificado
para a configuração de distribuição.
Com MPI
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PyTorch
from sagemaker.pytorch import PyTorch
estimator = PyTorch(
...
instance_groups=[instance_group_1, instance_group_2],
distribution={
"mpi": {
"enabled": True, "processes_per_host": 8
},
"instance_groups": [instance_group_2]
}
)

TensorFlow
from sagemaker.tensorflow import TensorFlow
estimator = TensorFlow(
...
instance_groups=[instance_group_1, instance_group_2],
distribution={
"mpi": {
"enabled": True, "processes_per_host": 8
},
"instance_groups": [instance_group_2]
}
)

Com a SageMaker biblioteca parallel de dados do
PyTorch
from sagemaker.pytorch import PyTorch
estimator = PyTorch(
...
instance_groups=[instance_group_1, instance_group_2],
distribution={
"smdistributed": {
"dataparallel": {
"enabled": True
}
},
"instance_groups": [instance_group_2]
}
)

TensorFlow
from sagemaker.tensorflow import TensorFlow
estimator = TensorFlow(
...
instance_groups=[instance_group_1, instance_group_2],
distribution={
"smdistributed": {
"dataparallel": {
"enabled": True
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)

}

}
},
"instance_groups": [instance_group_2]

Note
Ao usar o SageMaker biblioteca parallel de dados, verifique se o grupo de instâncias consiste
notipos de instância compatíveis pela biblioteca.
Para obter mais informações sobre a SageMaker biblioteca parallel de dados, consulteSageMaker
Treinamento de dados em paralelo.
Com a SageMaker biblioteca parallel de modelo
PyTorch
from sagemaker.pytorch import PyTorch
estimator = PyTorch(
...
instance_groups=[instance_group_1, instance_group_2],
distribution={
"smdistributed": {
"modelparallel": {
"enabled":True,
"parameters": {
...
# SageMaker model parallel parameters
}
}
},
"instance_groups": [instance_group_2]
}
)

TensorFlow
from sagemaker.tensorflow import TensorFlow
estimator = TensorFlow(
...
instance_groups=[instance_group_1, instance_group_2],
distribution={
"smdistributed": {
"modelparallel": {
"enabled":True,
"parameters": {
...
# SageMaker model parallel parameters
}
}
},
"instance_groups": [instance_group_2]
}
)

Para obter mais informações sobre a SageMaker biblioteca parallel de modelos, consulteSageMaker
Modelo de treinamento paralelo.
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Modifique seu script de treinamento para atribuir
grupos de instâncias
Com a configuração heterogênea do cluster nas seções anteriores, você preparou o SageMaker ambiente
de treinamento e instâncias para seu trabalho de treinamento. Para atribuir ainda mais os grupos de
instâncias a determinadas tarefas de treinamento e processamento de dados, a próxima etapa é modificar
seu script de treinamento. Por padrão, o trabalho de treinamento simplesmente cria réplicas do script de
treinamento para todos os nós, independentemente do tamanho da instância, e isso pode levar à perda de
desempenho.
Por exemplo, se você misturar instâncias de CPU e instâncias de GPU em um cluster heterogêneo ao
passar um script de treinamento de rede neural profunda para oentry_pointArgumento do SageMaker
estimador, oentry_pointo script é replicado para cada instância. Isso significa que, sem a atribuição
adequada de tarefas, as instâncias de CPU também executam o script inteiro e iniciam o trabalho de
treinamento projetado para treinamento distribuído em instâncias de GPU. Portanto, você deve fazer
alterações em funções de processamento específicas que você deseja descarregar e executar nas
instâncias de CPU. Você pode usar o SageMaker variáveis de ambiente para recuperar as informações do
cluster heterogêneo e permitir que processos específicos sejam executados adequadamente.

Consulte as informações do grupo de instâncias durante a fase
de inicialização de um SageMakertrabalho de treinamento
Quando seu trabalho de treinamento começa, seu roteiro de treinamento é lido SageMaker informações
do ambiente de treinamento que incluem configuração heterogênea de clusters. A configuração contém
informações como os grupos de instâncias atuais, os hosts atuais em cada grupo e em qual grupo o host
atual reside.
Você pode recuperar informações de grupos de instâncias das seguintes maneiras.
(Recomendado) Ler as informações do grupo de instâncias com o SageMaker Toolkit de treinamento
Use o módulo Python do ambiente que oSageMaker biblioteca de ferramentas de treinamentoO da. A
biblioteca do kit de ferramentas vem pré-instalada naSageMaker Containerspelo TensorFlow e PyTorch,
então você não precisa de uma etapa adicional de instalação ao usar os contêineres pré-construídos.
Essa é a forma recomendada de recuperar o SageMaker variáveis de ambiente com menos alterações de
código em seu script de treinamento.
from sagemaker_training import environment
env = environment.Environment()

Variáveis de ambiente relacionadas ao geral SageMaker treinamento e clusters heterogêneos:
• env.is_hetero— Retorna um resultado booleano independentemente de um cluster heterogêneo
estar configurado ou não.
• env.current_host— Retorna o host atual.
• env.current_instance_type— Retorna o tipo de instância do host atual.
• env.current_instance_group— Retorna o nome do grupo de instâncias atual.
• env.current_instance_group_hosts— Retorna uma lista de hosts no grupo de instâncias atual.
• env.instance_groups— Retorna uma lista de nomes de grupos de instâncias usados para
treinamento.
• env.instance_groups_dict— Retorna toda a configuração heterogênea do cluster do trabalho de
treinamento.
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• env.distribution_instance_groups— Retorna uma lista de grupos de instâncias atribuídos
paradistributionparâmetro do SageMaker Classe do estimador.
• env.distribution_hosts— Retorna uma lista de hosts pertencentes aos grupos de instâncias
atribuídos aodistributionparâmetro do SageMaker Classe do estimador.
Por exemplo, considere o exemplo a seguir de um cluster heterogêneo que consiste em dois grupos de
instâncias.
from sagemaker.instance_group import InstanceGroup
instance_group_1 = InstanceGroup(
"instance_group_1", "ml.c5.18xlarge", 1)
instance_group_2 = InstanceGroup(
"instance_group_2", "ml.p3dn.24xlarge", 2)

A saída doenv.instance_groups_dictdo exemplo de cluster heterogêneo deve ser semelhante ao
seguinte.
{

}

"instance_group_1": {
"hosts": [
"algo-2"
],
"instance_group_name": "instance_group_1",
"instance_type": "ml.c5.18xlarge"
},
"instance_group_2": {
"hosts": [
"algo-3",
"algo-1"
],
"instance_group_name": "instance_group_2",
"instance_type": "ml.p3dn.24xlarge"
}

(Opcional) Leitura das informações do grupo de instâncias do arquivo JSON de configuração do recurso
Se você preferir recuperar as variáveis de ambiente no formato JSON, você pode usar diretamente o
arquivo JSON de configuração do recurso. O arquivo JSON em um SageMaker a instância de treinamento
está localizada em/opt/ml/input/config/resourceconfig.jsonpor padrão.
file_path = '/opt/ml/input/config/resourceconfig.json'
config = read_file_as_json(file_path)
print(json.dumps(config, indent=4, sort_keys=True))

Considerações
Considere os seguintes itens ao usar o recurso de cluster heterogêneo.
• Todos os grupos de instâncias compartilham a mesma imagem do Docker e o mesmo script de
treinamento. Portanto, seu script de treinamento deve ser modificado para detectar a qual grupo de
instâncias ele pertence e executar uma bifurcação adequada.
• O recurso de cluster heterogêneo não é compatível para SageMaker modo local.
• A Amazônia CloudWatch os fluxos de log de um trabalho de treinamento de cluster heterogêneo não são
agrupados por grupos de instâncias. Você precisa descobrir, a partir dos registros, quais nós estão em
qual grupo.
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• O recurso de cluster heterogêneo está disponível por meio do SageMaker PyTorcheTensorFlowclasses
de estimadores de estrutura. Estruturas compatíveis são PyTorch v1.10 ou posterior e TensorFlow v2.6
ou posterior. Para encontrar uma lista completa de contêineres de estrutura, versões de framework e
versões de Python disponíveis, consulteSageMaker DetainersnaAWSDeep Learning GitHub repositório.
• Uma estratégia de treinamento distribuída só pode ser aplicada a um grupo de instâncias.

Uso do Treino SageMaker Grupos de alta atividade
SageMaker Os pools aquecidos gerenciados permitem que você retenha e reutilize a infraestrutura
provisionada após a conclusão de um trabalho de treinamento para reduzir a latência de cargas de
trabalho repetitivas, como experimentação iterativa ou execução de muitos trabalhos consecutivos. Os
trabalhos de treinamento subsequentes que correspondem aos parâmetros especificados são executados
na infraestrutura retida da piscina aquecida, o que acelera os horários de início ao reduzir o tempo gasto
no provisionamento de recursos.

Important
SageMaker Piscinas aquecidas gerenciadas são um recurso faturável. Para obter mais
informações, consulteFaturamento (p. 2725)
Tópicos
• Como funciona (p. 2723)
• Limites do grupo de alta atividade (p. 2725)
• Como usar o SageMaker Grupos de alta atividade (p. 2726)
• Considerações (p. 2729)

Como funciona
Para usar SageMaker Pools aquecidos gerenciados e reduza a latência entre trabalhos de
treinamento consecutivos semelhantes, crie um trabalho de treinamento que especifique
umKeepAlivePeriodInSecondsvalor em seuResourceConfig. Esse valor representa a duração
do tempo em segundos para reter os recursos configurados em uma piscina aquecida para trabalhos de
treinamento subsequentes.
Tópicos
• Ciclo de vida do grupo de alta atividade (p. 2723)
• Criar um grupo de alta atividade (p. 2724)
• Trabalhos de treinamento correspondente (p. 2724)
• Duração máxima do grupo de alta atividade (p. 2725)
• Faturamento (p. 2725)

Ciclo de vida do grupo de alta atividade
1. Crie um trabalho de treinamento inicial com umKeepAlivePeriodInSecondsvalue maior que 0.
Quando você executa esse primeiro trabalho de treinamento, isso “inicia a frio” um cluster com horários
de inicialização típicos.
2. Quando o primeiro trabalho de treinamento é concluído, os recursos provisionados são mantidos
ativos em uma piscina aquecida pelo período especificado noKeepAlivePeriodInSecondsvalue.
Desde que o cluster esteja saudável e a piscina aquecida esteja dentro do
especificadoKeepAlivePeriodInSeconds, então o status da piscina quente éAvailable.
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3. A grupo de alta atividadeAvailableaté que identifique um trabalho de treinamento correspondente
para reutilização ou exceda o especificadoKeepAlivePeriodInSecondse está terminado. O período
máximo de tempo permitido para oKeepAlivePeriodInSecondsé de 3.600 segundos (60 minutos).
Se o status do grupo de alta atividade forTerminated, então esse é o fim do ciclo de vida da piscina
quente.
4. Se a piscina aquecida identificar um segundo trabalho de treinamento com especificações
correspondentes (contagem de instâncias, tipo de instância etc.), a piscina aquecida passará do
primeiro trabalho de treinamento para o segundo trabalho de treinamento para reutilização. O status
do primeiro trabalho de treinamento (piscina quente) se torna:Reused. Este é o fim do ciclo de vida da
piscina aquecida para o primeiro trabalho de treinamento.
5. O status do segundo trabalho de treinamento que reutilizou a piscina aquecida se tornaInUse.
Após a conclusão do segundo trabalho de treinamento, a piscina aquecida éAvailablepara
oKeepAlivePeriodInSecondsduração especificada no segundo trabalho de treinamento. Uma
piscina aquecida pode continuar se movendo para trabalhos de treinamento correspondentes
subsequentes por no máximo 7 dias.
6. Se a piscina aquecida não estiver mais disponível para reutilização, o status da piscina aquecida
seráTerminated. Os pools quentes não estão mais disponíveis se forem encerrados por um usuário,
para uma atualização de patch ou se excederem o especificadoKeepAlivePeriodInSeconds.
Para obter mais informações sobre as opções de status da piscina aquecida,
consulteWarmPoolStatusnaAmazônia SageMaker Referência de API.

Criar um grupo de alta atividade
Se um trabalho de treinamento inicial for concluído com êxito e tiver
umKeepAlivePeriodInSecondsvalor maior que 0, isso cria uma piscina quente. Se você interromper
um trabalho de treinamento após o lançamento de um cluster, uma piscina aquecida ainda será mantida.
Se o trabalho de treinamento falhar devido a um algoritmo ou erro do cliente, uma piscina aquecida ainda
será mantida. Se o trabalho de treinamento falhar por qualquer outro motivo que possa comprometer a
integridade do cluster, a piscina aquecida não será criada.
Para verificar a criação bem-sucedida da piscina aquecida, verifique o status da piscina aquecida do seu
trabalho de treinamento. Se uma piscina aquecida for fornecida com sucesso, o status da piscina quente
seráAvailable. Se uma piscina aquecida não for fornecida, o status da piscina quente seráTerminated.

Trabalhos de treinamento correspondente
Para que uma piscina aquecida persista, ela deve encontrar um emprego de treinamento adequado dentro
do tempo especificado noKeepAlivePeriodInSecondsvalue. O próximo trabalho de treinamento é
compatível se os seguintes valores forem idênticos:
• RoleArn
• ResourceConfigvalues:
• InstanceCount
• InstanceType
• VolumeKmsKeyId
• VolumeSizeInGB
• VpcConfigvalues:
• SecurityGroupIds
• Subnets
• EnableInterContainerTrafficEncryption
• EnableNetworkIsolation
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Todos esses valores devem ser os mesmos para que uma piscina aquecida passe para um trabalho de
treinamento subsequente para reutilização.

Duração máxima do grupo de alta atividade
O máximoKeepAlivePeriodInSecondspara um único trabalho de treinamento é de 3600 segundos (60
minutos) e o tempo máximo que um cluster de piscinas aquecidas pode continuar executando trabalhos de
treinamento consecutivos é de 7 dias.
Cada trabalho de treinamento subsequente também deve especificar
umKeepAlivePeriodInSecondsvalue. Quando a piscina aquecida passa para o próximo trabalho
de treinamento, ela herda o novoKeepAlivePeriodInSecondsvalor especificado nesse trabalho de
treinamentoResourceConfig. Dessa forma, você pode manter uma piscina aquecida passando do
trabalho de treinamento para o trabalho de treinamento por no máximo 7 dias.
Se nãoKeepAlivePeriodInSecondsé especificado e, em seguida, a piscina quente gira para baixo
após a conclusão do trabalho de treinamento.

Faturamento
SageMaker Piscinas aquecidas gerenciadas são um recurso faturável. Recupere o status da
piscina aquecida para seu trabalho de treinamento para verificar o tempo faturável de suas piscinas
aquecidas. Você pode verificar o status da piscina aquecida por meio doUso do Amazon SageMaker
console (p. 2728)ou diretamente através doDescribeTrainingJobComando da API. Para obter mais
informações, consulteWarmPoolStatusnaAmazônia SageMaker Referência de API.

Limites do grupo de alta atividade
Para começar, você deve primeiro solicitar um aumento do limite de serviço para SageMaker Piscinas
quentes gerenciadas. O limite de recursos padrão para piscinas quentes é 0.
Se um trabalho de treinamento for criado comKeepAlivePeriodInSecondsespecificado, mas você não
solicitou um aumento do limite da piscina quente, então uma piscina quente não é retida após a conclusão
do trabalho de treinamento. Uma piscina aquecida só é criada se o limite da piscina quente tiver recursos
suficientes. Depois que uma piscina aquecida é criada, os recursos são liberados quando eles passam
para um trabalho de treinamento correspondente ou se oKeepAlivePeriodInSecondsexpira (se o
status da piscina quente forReusedouTerminated).

Solicitar um aumento do grupo de alta atividade
Note
Todo o uso de instâncias de piscinas quentes conta para sua SageMaker limite de recursos
de treinamento. Aumentar o limite de recursos da piscina aquecida não aumenta o limite de
instâncias, mas aloca um subconjunto do limite de recursos para o treinamento da piscina
aquecida.
1. Abra oAWSConsole do Service Quotas.
2. No painel de navegação à esquerda, escolhaAWSserviços.
3. Pesquise e escolhaAmazônia SageMaker.
4. Pesquise a palavra-chave “piscina quente” para ver todas as cotas de serviço de piscina aquecida
disponíveis.
5. Encontre o tipo de instância para a qual você deseja aumentar sua cota de piscina aquecida, selecione
a cota de serviço de piscina aquecida para esse tipo de instância e escolhaSolicitar aumento da cota.
6. Insira o número limite de instância solicitado emAlterar valor da cota. O novo valor deve ser maior que o
atualValor da cota aplicada.
7. Escolha Request (Solicitar).
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Existe um limite sobre o número de instâncias que você pode reter para cada piscina aquecida, que
é determinado pelo tipo de instância. Você pode verificar seus limites de recursos noAWSConsole do
Service Quotasou usando diretamente olist-service-quotas AWSComando da CLI. Para obter mais
informações sobreAWSService Quotas, consulteSolicitando um aumento de cotanaGuia do usuário
do Service Quotas. Você também pode usarAWSCentral de Suportepara solicitar um aumento da cota
da piscina aquecida. Para ver uma lista dos tipos de instância disponíveis de acordo com a região,
consulteAmazônia SageMakerDefinição de preçose escolhaTreinamentona tabela de preços sob
demanda.

Como usar o SageMaker Grupos de alta atividade
Tópicos
• Usar o SageMaker SDK do Python (p. 2726)
• Uso do Amazon SageMaker console (p. 2728)
• Uso do baixo nível SageMaker APIs (p. 2728)
• Service Key (p. 2729)

Usar o SageMaker SDK do Python
Note
Esse recurso está disponível no SageMaker SDK para Python v2.110.0e depois.
Tópicos
• Criar um grupo de alta atividade (p. 2726)
• Atualizar um grupo de alta atividade (p. 2728)
• Encerrar um grupo de alta atividade (p. 2728)

Criar um grupo de alta atividade
Para criar um grupo de alta atividade, use o SageMaker SDK do Python para criar um estimador com
umkeep_alive_period_in_secondsvalue maior que 0 e callfit(). Quando o trabalho de treinamento
é concluído, uma piscina aquecida é mantida. Para obter mais informações sobre os scripts e os
estimadores de treinamento, consulteTreine um modelo com o SageMaker SDK do Python. Se seu script
não criar uma piscina aquecida, consulteCriar um grupo de alta atividade (p. 2724)para obter possíveis
explicações.
import sagemaker
from sagemaker import get_execution_role
from sagemaker.tensorflow import TensorFlow
# Creates a SageMaker session and gets execution role
session = sagemaker.Session()
role = get_execution_role()
# Creates an example estimator
estimator = TensorFlow(
...
entry_point='my-training-script.py',
source_dir='code',
role=role,
model_dir='model_dir',
framework_version='x.y.z',
py_version='pyxy',
job_name='my-training-job-1',
instance_type='instance_type',
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)

instance_count=1,
volume_size=250,
hyperparameters={
"batch-size": 512,
"epochs": 1,
"learning-rate": 1e-3,
"beta_1": 0.9,
"beta_2": 0.999,
},
keep_alive_period_in_seconds=1800,

# Starts a SageMaker training job and waits until completion
estimator.fit('s3://my_bucket/my_training_data/')

Em seguida, crie um segundo trabalho de treinamento correspondente. Neste exemplo, criamosmytraining-job-2, que tem todos os atributos necessários para combinarmy-training-job-1, mas tem
um hiperparâmetro diferente para experimentação. O segundo trabalho de treinamento reutiliza a piscina
aquecida e começa mais rápido do que o primeiro trabalho de treinamento. Para obter mais informações
sobre quais atributos precisam corresponder, consulteTrabalhos de treinamento correspondente (p. 2724).
# Creates an example estimator
estimator = TensorFlow(
...
entry_point='my-training-script.py',
source_dir='code',
role=role,
model_dir='model_dir',
framework_version='x.y.z',
py_version='pyxy',
job_name='my-training-job-2',
instance_type='instance_type',
instance_count=1,
volume_size=250,
hyperparameters={
"batch-size": 512,
"epochs": 2,
"learning-rate": 1e-3,
"beta_1": 0.9,
"beta_2": 0.999,
},
keep_alive_period_in_seconds=1800,
)
# Starts a SageMaker training job and waits until completion
estimator.fit('s3://my_bucket/my_training_data/')

Verifique o status da piscina aquecida de ambos os trabalhos de treinamento para confirmar se a piscina
aquecida estáReusedpelomy-training-job-1eInUsepelomy-training-job-2.
session.describe_training_job('my-training-job-1')
session.describe_training_job('my-training-job-2')

O resultado dodescribe_training_jobfornece todos os detalhes sobre um determinado trabalho de
treinamento. Encontre oWarmPoolStatusatributo para verificar as informações sobre a piscina aquecida
de um trabalho de treinamento. Sua saída deve ser semelhante à seguinte:
# Warm pool status for training-job-1
...
'WarmPoolStatus': {'Status': 'Reused',
'ResourceRetainedBillableTimeInSeconds': 1000,
'ReusedByName': my-training-job-2}
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...
# Warm pool status for training-job-2
...
'WarmPoolStatus': {'Status': 'InUse'}
...

Atualizar um grupo de alta atividade
Quando o trabalho de treinamento estiver concluído e o status da piscina aquecida forAvailable, então
você pode atualizar oKeepAlivePeriodInSecondsvalue.
session.update_training_job(job_name, resource_config={"KeepAlivePeriodInSeconds":3600})

Encerrar um grupo de alta atividade
Para encerrar manualmente um grupo de alta atividade, defina aKeepAlivePeriodInSeconds até 0.
session.update_training_job(job_name, resource_config={"KeepAlivePeriodInSeconds":0})

A piscina aquecida termina automaticamente quando excede o
designadoKeepAlivePeriodInSecondsou se houver uma atualização de patch para o cluster.

Uso do Amazon SageMaker console
Você não pode criar ou atualizar uma piscina aquecida por meio do console, mas pode usar o console
para verificar o status da piscina aquecida e o tempo faturável de trabalhos de treinamento específicos.
Você também pode usar o console para ver qual trabalho de treinamento correspondente reutilizou a
piscina aquecida.
1.

Abra o Amazon SageMaker console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/e
escolhaTrabalhos de treinamentono painel de navegação. O status da piscina aquecida de cada
trabalho de treinamento é visível noEstado do grupo de alta atividadecoluna.

2.
3.

Selecione um ID de trabalho de treinamento para obter mais informações.
Role para baixo, até oEstado do grupo de alta atividadeseção para encontrar o status da piscina
quente, o tempo restante se o status da piscina quente forAvailable, os segundos faturáveis da
piscina quente e o nome do trabalho de treinamento que reutilizou a piscina aquecida se o status da
piscina quente forReused.

Uso do baixo nível SageMaker APIs
SageMaker API
Configurar SageMaker Piscinas quentes gerenciadas usando o SageMaker API com os seguintes
comandos:
• CreateTrainingJob
• UpdateTrainingJob
• ListTrainingJobs
• DescribeTrainingJob

CLI do AWS
Configurar SageMaker Piscinas quentes gerenciadas usando oAWSCLI com os seguintes comandos:

2728

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Considerações

• create-training-job
• update-training-job
• list-training-jobs
• describe-training-job

Service Key
Opcionalmente, os administradores podem usar osagemaker:KeepAlivePeriodchave de condição
para restringir ainda mais aKeepAlivePeriodInSecondslimites para determinados usuários ou grupos.
SageMaker As piscinas aquecidas gerenciadas são limitadas a umKeepAlivePeriodInSecondsde
3.600 segundos (60 minutos), mas os administradores podem reduzir esse limite, se necessário.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "EnforceKeepAlivePeriodLimit",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:CreateTrainingJob"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"NumericLessThanIfExists": {
"sagemaker:KeepAlivePeriod": 1800
}
}
}
]

Para obter mais informações, consulteChaves de condição para a Amazon SageMakernaReferência de
autorização do serviço.

Considerações
Considere os seguintes itens ao usar SageMaker Piscinas quentes gerenciadas.
• SageMaker Pools quentes gerenciados não podem ser usados com treinamento de cluster heterogêneo.
• SageMaker Pools quentes gerenciados não podem ser usados com instâncias spot.
• SageMaker As piscinas aquecidas gerenciadas são limitadas a umKeepAlivePeriodInSecondsde
3.600 segundos (60 minutos).
• Se uma piscina aquecida continuar a corresponder com sucesso aos trabalhos de treinamento dentro do
especificadoKeepAlivePeriodInSeconds, o cluster só pode continuar em execução por no máximo 7
dias.

Treinamento incremental na Amazon SageMaker
Com o tempo, você pode perceber que um modelo gera uma inferência não tão boa como no passado.
Com o treinamento incremental, você pode usar os artefatos de um modelo existente e usar um conjunto
de dados expandido para treinar um novo modelo. O treinamento incremental economiza tempo e
recursos.
Use o treinamento incremental para:
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• Treinar um novo modelo usando um conjunto de dados expandido que contenha um padrão subjacente
que não tenha sido considerado no treinamento anterior e que tenha resultado em desempenho ruim do
modelo.
• Usar os artefatos de modelo ou uma parte dos artefatos de um modelo popular publicamente disponível
em um trabalho de treinamento. Você não precisa treinar um novo modelo do zero.
• Retomar um trabalho de treinamento que foi interrompido.
• Treinar várias variantes de um modelo, com diferentes configurações de hiperparâmetros ou usando
diferentes conjuntos de dados.
Para obter mais informações sobre trabalhos de treinamento, consulte Treine um modelo com a Amazon
SageMaker (p. 9).
Você pode treinar de forma incremental usando o SageMaker Console doAmazônia SageMaker SDK do
Python.

Important
No momento, apenas três algoritmos integrados oferecem suporte ao treinamento incremental:
Detecção de objetos (p. 2231), Classificação de imagens - MXNet (p. 2205) e Algoritmo de
segmentação semântica (p. 2242).
Tópicos
• Realizar o treinamento incremental (console) (p. 2730)
• Realizar o treinamento incremental (API) (p. 2732)

Realizar o treinamento incremental (console)
Para concluir este procedimento, você precisa:
• O URI do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) em que você armazenou os dados de
treinamento.
• O URI do bucket do S3 em que você deseja armazenar a saída do trabalho.
• O caminho do Amazon Elastic Container Registry onde o código de treinamento é armazenado. Para
obter mais informações, consulteCaminhos de registro do Docker e código de exemplo (p. 1131)
• A URL do bucket do S3 onde você armazenou os artefatos de modelo que deseja usar no treinamento
incremental. Para localizar a URL dos artefatos de modelo, consulte a página de detalhes do trabalho
de treinamento usado para criar o modelo. Para encontrar a página de detalhes, na SageMaker console,
escolhaInferência, escolhaModelose, em seguida, escolha o modelo.
Para reiniciar um trabalho de treinamento interrompido, use a URL para os artefatos de modelo
armazenados na página de detalhes, como faria com um modelo ou um trabalho de treinamento concluído.

Para realizar o treinamento incremental (console)
1.

Abra a Amazon SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2.

No painel de navegação, escolha Training (Treinamento) e Training jobs (Trabalhos de treinamento).

3.

Escolha Criar trabalho de treinamento.

4.

Forneça um nome para o trabalho de treinamento. O nome deve ser exclusivo emAWSRegião em
umAWSConta da. O nome do trabalho de treinamento deve ter de 1 a 63 caracteres. Caracteres
válidos: a-z, A-Z, 0-9 e . : + = @ _ % - (hífen).

5.

Escolha o algoritmo que você deseja usar. Para obter informações sobre algoritmos, consulte Usar a
Amazon SageMaker Algoritmos integrados ou modelos pré-treinados (p. 1121).
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6.

7.

8.

(Opcional) Para Configuração de recursos, deixe os valores padrão ou aumente o consumo de
recursos para reduzir o tempo de cálculo.
a.

(Opcional) Em Instance type (Tipo de instância), escolha o tipo de instância de computação de ML
que você deseja usar. Na maioria dos casos, ml.m4.xlarge é suficiente.

b.

Para Contagem de instâncias, use o padrão, 1.

c.

(Opcional) Em Additional volume per instance (GB) (Volume adicional por instância), escolha
o tamanho do volume de armazenamento de ML que você deseja provisionar. Na maioria dos
casos, você pode usar o padrão, 1. Se estiver usando um conjunto de dados grande, use um
tamanho maior.

Forneça informações sobre os dados de entrada para o conjunto de dados de treinamento.
a.

Em Channel name (Nome do canal), deixe o padrão (train) ou insira um nome mais significativo
para o conjunto de dados de treinamento, como expanded-training-dataset.

b.

ParaInputMode, escolhaArquivo. Para treinamento incremental, você precisa usar o modo de
entrada de arquivo.

c.

ParaTipo de distribuição de dados S3, escolhaFullyReplicated. Isso faz com que cada instância
de computação de ML use uma replicação completa do conjunto de dados expandido ao treinar
incrementalmente.

d.

Se o conjunto de dados expandido estiver descompactado, defina o Compression type (Tipo de
compactação) como None (Nenhum). Se o conjunto de dados expandido for compactado usando
Gzip, defina-o como Gzip.

e.

(Opcional) Se você estiver usando o modo de entrada de arquivo, deixe Tipo de conteúdo vazio.
Para o modo de entrada de Pipe, especifique o tipo MIME apropriado. O Tipo de conteúdo é o tipo
MIME (Multipurpose Internet Mail Extension) dos dados.

f.

Em Record wrapper (Wrapper de registro), se o conjunto de dados for salvo no formato RecordIO,
escolha RecordIO. Se o seu conjunto de dados não estiver salvo como um arquivo formatado com
RecordIO, escolha None (Nenhum).

g.

ParaTipo de dados S3, se o conjunto de dados estiver armazenado como um único arquivo,
escolhaS3Prefix. Se o conjunto de dados estiver armazenado como vários arquivos em uma
pasta, escolha Manifesto.

h.

Para Localização do S3, forneça a URL para o caminho onde você armazenou o conjunto de
dados expandido.

i.

Escolha Done (Concluído).

Para usar artefatos de modelo em um trabalho de treinamento, você precisa adicionar um novo canal
e fornecer as informações necessárias sobre os artefatos do modelo.
a.

Para Input data configuration (Configuração dos dados de entrada), escolha Add channel
(Adicionar canal).

b.

Para Channel name (Nome do canal), insira model para identificar esse canal como a origem dos
artefatos de modelo.

c.

ParaInputMode, escolhaArquivo. Artefatos de modelo são armazenados como arquivos.

d.

ParaTipo de distribuição de dados S3, escolhaFullyReplicated. Isso indica que cada instância de
computação de ML deve usar todos os artefatos de modelo para treinamento.

e.

Para Compression type (Tipo de compactação), escolha None (Nenhum) porque estamos usando
um modelo para o canal.

f.

Deixe Content type (Tipo de conteúdo) vazio. O Tipo de conteúdo é o tipo MIME (Multipurpose
Internet Mail Extension) dos dados. Para artefatos de modelo, deixamos o campo vazio.

g.

Defina Wrapper de registro como Nenhum, pois os artefatos de modelo não são armazenados no
formato RecordIO.

h.

Para Tipo de dados do S3, se você estiver usando um algoritmo interno ou um algoritmo que
armazena o modelo como um único arquivo, escolha S3Prefix. Se você estiver usando um
algoritmo que armazena o modelo como vários arquivos, escolha Manifesto.
2731

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Realizar o treinamento incremental (API)

9.

i.

Para Localização do S3, forneça a URL para o caminho onde você armazenou os artefatos de
modelo. Normalmente, o modelo é armazenado com o nome model.tar.gz. Para localizar a
URL dos artefatos de modelo, no painel de navegação, escolha Inferência e depois Modelos. Na
lista de modelos, escolha um modelo para exibir sua página de detalhes. A URL dos artefatos do
modelo está listada em Contêiner primário.

j.

Escolha Done (Concluído).

Para Output data configuration (Configuração dos dados de saída), forneça as seguintes informações:
a.

Para S3 location (Localização do S3), digite o caminho para o bucket do S3 no qual você deseja
armazenar os dados de saída.

b.

(Opcional) Para Chave de criptografia, você pode adicionar sua chave de criptografia AWS Key
Management Service (AWS KMS) para criptografar os dados de saída em repouso. Forneça o ID
da chave ou seu Número de recurso da Amazon (ARN). Para obter mais informações, consulte
Chaves de criptografia gerenciadas por KMS.

10. (Opcional) Para Tags, adicione uma ou mais tags ao trabalho de treinamento. UMAmarcarsão
metadados que podem ser definidos e atribuídosAWSrecursos Nesse caso, você pode usar tags para
ajudá-lo a gerenciar seus trabalhos de treinamento. Uma tag consiste em uma chave e um valor que
você define. Por exemplo, talvez você queira criar uma tag com Project como uma chave e um
valor que faça referência a um projeto relacionado ao trabalho de treinamento, como Home value
forecasts.
11. EscolhaCriar trabalho de treinamento. SageMaker cria e executa trabalho de treinamento.
Depois que o trabalho de treinamento for concluído, os artefatos do modelo recém-formados serão
armazenados no S3 output path (Caminho de saída do S3) que você forneceu no campo Output data
configuration (Configuração dos dados de saída). Para implantar o modelo e obter previsões, consulte
Etapa 5: Implante o modelo no Amazon EC2 (p. 88).

Realizar o treinamento incremental (API)
Este exemplo mostra como usar SageMaker APIs para treinar um modelo usando o SageMaker algoritmo
de classificação de imagens e oConjunto de dados de imagens Caltech 256e, em seguida, treine um novo
modelo usando o primeiro. Ele usa o Amazon S3 para fontes de entrada e saída. Consulte o bloco de
anotações de amostra de treinamento incremental para obter mais detalhes sobre o uso do treinamento
incremental.

Note
Neste exemplo, usamos os conjuntos de dados originais no treinamento incremental. No entanto,
é possível usar conjuntos de dados diferentes, como aqueles que contêm amostras recémadicionadas. Faça upload dos novos conjuntos de dados no S3 e faça ajustes na variável
data_channelsusada para treinar o novo modelo.
Obter umAWS Identity and Access ManagementFunção (IAM) que concede as permissões necessárias e
inicializa as variáveis do ambiente:
import sagemaker
from sagemaker import get_execution_role
role = get_execution_role()
print(role)
sess = sagemaker.Session()
bucket=sess.default_bucket()
print(bucket)
prefix = 'ic-incr-training'
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Obtenha a imagem de treinamento para o algoritmo de classificação de imagem:
from sagemaker.amazon.amazon_estimator import get_image_uri
training_image = get_image_uri(sess.boto_region_name, 'image-classification',
repo_version="latest")
#Display the training image
print (training_image)

Faça o download dos conjuntos de dados de treinamento e validação e, em seguida, faça o upload deles
no Amazon Simple Storage Service (Amazon S3):
import os
import urllib.request
import boto3
# Define a download function
def download(url):
filename = url.split("/")[-1]
if not os.path.exists(filename):
urllib.request.urlretrieve(url, filename)
# Download the caltech-256 training and validation datasets
download('http://data.mxnet.io/data/caltech-256/caltech-256-60-train.rec')
download('http://data.mxnet.io/data/caltech-256/caltech-256-60-val.rec')
# Create four channels: train, validation, train_lst, and validation_lst
s3train = 's3://{}/{}/train/'.format(bucket, prefix)
s3validation = 's3://{}/{}/validation/'.format(bucket, prefix)
# Upload the first files to the train and validation channels
!aws s3 cp caltech-256-60-train.rec $s3train --quiet
!aws s3 cp caltech-256-60-val.rec $s3validation --quiet

Defina os hiperparâmetros de treinamento:
# Define hyperparameters for the estimator
hyperparams = { "num_layers": "18",
"resize": "32",
"num_training_samples": "50000",
"num_classes": "10",
"image_shape": "3,28,28",
"mini_batch_size": "128",
"epochs": "3",
"learning_rate": "0.1",
"lr_scheduler_step": "2,3",
"lr_scheduler_factor": "0.1",
"augmentation_type": "crop_color",
"optimizer": "sgd",
"momentum": "0.9",
"weight_decay": "0.0001",
"beta_1": "0.9",
"beta_2": "0.999",
"gamma": "0.9",
"eps": "1e-8",
"top_k": "5",
"checkpoint_frequency": "1",
"use_pretrained_model": "0",
"model_prefix": "" }

Crie um objeto estimador e treine o primeiro modelo usando os conjuntos de dados de treinamento e
validação:
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# Fit the base estimator
s3_output_location = 's3://{}/{}/output'.format(bucket, prefix)
ic = sagemaker.estimator.Estimator(training_image,
role,
instance_count=1,
instance_type='ml.p2.xlarge',
volume_size=50,
max_run=360000,
input_mode='File',
output_path=s3_output_location,
sagemaker_session=sess,
hyperparameters=hyperparams)
train_data = sagemaker.inputs.TrainingInput(s3train, distribution='FullyReplicated',
content_type='application/x-recordio',
s3_data_type='S3Prefix')
validation_data = sagemaker.inputs.TrainingInput(s3validation,
distribution='FullyReplicated',
content_type='application/x-recordio',
s3_data_type='S3Prefix')
data_channels = {'train': train_data, 'validation': validation_data}
ic.fit(inputs=data_channels, logs=True)

Para usar o modelo para treinar outro modelo de forma incremental, crie um novo objeto estimador e use
os artefatos do modelo (ic.model_data, neste exemplo) para o argumento de entrada model_uri:
# Given the base estimator, create a new one for incremental training
incr_ic = sagemaker.estimator.Estimator(training_image,
role,
instance_count=1,
instance_type='ml.p2.xlarge',
volume_size=50,
max_run=360000,
input_mode='File',
output_path=s3_output_location,
sagemaker_session=sess,
hyperparameters=hyperparams,
model_uri=ic.model_data) # This parameter will
ingest the previous job's model as a new channel
incr_ic.fit(inputs=data_channels, logs=True)

Após o término do trabalho de treinamento, os artefatos de modelo recém-treinados são armazenados
no S3 output path que você forneceu em Output_path. Para implantar o modelo e obter previsões,
consulte Etapa 5: Implante o modelo no Amazon EC2 (p. 88).

Amazônia SageMaker Pastas de armazenamento
de treinamento para conjuntos de dados de
treinamento, pontos de verificação, artefatos de
modelo e resultados
Esta página fornece um resumo de alto nível de como o SageMaker a plataforma de treinamento gerencia
caminhos de armazenamento para conjuntos de dados de treinamento, artefatos de modelo, pontos de
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verificação e resultados entreAWStrabalhos de treinamento e armazenamento em nuvem em SageMaker.
Neste guia, você aprenderá a identificar os caminhos padrão definidos pelo SageMaker plataforma e como
os canais de dados podem ser simplificados com suas fontes de dados no Amazon S3, FSx for Lustre e
Amazon EFS. Para obter mais informações sobre vários modos de entrada do canal de dados e opções de
armazenamento, consulteAcesse dados de treinamento (p. 2739).
Tópicos
• Visão geral (p. 2735)
• SageMaker Variáveis de ambiente e caminhos padrão para pastas de armazenamento de
treinamento (p. 2737)
• Dicas e considerações para configurar caminhos de armazenamento (p. 2739)

Visão geral
O diagrama a seguir mostra o exemplo mais simples de como SageMaker gerencia pastas de entrada e
saída quando você executa um trabalho de treinamento usando o SageMaker SDK do PythonEstimarclass
e suaem formaMétodo do. Ele se baseia no uso do modo de arquivo como estratégia de acesso aos dados
e do Amazon S3 como fonte de dados para os canais de entrada de treinamento.
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This figure shows an overview of how SageMaker pairs storage paths between an Amazon S3 bucket as
the data source and the SageMaker training instance based on how the paths are specified in a SageMaker
estimator class. More information about the paths, how they read from or write to the paths, and purposes
of the paths are described in the following section the section called “SageMaker Variáveis de ambiente e
caminhos padrão para pastas de armazenamento de treinamento” (p. 2737).
Para obter mais informações e exemplos de como SageMaker gerencia a fonte de dados, os modos
de entrada e os caminhos locais no SageMaker instâncias de treinamento, consulteAcesse dados de
treinamento.

SageMaker Variáveis de ambiente e caminhos padrão
para pastas de armazenamento de treinamento
A tabela a seguir resume os caminhos de entrada e saída para conjuntos de dados de treinamento, pontos
de verificação, artefatos de modelo e saídas, gerenciados pelo SageMaker plataforma de treinamento.
Caminho
SageMaker Finalidade
local no
variável de
SageMaker ambiente
instância
de
treinamento

Leia do S3
durante o
início

Lendo dados de
Sim
/opt/ml/ SM_CHANNEL_NOME_DO_CANAL
treinamento dos
input/
canais de entrada
data/
1
especificados por meio
channel_name
do SageMaker SDK do
PythonEstimarClasse ou
oCreateTrainingJobOperação
da API. Para obter mais
informações sobre como
especificá-lo no seu
script de treinamento
usando o SageMaker
SDK para Python,
consultePrepare um
roteiro de treinamento.
/opt/ml/
2
output

SM_OUTPUT_DIR
Salvando resultados
como perda, precisão,
camadas intermediárias,
pesos, gradientes,
polarização e
TensorBoard-saídas
compatíveis. Você
também pode salvar
qualquer saída arbitrária
que desejar usando
esse caminho. Observe
que esse é um caminho
diferente daquele para
armazenar o artefato
final do modelo./opt/
ml/model/.
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Não

Leia do S3 Grava
durante a
para o S3
reinicializaçãodurante o
pontual
treinamento

Grava
no S3
quando o
trabalho é
encerrado

Sim

Não

Não

Não

Não

Sim
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Caminho
SageMaker Finalidade
local no
variável de
SageMaker ambiente
instância
de
treinamento
/opt/ml/
3
model

SM_MODEL_DIR
Armazenando o artefato
final do modelo. Esse
também é o caminho
a partir do qual o
artefato do modelo é
implantadoInferência
em tempo realem
SageMaker Hosting.

/opt/ml/ 4
checkpoints

Salvar pontos de
verificação do modelo
(o estado do modelo)
para retomar o
treinamento a partir
de um determinado
ponto e se recuperar
de um inesperado
ouTreinamento spot
gerenciadointerrupções.

Leia do S3
durante o
início

Leia do S3 Grava
durante a
para o S3
reinicializaçãodurante o
pontual
treinamento

Grava
no S3
quando o
trabalho é
encerrado

Não

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

/opt/ml/
code

DIRETÓRIO Copiar scripts
SAGEMAKER_SUBMIT_
de treinamento,
bibliotecas adicionais e
dependências.

Sim

Sim

Não

Não

/tmp

-

Não

Não

Não

Não

Lendo ou escrevendo
para/tmpcomo um
espaço de rascunho.

1

channel_nameé o local para especificar nomes de canais definidos pelo usuário para entradas de
dados de treinamento. Cada trabalho de treinamento pode conter vários canais de entrada de dados.
Você pode especificar até 20 canais de entrada de treinamento por trabalho de treinamento. Observe
que o tempo de download de dados dos canais de dados é contado até o tempo faturável. Para obter
mais informações sobre os caminhos de entrada de dados, consulteComo a Amazon SageMakerFornece
informações de treinamento. Além disso, existem três tipos de modos de entrada de dados que SageMaker
suporta: arquivo, FastFilee modo de tubulação. Para saber mais sobre os modos de entrada de dados do
treinamento no SageMaker, consulteAcesse dados de treinamento.
2

SageMaker compacta e grava artefatos de treinamento em arquivos TAR (tar.gz). O tempo de
compactação e upload é contado como o tempo faturável. Para obter mais informações, consulte:Como a
Amazon SageMaker Processar saída do treinamento.
3

SageMaker compacta e grava o artefato final do modelo em um arquivo TAR (tar.gz). O tempo de
compactação e upload é contado como o tempo faturável. Para obter mais informações, consulte:Como a
Amazon SageMaker Processar saída do treinamento.
4

Sincronize com o Amazon S3 durante o treinamento. Escreva como está sem compactar em arquivos
TAR. Para obter mais informações, consulte:Use pontos de verificação na Amazon SageMaker.
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Dicas e considerações para configurar caminhos de
armazenamento
Considere os seguintes itens ao configurar os caminhos de armazenamento para trabalhos de treinamento
no SageMaker.
• Se você quiser armazenar artefatos de treinamento para treinamento distribuído na/opt/ml/
output/diretório, você deve atribuir adequadamente subpastas ou nomes de arquivos exclusivos
para os artefatos por meio da definição do modelo ou do script de treinamento. Se as subpastas e os
nomes dos arquivos não estiverem configurados corretamente, todos os profissionais de treinamento
distribuídos poderão gravar as saídas no mesmo nome de arquivo na mesma pasta de saída no Amazon
S3.
• Se você usar um contêiner de treinamento personalizado, certifique-se de instalar oSageMaker Toolkit
de treinamentoque ajuda a configurar o ambiente para SageMaker trabalhos de treinamento. Caso
contrário, você deve especificar as variáveis de ambiente explicitamente em seu Dockerfile. Para obter
mais informações, consulte:Crie um contêiner com seus próprios algoritmos e modelos.
• Ao usar uma instância de ML comVolumes SSD de NVMe, SageMaker não provisiona o armazenamento
gp2 do Amazon EBS. O armazenamento disponível é fixo na capacidade de armazenamento da
instância do tipo NVMe. SageMaker configura caminhos de armazenamento para conjuntos de dados
de treinamento, pontos de verificação, artefatos de modelo e saídas para usar toda a capacidade do
armazenamento da instância. Por exemplo, as famílias de instâncias de ML com o armazenamento
de instâncias do tipo NVMe incluemml.p4d,ml.g4dn, eml.g5. Ao usar uma instância de ML com a
opção de armazenamento somente para EBS e sem armazenamento de instância, você deve definir o
tamanho do volume do EBS por meio dovolume_sizeparâmetro no SageMakerclasse do estimador
(ouVolumeSizeInGBse você estiver usando oResourceConfigAPI). Por exemplo, as famílias
de instâncias de ML que usam volumes do EBS incluemml.c5eml.p2. Para pesquisar os tipos de
instância e seus tipos e volumes de armazenamento de instâncias, consulteTipos de instância do
Amazon EC2.
• Os caminhos padrão para SageMaker Os trabalhos de treinamento são montados nos volumes do
Amazon EBS ou nos volumes SSD NVMe da instância de ML. Quando você adapta seu roteiro de
treinamento para SageMaker, certifique-se de usar os caminhos padrão listados no tópico anterior
sobrethe section called “SageMaker Variáveis de ambiente e caminhos padrão para pastas de
armazenamento de treinamento” (p. 2737). Recomendamos usar o/tmpdiretório como um espaço de
rascunho para armazenar temporariamente qualquer objeto grande durante o treinamento. Isso significa
que você não deve usar diretórios montados em um pequeno espaço em disco alocado para o sistema,
como/usere/home, a serem evitadas out-of-space (Não está executando
Para saber mais, consulte oAWSblog de machine learningEscolha a melhor fonte de dados para sua
Amazon SageMaker trabalho de treinamentoque discute mais detalhadamente estudos de caso e
benchmarks de desempenho de fontes de dados e modos de entrada.

Acesse dados de treinamento
Ao criar um trabalho de treinamento, você especifica a localização de um conjunto de dados de
treinamento e um modo de entrada para acessar o conjunto de dados. Para localização de dados, Amazon
SageMaker oferece suporte ao Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), ao Amazon Elastic File
System (Amazon EFS) e ao Amazon FSx for Lustre. Os modos de entrada determinam se os arquivos de
dados do conjunto de dados devem ser transmitidos em tempo real ou fazer o download do conjunto de
dados completo no início do trabalho de treinamento.
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SageMaker Modos de entrada eAWSCloud Storage
Esta seção resume SageMaker modos de entrada para o Amazon S3 e sistemas de arquivos no Amazon
EFS e no Amazon FSx for Lustre.
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• Modo de arquivoapresenta uma visão do sistema de arquivos do conjunto de dados para o contêiner de
treinamento. Esse é o modo de entrada padrão se você não especificar explicitamente uma das outras
duas opções. Se você usar o modo de arquivo, SageMaker baixa os dados de treinamento do local de
armazenamento para um diretório local no contêiner Docker. O treinamento começa após o download
do conjunto de dados completo. No modo de arquivo, a instância de treinamento deve ter espaço de
armazenamento suficiente para caber em todo o conjunto de dados. A velocidade de download do modo
de arquivo depende do tamanho do conjunto de dados, do tamanho médio dos arquivos e do número de
arquivos. Você pode configurar o conjunto de dados para o modo de arquivo fornecendo um prefixo do
Amazon S3, arquivo de manifesto ou arquivo de manifesto aumentado. Você deve usar um prefixo do
S3 quando todos os seus arquivos de conjunto de dados estiverem localizados em um prefixo comum
do S3. O modo de arquivo é compatível comSageMaker Modo local(iniciando uma SageMaker contêiner
de treinamento interativamente (em segundos). Para treinamento distribuído, você pode fragmentar o
conjunto de dados em várias instâncias com oShardedByS3Keyopção.
• Modo de arquivo rápidofornece acesso ao sistema de arquivos a uma fonte de dados do Amazon S3
enquanto aproveita a vantagem de desempenho do modo pipe. No início do treinamento, o modo de
arquivo rápido identifica os arquivos de dados, mas não os baixa. O treinamento pode começar sem
esperar que todo o conjunto de dados seja baixado. Isso significa que a inicialização do treinamento leva
menos tempo quando há menos arquivos no prefixo Amazon S3 fornecido.
Em contraste com o modo pipe, o modo de arquivo rápido funciona com acesso aleatório aos dados. No
entanto, ele funciona melhor quando os dados são lidos sequencialmente. O modo de arquivo rápido
não oferece suporte a arquivos de manifesto aumentados.
O modo de arquivo rápido expõe objetos do S3 usando uma interface de sistema de arquivos compatível
com POSIX, como se os arquivos estivessem disponíveis no disco local da sua instância de treinamento.
Ele transmite conteúdo do S3 sob demanda à medida que seu script de treinamento consome dados.
Isso significa que seu conjunto de dados não precisa mais caber no espaço de armazenamento da
instância de treinamento como um todo e você não precisa esperar que o conjunto de dados seja
baixado para a instância de treinamento antes do início do treinamento. Atualmente, o arquivo rápido
suporta apenas prefixos S3 (ele não suporta manifesto e manifesto aumentado). O modo de arquivo
rápido é compatível com SageMaker Modo local.
• Modo de tubulaçãotransmite dados diretamente de uma fonte de dados do Amazon S3. O streaming
pode fornecer tempos de início mais rápidos e melhor taxa de transferência do que o modo de arquivo.
Ao transmitir os dados diretamente, você pode reduzir o tamanho dos volumes do Amazon EBS usados
pela instância de treinamento. O modo de tubulação precisa apenas de espaço em disco suficiente para
armazenar os artefatos do modelo final.
É outro modo de streaming que é amplamente substituído pelo mais novo e simpler-to-usemodo de
arquivo rápido. No modo pipe, os dados são pré-obtidos do Amazon S3 com alta simultaneidade e
taxa de transferência e transmitidos para um canal nomeado, também conhecido como canal FirstIn-First-Out (FIFO) por seu comportamento. Cada tubo só pode ser lido por um único processo. UMA
SageMakerextensão específica para TensorFlow convenientementeintegra o modo Pipe ao nativo
TensorFlow carregador de dadospara formatos de arquivo de streaming de texto, TFRecords ou
RecordIO. O modo Pipe também oferece suporte à fragmentação e ao embaralhamento gerenciados de
dados.
• Amazon FSx for Lustre — O FSx for Lustre pode escalar até centenas de gigabytes de taxa de
transferência e milhões de IOPS com recuperação de arquivos de baixa latência. Ao iniciar um trabalho
de treinamento, SageMakermonta o sistema de arquivos FSx for Lustre no sistema de arquivos da
instância de treinamento e, em seguida, inicia seu script de treinamento. A montagem em si é uma
operação relativamente rápida que não depende do tamanho do conjunto de dados armazenado no FSx
for Lustre.
Para acessar o FSx for Lustre, seu trabalho de treinamento deve se conectar a uma Amazon
Virtual Private Cloud (VPC), que exige DevOps configuração e envolvimento. Para evitar custos de
transferência de dados, o sistema de arquivos usa uma única zona de disponibilidade e você precisa
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especificar uma sub-rede VPC que mapeie essa ID de zona de disponibilidade ao executar o trabalho de
treinamento.
• Amazon EFS — Para usar o Amazon EFS como fonte de dados, os dados já devem residir no Amazon
EFS antes do treinamento. SageMaker monta o sistema de arquivos do Amazon EFS especificado na
instância de treinamento e, em seguida, inicia seu script de treinamento. Seu trabalho de treinamento
deve se conectar a uma VPC para acessar o Amazon EFS.

Tip
Para saber mais sobre como especificar sua configuração de VPC para SageMaker
estimadores, consulteUse sistemas de arquivos como entradas de treinamentonaSageMaker
Documentação do SDK Python.

Escolhendo o modo de entrada de dados usando
SageMaker SDK for Python
SageMaker O SDK do Python fornece o genéricoClasse do Estimatore suavariações para estruturas de
MLpara o lançamento de trabalhos de treinamento. Você pode especificar um dos modos de entrada de
dados ao configurar a SageMaker EstimatorClasse ou aEstimator.fitMétodo do. Os modelos de
código a seguir mostram as duas maneiras de especificar os modos de entrada.
Para especificar o modo de entrada usando a classe Estimator
from sagemaker.estimator import Estimator
from sagemaker.inputs import TrainingInput
estimator = Estimator(
checkpoint_s3_uri='s3://my-bucket/checkpoint-destination/',
output_path='s3://my-bucket/output-path/',
base_job_name='job-name',
input_mode='File' # Available options: File | Pipe | FastFile
...
)
# Run the training job
estimator.fit(
inputs=TrainingInput(s3_data="s3://my-bucket/my-data/train")
)

Para obter mais informações, consulte o .SageMaker.Estimator.EstimatorClasse naSageMaker
Documentação do SDK Python.
Para especificar o modo de entrada por meio do método de ajuste do estimador
from sagemaker.estimator import Estimator
from sagemaker.inputs import TrainingInput
estimator = Estimator(
checkpoint_s3_uri='s3://my-bucket/checkpoint-destination/',
output_path='s3://my-bucket/output-path/',
base_job_name='job-name',
...
)
# Run the training job
estimator.fit(
inputs=TrainingInput(
s3_data="s3://my-bucket/my-data/train",
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)

)

input_mode='File'

# Available options: File | Pipe | FastFile

Para obter mais informações, consulte o .SageMaker.Estimator.Estimator.fitmétodo de classe e
osagemaker. entradas.TrainingInputClasse naSageMaker Documentação do SDK Python.

Tip
Para saber mais sobre como configurar o Amazon FSx for Lustre ou Amazon EFS com sua
configuração de VPC usando o SageMaker Estimadores do SDK do Python, consulteUse
sistemas de arquivos como entradas de treinamentonaSageMaker Documentação do SDK
Python.

Tip
As integrações do modo de entrada de dados com o Amazon S3, o Amazon EFS e o FSx for
Lustre são formas recomendadas de configurar a fonte de dados de forma ideal para as melhores
práticas. Você pode melhorar estrategicamente o desempenho do carregamento de dados
usando o SageMaker opções de armazenamento gerenciado e modos de entrada, mas isso não
é estritamente restrito. Você pode escrever sua própria lógica de leitura de dados diretamente
em seu contêiner de treinamento. Por exemplo, você pode configurar a leitura de uma fonte de
dados diferente, escrever sua própria classe de carregador de dados do S3 ou usar as funções de
carregamento de dados de estruturas de terceiros em seu script de treinamento. No entanto, você
deve se certificar de especificar os caminhos corretos que SageMakerpode reconhecer.

Tip
Se você usar um contêiner de treinamento personalizado, certifique-se de instalar oSageMaker
Toolkit de treinamentoque ajuda a configurar o ambiente para SageMaker trabalhos de
treinamento. Caso contrário, você deve especificar as variáveis de ambiente explicitamente
em seu Dockerfile. Para obter mais informações, consulteCrie um contêiner com seus próprios
algoritmos e modelos.
Para obter mais informações sobre como definir os modos de entrada de dados
usando o modo de nível baixo SageMaker APIs, consulteComo a Amazon SageMaker
Fornece informações de treinamento (p. 3224), oCreateTrainingJobAPI e
oTrainingInputModeemAlgorithmSpecification.

Configurar o canal de entrada de dados para usar o
Amazon FSx for Lustre
Aprenda a usar o Amazon FSx for Lustre como sua fonte de dados para maior produtividade e treinamento
mais rápido, reduzindo o tempo de carregamento de dados.

Sincronize o Amazon S3 e o Amazon FSx for Lustre
Para vincular seu Amazon S3 ao Amazon FSx for Lustre e fazer upload de seus conjuntos de dados de
treinamento, faça o seguinte.
1. Prepare seu conjunto de dados e faça upload para um bucket do Amazon S3. Por exemplo, suponha
que os caminhos do Amazon S3 para um conjunto de dados de trem e um conjunto de dados de teste
estejam no seguinte formato.
s3://my-bucket/data/train
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s3://my-bucket/data/test

2. Para criar um sistema de arquivos FSx for Lustre vinculado ao bucket do Amazon S3 com os dados de
treinamento, siga as etapas emVincular seu sistema de arquivos a um bucket do Amazon S3naGuia
do usuário do Amazon FSx for Lustre. Certifique-se de adicionar um endpoint à sua VPC, permitindo
o acesso ao Amazon S3. Para obter mais informações, consultethe section called “Crie um endpoint
VPC do Amazon S3” (p. 3698) Quando você especificaCaminho do repositório de dados, forneça o URI
do bucket do Amazon S3 da pasta que contém seus conjuntos de dados. Por exemplo, com base no
exemplo de caminhos do S3 na etapa 1, o caminho do repositório de dados deve ser o seguinte.
s3://my-bucket/data

3. Depois que o sistema de arquivos FSx for Lustre for criado, verifique as informações de configuração
executando os seguintes comandos.
aws fsx describe-file-systems && \
aws fsx describe-data-repository-association

Esses comandos retornamFileSystemId,MountName,FileSystemPath, eDataRepositoryPath.
Por exemplo, as saídas devem ser como a seguir.
# Output of aws fsx describe-file-systems
"FileSystemId": "fs-0123456789abcdef0"
"MountName": "1234abcd"
# Output of aws fsx describe-data-repository-association
"FileSystemPath": "/ns1",
"DataRepositoryPath": "s3://my-bucket/data/"

Depois que a sincronização entre o Amazon S3 e o Amazon FSx for concluída, seus conjuntos de dados
serão salvos no Amazon FSx nos seguintes diretórios.
/ns1/train
/ns1/test

# synced with s3://my-bucket/data/train
# synced with s3://my-bucket/data/test

Defina o caminho do sistema de arquivos Amazon FSx como o
canal de entrada de dados para SageMaker formação
Os procedimentos a seguir demonstram o processo de configuração do sistema de arquivos Amazon FSx
como fonte de dados para SageMaker trabalhos de treinamento.
Using the SageMaker Python SDK
Para definir adequadamente o sistema de arquivos Amazon FSx como fonte de dados, configure o
SageMaker classes de estimadores eFileSystemInputusando as instruções a seguir.
1. Configurar uma FileSystemInput objeto de classe.
from sagemaker.inputs import FileSystemInput
train_fs = FileSystemInput(
file_system_id="fs-0123456789abcdef0",
file_system_type="FSxLustre",
directory_path="/1234abcd/ns1/",
file_system_access_mode="ro",
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)

Tip
Quando você especificadirectory_path, certifique-se de fornecer o caminho do sistema
de arquivos Amazon FSx começando comMountName.
2. Configurar uma SageMaker estimador com a configuração de VPC usada para o sistema de
arquivos Amazon FSx.
from sagemaker.estimator import Estimator
estimator = Estimator(
...
role="your-iam-role-with-access-to-your-fsx",
subnets=["subnet-id"], # Should be the same as the subnet used for Amazon FSx
security_group_ids="security-group-id"
)

3. Inicie o trabalho de treinamento executando o método estimator.fit com o sistema de arquivos
Amazon FSx.
estimator.fit(train_fs)

Para encontrar mais exemplos de código, consulteUse sistemas de arquivos como entradas de
treinamentonaSageMaker Documentação do SDK Python.
Using the SageMaker CreateTrainingJob API
Como parte doCreateTrainingJobsolicitar JSON, configurarInputDataConfigcomo segue.
"InputDataConfig": [
{
"ChannelName": "string",
"DataSource": {
"FileSystemDataSource": {
"DirectoryPath": "/1234abcd/ns1/",
"FileSystemAccessMode": "ro",
"FileSystemId": "fs-0123456789abcdef0",
"FileSystemType": "FSxLustre"
}
}
}
],

Tip
Quando você especificaDirectoryPath, certifique-se de fornecer o caminho do sistema de
arquivos Amazon FSx começando comMountName.

Dicas e considerações ao configurar o FSx for Lustre
1. Ao usar instâncias habilitadas para EFA, como P4d e P3dn, certifique-se de definir as regras de entrada
e saída apropriadas no grupo de segurança. Especialmente, a abertura dessas portas é necessária para
SageMaker para acessar o sistema de arquivos Amazon FSx no trabalho de treinamento. Para saber
mais, consulteControle de acesso ao sistema de arquivos com o Amazon VPC.
2. Verifique se a função do IAM foi usada para iniciar o SageMaker O trabalho de treinamento tem acesso
ao Amazon FSx.
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Melhores práticas para escolher a fonte de dados e o
modo de entrada
A melhor fonte de dados para seu trabalho de treinamento depende das características da carga de
trabalho, como o tamanho do conjunto de dados, o formato do arquivo, o tamanho médio dos arquivos, a
duração do treinamento, um padrão de leitura sequencial ou aleatório do carregador de dados e a rapidez
com que seu modelo pode consumir os dados de treinamento. As melhores práticas a seguir fornecem
diretrizes para começar a usar o modo de entrada e o armazenamento de dados mais adequados para seu
caso de uso.
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This flowchart summarizes and visualizes best practices of choosing the best storage as the data source
and input file mode. All of the cases in the flowchart are described in the following sections.

Quando usar o Amazon EFS
Se seu conjunto de dados estiver armazenado no Amazon Elastic File System, você pode ter um aplicativo
de pré-processamento ou anotações que usa o Amazon EFS para armazenamento. Você pode executar
um trabalho de treinamento configurado com um canal de dados que aponta para o sistema de arquivos
do Amazon EFS. Para obter mais informações, consulteAcelere o treinamento na Amazon SageMaker
usando o Amazon FSx para sistemas de arquivos Lustre e Amazon EFS. Se você não conseguir obter um
desempenho melhor, verifique suas opções de otimização seguindo oGuia de desempenho do Amazon
Elastic File Systemou considere usar diferentes modos de entrada ou armazenamento de dados.

Use o modo de arquivo para pequenos conjuntos de dados
Se o conjunto de dados estiver armazenado no Amazon Simple Storage Service e seu volume geral
for relativamente pequeno (por exemplo, menos de 50 a 100 GB), tente usar o modo de arquivo. A
sobrecarga do download de um conjunto de dados de 50 GB pode variar com base no número total de
arquivos. Por exemplo, leva cerca de 5 minutos se um conjunto de dados for dividido em fragmentos
de 100 MB. Se essa sobrecarga inicial é aceitável depende principalmente da duração geral do seu
trabalho de treinamento, porque uma fase de treinamento mais longa significa uma fase de download
proporcionalmente menor.

Serializando muitos arquivos pequenos
Se o tamanho do seu conjunto de dados for pequeno (menos de 50 a 100 GB), mas for composto por
muitos arquivos pequenos (menos de 50 MB por arquivo), a sobrecarga de download do modo de arquivo
aumenta, pois cada arquivo precisa ser baixado individualmente do Amazon Simple Storage Service para
o volume da instância de treinamento. Para reduzir essa sobrecarga e o tempo de passagem de dados em
geral, considere serializar grupos desses arquivos pequenos em menos contêineres maiores (como 150
MB por arquivo) usando formatos de arquivo, comoTFRecordpelo TensorFlow, WebDatasetpelo PyTorch,
eRecordIOpara MXNet.

Quando usar o modo de arquivo rápido
Para conjuntos de dados maiores com arquivos maiores (mais de 50 MB por arquivo), a primeira opção
é experimentar o modo de arquivo rápido, que é mais fácil de usar do que o FSx for Lustre, porque não
requer a criação de um sistema de arquivos ou a conexão com uma VPC. O modo de arquivo rápido é
ideal para contêineres de arquivos grandes (mais de 150 MB) e também pode funcionar bem com arquivos
com mais de 50 MB. Como o modo de arquivo rápido fornece uma interface POSIX, ele suporta leituras
aleatórias (leitura de intervalos de bytes não sequenciais). No entanto, esse não é o caso de uso ideal, e
sua taxa de transferência pode ser menor do que com as leituras sequenciais. No entanto, se você tiver
um modelo de ML relativamente grande e computacionalmente intensivo, o modo de arquivo rápido ainda
poderá saturar a largura de banda efetiva do pipeline de treinamento e não resultar em um gargalo de IO.
Você precisará experimentar e ver. Para alternar do modo de arquivo para o modo de arquivo rápido (e
vice-versa), basta adicionar (ou remover) oinput_mode='FastFile'parâmetro ao definir seu canal de
entrada usando o SageMaker SDK for Python:
sagemaker.inputs.TrainingInput(S3_INPUT_FOLDER,

input_mode = 'FastFile')

Quando usar o Amazon FSx for Lustre
Se seu conjunto de dados for muito grande para o modo de arquivo, tiver muitos arquivos pequenos que
você não pode serializar facilmente ou usar um padrão de acesso de leitura aleatório, o FSx for Lustre
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é uma boa opção a ser considerada. Seu sistema de arquivos pode ser dimensionado para centenas de
gigabytes por segundo (Gb/s) de taxa de transferência e milhões de IOPS, o que é ideal quando você tem
muitos arquivos pequenos. No entanto, observe que pode haver um problema de inicialização a frio devido
ao carregamento lento e à sobrecarga de configurar e inicializar o sistema de arquivos FSx for Lustre.

Tip
Para saber mais, consulteEscolha a melhor fonte de dados para sua Amazon SageMaker trabalho
de treinamento. IssoAWSO blog de aprendizado de máquina discute ainda estudos de caso e
benchmark de desempenho de fontes de dados e modos de entrada.

Treinamento spot gerenciado na Amazon
SageMaker
Amazônia SageMaker facilita o treinamento de modelos de aprendizado de máquina usando instâncias
spot gerenciadas do Amazon EC2. O treinamento local gerenciado pode otimizar o custo dos modelos de
treinamento em até 90% em relação às instâncias sob demanda. SageMaker gerencia as interrupções do
Spot em seu nome.
O Managed Spot Training usa a instância spot do Amazon EC2 para executar trabalhos de treinamento em
vez de instâncias sob demanda. Você pode especificar quais trabalhos de treinamento usam instâncias
pontuais e uma condição de parada que especifica por quanto tempo. SageMaker aguarda a execução de
um trabalho usando instâncias spot do Amazon EC2. Métricas e registros gerados durante as sessões de
treinamento estão disponíveis em CloudWatch.
Amazônia SageMaker o ajuste automático do modelo, também conhecido como ajuste de hiperparâmetros,
pode usar o treinamento local gerenciado. Para obter mais informações sobre o ajuste automático do
modelo, consulteExecute o ajuste automático do modelo com SageMaker (p. 2474).
As instâncias spot podem ser interrompidas, fazendo com que os trabalhos decorram mais tempo para
serem iniciados ou concluídos. Você pode configurar seu trabalho de treinamento local gerenciado para
usar pontos de verificação. SageMaker copia dados do ponto de verificação de um caminho local para o
Amazon S3. Quando o trabalho for reiniciado, SageMaker copia os dados do Amazon S3 de volta para o
caminho local. O trabalho de treinamento pode então ser retomado a partir do último ponto de verificação,
em vez de ser reiniciado. Para obter mais informações sobre definição de pontos de verificação, consulte
Use pontos de verificação na Amazon SageMaker (p. 2751).

Note
A menos que seu trabalho de treinamento seja concluído rapidamente, recomendamos que você
use o ponto de verificação com treinamento local gerenciado. SageMaker algoritmos integrados
e algoritmos de mercado que não fazem ponto de verificação estão atualmente limitados a
umMaxWaitTimeInSecondsde 3.600 segundos (60 minutos).
Tópicos
• Uso do treinamento gerenciado de spots (p. 2750)
• Ciclo de vida de treinamento gerenciado de spots (p. 2751)

Uso do treinamento gerenciado de spots
Para usar o treinamento gerenciado de spots, crie um trabalho de treinamento. Defina
EnableManagedSpotTraining como True e especifique o MaxWaitTimeInSeconds.
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MaxWaitTimeInSeconds deve ser maior que MaxRuntimeInSeconds. Para obter mais informações
sobre como criar um trabalho de treinamento, consulte DescribeTrainingJob.
Você pode calcular a economia do uso do treinamento gerenciado de spots usando a fórmula
(1 - (BillableTimeInSeconds / TrainingTimeInSeconds)) * 100. Por exemplo, se
BillableTimeInSeconds for 100 e TrainingTimeInSeconds for 500, a economia será de 80%.
Para saber como realizar trabalhos de treinamento na Amazon SageMaker instâncias spot e como
o treinamento local gerenciado funciona e reduz o tempo faturável, veja os seguintes exemplos de
notebooks:
• Treinamento local gerenciado com TensorFlow
• Treinamento local gerenciado com XGBoost
• Treinamento spot gerenciado com MXNet
• Amazônia SageMaker Exemplos de treinamento spot gerenciado GitHub repositório

Ciclo de vida de treinamento gerenciado de spots
Você pode monitorar um trabalho de treinamento usando TrainingJobStatus e SecondaryStatus
retornados pelo DescribeTrainingJob. A lista abaixo mostra como os valores TrainingJobStatus e
SecondaryStatus mudam de acordo com o cenário de treinamento:
• Instâncias spot adquiridas sem interrupção durante o treinamento
1. InProgress: Starting↠ Downloading ↠ Training ↠ Uploading
• Identifique instâncias interrompidas uma vez. Posteriormente, foram adquiridas instâncias pontuais
suficientes para concluir o trabalho de treinamento.
1. InProgress: Starting ↠ Downloading ↠ Training ↠ Interrupted ↠ Starting ↠
Downloading ↠ Training ↠ Uploading
• Instâncias spot interrompidas duas vezes e MaxWaitTimeInSeconds excedidas.
1. InProgress: Starting ↠ Downloading ↠ Training ↠ Interrupted ↠ Starting ↠
Downloading ↠ Training ↠ Interrupted ↠ Downloading ↠ Training
2. Stopping: Stopping
3. Stopped: MaxWaitTimeExceeded
• As instâncias spot nunca foram executadas.
1. InProgress: Starting
2. Stopping: Stopping
3. Stopped: MaxWaitTimeExceeded

Use pontos de verificação na Amazon SageMaker
Use pontos de verificação na Amazon SageMaker para salvar o estado dos modelos de Machine Learning
Learning Learning (ML) durante o treinamento. Os pontos de verificação são instantâneos do modelo e
podem ser configurados pelas funções de retorno de chamada das estruturas de ML. Você pode usar
os pontos de verificação salvos para reiniciar um trabalho de treinamento a partir do último ponto de
verificação salvo.
O SageMaker o mecanismo de treinamento usa contêineres de treinamento em instâncias do Amazon
EC2, e os arquivos do ponto de verificação são salvos em um diretório local dos contêineres (o padrão
é/opt/ml/checkpoints). SageMaker fornece a funcionalidade de copiar os pontos de verificação do
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caminho local para o Amazon S3 e sincroniza automaticamente os pontos de verificação nesse diretório
com o Amazon S3. Os pontos de verificação existentes no S3 são gravados no SageMaker contêiner no
início do trabalho, permitindo que os trabalhos sejam retomados a partir de um ponto de verificação. Os
pontos de verificação adicionados à pasta S3 após o início do trabalho não são copiados para o contêiner
de treinamento. SageMaker também grava novos pontos de verificação do contêiner para o S3 durante o
treinamento. Se um ponto de verificação for excluído na SageMaker contêiner, ele também será excluído
na pasta S3.
Usando pontos de verificação, você pode fazer o seguinte:
• Salve os instantâneos do seu modelo em treinamento devido a uma interrupção inesperada no trabalho
ou na instância de treinamento.
• Retomar o treinamento do modelo no future a partir de um ponto de verificação.
• Analise o modelo nos estágios intermediários do treinamento.
• Use pontos de verificação com SageMaker gerenciou o treinamento local para economizar nos custos de
treinamento.
Se você estiver usando pontos de verificação com SageMaker treinamento local gerenciado, SageMaker
gerencia o controle de seu modelo de treinamento em uma instância spot e a retomada do trabalho
de treinamento na próxima instância spot. com SageMaker treinamento local gerenciado, você pode
reduzir significativamente o tempo faturável para treinar modelos de ML. Para obter mais informações,
consulteTreinamento spot gerenciado na Amazon SageMaker (p. 2750)
Tópicos
• Pontos de verificação para estruturas e algoritmos em SageMaker (p. 2752)
• Habilitar ponto de verificação (p. 2753)
• Navegar arquivos de ponto de verificação (p. 2754)
• Retomar o treinamento em um ponto de verificação (p. 2755)
• Considerações sobre como verificar (p. 2755)

Pontos de verificação para estruturas e algoritmos em
SageMaker
Use pontos de verificação para salvar instantâneos de modelos de ML criados em suas estruturas
preferidas SageMaker.
SageMaker estruturas e algoritmos que suportam pontos de verificação
SageMaker suporta verificação paraAWSDeep Learning Containers e um subconjunto de algoritmos
integrados sem exigir alterações no script de treinamento. SageMaker salva os pontos de verificação no
caminho local padrão'/opt/ml/checkpoints'e as copia para o Amazon S3.
• Deep Learning Containers TensorFlow,PyTorch,MXNet, eHuggingFace

Note
Se você estiver usando o HuggingFace estimador de estrutura, você precisa
especificar um caminho de saída do ponto de verificação por meio de hiperparâmetros.
Para obter mais informações, consulteFaça um treinamento na Amazon
SageMakernaHuggingFacedocumentação.
• Algoritmos integrados: Classificação de imagens,Detectar objetos,Segmentação semântica, eImpulso
XG(0.90-1 ou posterior)
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Note
Se você estiver usando o algoritmo XGBoost no modo framework (modo script), você
precisa trazer um script de treinamento do XGBoost com ponto de verificação configurado
manualmente. Para obter mais informações sobre os métodos de treinamento do XGBoost para
salvar snapshots do modelo, consulteTreinar XGBoostemdocumentação do SDK para Python
do XGBoost.
Se um algoritmo pré-construído que não suporta pontos de verificação for usado em um trabalho de
treinamento local gerenciado, SageMaker não permite um tempo máximo de espera superior a uma hora
pelo trabalho, a fim de limitar o tempo de treinamento desperdiçado devido a interrupções.
Para contêineres de treinamento personalizados e outras estruturas
Se você estiver usando seus próprios contêineres de treinamento, scripts de treinamento ou outras
estruturas não listadas na seção anterior, deverá configurar adequadamente seu script de treinamento
usando retornos de chamada ou APIs de treinamento para salvar pontos de verificação no caminho
local ('/opt/ml/checkpoints') e carregue a partir do caminho local em seu script de treinamento.
SageMaker os estimadores podem sincronizar-se com o caminho local e salvar os pontos de verificação no
Amazon S3.

Habilitar ponto de verificação
Depois de ativar o ponto de verificação, SageMaker salva pontos de verificação no Amazon S3 e
sincroniza seu trabalho de treinamento com o bucket do ponto de verificação S3.

O exemplo a seguir mostra como configurar caminhos de ponto de verificação ao
construir um SageMaker Estimador. Para ativar o ponto de verificação, adicione
ocheckpoint_s3_uriecheckpoint_local_pathparâmetros para seu estimador.
O seguinte exemplo mostra como criar um genérico SageMaker estimador e habilite o ponto de verificação.
Você pode usar esse modelo para os algoritmos suportados especificando oimage_uriparâmetro do.
Para encontrar URIs de imagem do Docker para algoritmos com pontos de verificação suportados pelo
SageMaker, consulteCaminhos de registro do Docker e código de exemplo (p. 1131). Você também pode
substituirestimatoreEstimatorcom outros SageMaker classes principais do estimador de estruturas e
classes de estimadores, comoTensorFlow,PyTorch,MXNet,HuggingFaceeXGBoost.
import sagemaker
from sagemaker.estimator import Estimator
bucket=sagemaker.Session().default_bucket()
base_job_name="sagemaker-checkpoint-test"
checkpoint_in_bucket="checkpoints"
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# The S3 URI to store the checkpoints
checkpoint_s3_bucket="s3://{}/{}/{}".format(bucket, base_job_name, checkpoint_in_bucket)
# The local path where the model will save its checkpoints in the training container
checkpoint_local_path="/opt/ml/checkpoints"
estimator = Estimator(
...
image_uri="<ecr_path>/<algorithm-name>:<tag>" # Specify to use built-in algorithms
output_path=bucket,
base_job_name=base_job_name,

)

# Parameters required to enable checkpointing
checkpoint_s3_uri=checkpoint_s3_bucket,
checkpoint_local_path=checkpoint_local_path

Os dois parâmetros a seguir especificam caminhos para o ponto de verificação:
• checkpoint_local_path— Especifique o caminho local em que o modelo salva os pontos de
verificação periodicamente em um contêiner de treinamento. O caminho padrão está definido como'/
opt/ml/checkpoints'. Se você estiver usando outras estruturas ou trazendo seu próprio contêiner
de treinamento, certifique-se de que a configuração do ponto de verificação do script de treinamento
especifique o caminho para'/opt/ml/checkpoints'.

Note
Recomendamos especificar os caminhos locais como'/opt/ml/checkpoints'para ser
consistente com o padrão SageMaker configurações de ponto de verificação. Se você preferir
especificar seu próprio caminho local, certifique-se de combinar o caminho de salvamento do
ponto de verificação em seu script de treinamento e nocheckpoint_local_pathparâmetro
do SageMakerEstimadores.
• checkpoint_s3_uri— O URI para um bucket do S3 onde os pontos de verificação são armazenados
em tempo real.
Para localizar uma lista completa de SageMaker parâmetros do estimador, veja oEstimador
APInaAmazônia SageMaker SDK Pythondocumentação.

Navegar arquivos de ponto de verificação
Localize arquivos de ponto de verificação usando o SageMaker Python SDK e o console do Amazon S3.
Para encontrar os arquivos do ponto de verificação programaticamente
Para recuperar o URI do bucket do S3 em que os pontos de verificação são salvos, verifique o seguinte
atributo do estimador:
estimator.checkpoint_s3_uri

Isso retorna o caminho de saída do Amazon S3 para pontos de verificação configurados ao solicitar
oCreateTrainingJob. Para localizar os arquivos de ponto de verificação salvos usando o console do
Amazon S3, use o procedimento a seguir.

Para localizar os arquivos de ponto de verificação no console do Amazon S3
1.

Faça login noAWS Management Consolee abra o SageMaker Console do emhttps://
console.aws.amazon.com/sagemaker/.
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2.

No painel de navegação esquerdo, escolhaEmpregos de treinamento.

3.

Escolha o link para o trabalho de treinamento com o ponto de verificação ativado para
abrirConfigurações Job.

4.

Sobre oConfigurações Jobpágina do trabalho de treinamento, localize oConfiguração de ponto de
verificaçãoSeção.

5.

Use o link para o bucket do S3 para acessar os arquivos do ponto de verificação.

Retomar o treinamento em um ponto de verificação
Para retomar um trabalho de treinamento a partir de um ponto de verificação, execute um novo estimador
com o mesmocheckpoint_s3_urique você criou noHabilitar ponto de verificação (p. 2753)Seção.
Depois que o treinamento for retomado, os pontos de verificação desse bucket do S3 serão restaurados
paracheckpoint_local_pathem cada instância do novo trabalho de treinamento. Verifique se o bucket
do S3 está na mesma região que o bucket do S3. SageMaker sessão.

Considerações sobre como verificar
Considere o seguinte ao usar pontos de verificação no SageMaker.
• Para evitar substituições no treinamento distribuído com várias instâncias, você deve configurar
manualmente os nomes e caminhos dos arquivos do ponto de verificação em seu script de treinamento.
O alto nível SageMaker a configuração do ponto de verificação especifica uma única localização do
Amazon S3 sem sufixos ou prefixos adicionais para marcar pontos de verificação de várias instâncias.
• O SageMaker O SDK do Python não oferece suporte à configuração de alto nível para a frequência dos
pontos de verificação. Para controlar a frequência dos pontos de verificação, modifique seu script de
treinamento usando as funções de salvamento do modelo da estrutura ou os retornos de chamada do
ponto de verificação.
• Se você usar SageMaker pontos de verificação com SageMaker Depurador e SageMaker distribuídos e
estão enfrentando problemas, consulte as páginas a seguir para solução de problemas e considerações.
• Considerações para a Amazon SageMaker Depurador (p. 2470)
• Solução de problemas em paralelo de dados (p. 2546)
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• Solução de problemas paralela do (p. 2613)

Fornecer metadados de conjunto de dados para
trabalhos de treinamento com um arquivo de
Manifesto aumentado
Para incluir metadados com seu conjunto de dados em um trabalho de treinamento, use um arquivo
manifesto aumentado. Ao usar um arquivo manifesto aumentado, seu conjunto de dados deve ser
armazenado no Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e você deve configurar seu trabalho de
treinamento para usar o conjunto de dados armazenado nele. Especifique a localização e o formato desse
conjunto de dados para um ou mais Channel. Os manifestos aumentados só oferecem suporte ao modo
de entrada Pipe. Consulte a seção InputMode em Channel para saber mais sobre o modo de entrada de
pipe.
Ao especificar os parâmetros de um canal, você especifica um caminho para o
arquivo, chamado deS3Uri. Amazônia SageMaker interpreta esse URI com base no
especificadoS3DataTypeemS3DataSource. A opção AugmentedManifestFile define um formato
de manifesto que inclui metadados com os dados de entrada. Usar um arquivo manifesto aumentado
é uma alternativa ao pré-processamento quando você rotula dados. Para treinar trabalhos usando
dados rotulados, você normalmente precisa pré-processar o conjunto de dados para combinar dados de
entrada com metadados antes do treinamento. Se o conjunto de dados de treinamento for grande, o préprocessamento poderá ser demorado e caro.

Formato de arquivo manifesto aumentado
Um arquivo manifesto aumentado deve ser formatado em JSON Lines. No formato JSON Lines, cada linha
no arquivo é um objeto JSON completo seguido por um separador de nova linha.
Durante o treinamento, SageMaker O analisa cada linha JSON e envia alguns ou todos os seus
atributos ao algoritmo de treinamento. Você especifica qual conteúdo de atributo deve ser transmitido
e a ordem de transmissão com o parâmetro AttributeNames da API CreateTrainingJob.
OAttributeNamesparâmetro é uma lista ordenada de nomes de atributos que SageMaker O procura no
objeto JSON para usar como entrada de treinamento.
Por exemplo, se você listar ["line", "book"] para AttributeNames, os dados de entrada deverão
incluir os nomes de atributos line e book na ordem especificada. Para este exemplo, o seguinte
conteúdo do arquivo manifesto aumentado é válido:
{"author": "Herman Melville", "line": "Call me Ishmael", "book": "Moby Dick"}
{"line": "It was love at first sight.", "author": "Joseph Heller", "book": "Catch-22"}

O SageMaker ignora nomes de atributos não listados, mesmo se eles precederem, seguirem ou estiverem
entre os atributos listados.
Ao usar arquivos manifestos aumentados, observe as seguintes diretrizes:
• A ordem dos atributos listados no parâmetro AttributeNames determina a ordem dos atributos
transmitidos ao algoritmo no trabalho de treinamento.
• O listadoAttributeNamesPode ser um subconjunto de todos os atributos na linha JSON. SageMaker
ignora atributos não listados no arquivo.
• Você pode especificar qualquer tipo de dado permitido pelo formato JSON no AttributeNames,
incluindo texto, numérico, matrizes de dados ou objetos.
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• Para incluir um URI do S3 como um nome de atributo, adicione o sufixo -ref a ele.
Se um nome de atributo contiver o sufixo -ref, o valor do atributo deverá ser um URI
do S3 para um arquivo de dados acessível ao trabalho de treinamento. Por exemplo,
seAttributeNamescontém["image-ref", "is-a-cat"], o seguinte exemplo mostra um arquivo
manifesto aumentado válido:
{"image-ref": "s3://mybucket/sample01/image1.jpg", "is-a-cat": 1}
{"image-ref": "s3://mybucket/sample02/image2.jpg", "is-a-cat": 0}

No caso da primeira linha JSON deste arquivo de manifesto, SageMaker Recupera oimage1.jpgArquivo
des3://mybucket/sample01/e a representação de string dois-a-catatributo"1"Classificação de
imagens.

Tip
Para criar um arquivo manifesto aumentado, use a Amazon SageMaker Ground Truth e crie um
trabalho de rotulagem. Para obter mais informações sobre a saída de um trabalho de rotulagem,
consulteDados de saída (p. 626).

Streaming de dados de arquivos de manifesto
aumentado
O formato de manifesto aumentado permite que você faça treinamentos no modo Pipe usando arquivos,
sem precisar criar arquivos RecordIO. Você precisa especificar ambos os canais de treinamento e de
validação como valores para o parâmetro InputDataConfig da solicitação CreateTrainingJob.
Arquivos manifestos aumentados são compatíveis apenas para canais que usam o modo de entrada Pipe.
Para cada canal, os dados são extraídos de seu arquivo manifesto aumentado e transmitidos (em ordem)
ao algoritmo por meio do pipe nomeado do canal. O modo Pipe usa o método FIFO (o primeiro a entrar é o
primeiro a sair) e, portanto, os registros são processados na ordem em que estão enfileirados. Para obter
informações sobre o modo de entrada Pipe, consulteInput Mode.
Nomes de atributos com um sufixo "-ref" apontam para dados binários pré-formatados. Em alguns
casos, o algoritmo sabe como analisar os dados. Em outros casos, pode ser necessário encapsular os
dados para que os registros sejam delimitados pelo algoritmo. Se o algoritmo for compatível com dados
formatados em RecordIO, especificar RecordIO para RecordWrapperType resolverá esse problema. Se
o algoritmo não for compatível com o formato RecordIO, especifique None para RecordWrapperType e
certifique-se de que seus dados sejam analisados corretamente para o seu algoritmo.
Usando o exemplo ["image-ref", "is-a-cat"], se você usar o encapsulamento de RecordIO, o
seguinte fluxo de dados será enviado à fila:
recordio_formatted(s3://mybucket/foo/
image1.jpg)recordio_formatted("1")recordio_formatted(s3://mybucket/bar/
image2.jpg)recordio_formatted("0")
Imagens que não são encapsuladas com o formato RecordIO, são transmitidas com o correspondenteisa-catvalor do atributo como um registro. Isso pode causar um problema, pois o algoritmo pode não
delimitar corretamente as imagens e os atributos. Para obter mais informações sobre como usar arquivos
manifesto aumentados para classificação de imagens, consulteTreinar com o formato de imagem de
manifesto aumentado.
Em geral, com o modo Pipe e os arquivos de manifesto aumentado, os limites de tamanho de volumes
do EBS não se aplicam. Isso inclui configurações que, de outra forma, devem estar dentro do limite de
tamanho de volume do EBS, comoS3DataDistributionType . Para obter mais informações sobre o
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modo Pipe e como usá-lo, consulteUso de algoritmos de treinamento próprios - Configuração de dados de
entrada.

Usar um arquivo de manifesto aumentado (console)
Para concluir este procedimento, você precisa:
• Da URL do bucket do S3 onde armazenou o arquivo manifesto aumentado.
• Armazenar os dados listados no arquivo manifesto aumentado em um bucket do S3.
• O URL do bucket do S3 no qual o resultado do trabalho deve ser armazenado.

Usar um arquivo manifesto aumentado em um trabalho de treinamento (console)
1.

Abra a Amazon SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2.

No painel de navegação, escolha Training (Treinamento) e Training jobs (Trabalhos de treinamento).

3.

Escolha Criar trabalho de treinamento.

4.

Forneça um nome para o trabalho de treinamento. O nome deve ser exclusivo dentro de
umAWSRegião em umAWSconta. Ele pode ter de 1 a 63 caracteres. Caracteres válidos: a-z, A-Z, 0-9
e . : + = @ _ % - (hífen).

5.

Escolha o algoritmo que você deseja usar. Para obter informações sobre algoritmos integrados
com suporte, consulte Usar a Amazon SageMaker Algoritmos integrados ou modelos prétreinados (p. 1121). Se quiser usar um algoritmo personalizado, verifique se ele é compatível com o
modo Pipe.

6.

(Opcional) Em Resource configuration (Configuração de recursos), aceite os valores padrão ou, para
reduzir o tempo de computação, aumente o consumo de recursos.

7.

a.

(Opcional) Em Instance type (Tipo de instância), escolha o tipo de instância de computação de ML
que você deseja usar. Na maioria dos casos, ml.m4.xlarge é suficiente.

b.

Para Instance count (Contagem de instâncias), use o padrão, 1.

c.

(Opcional) Em Additional volume per instance (GB) (Volume adicional por instância), escolha
o tamanho do volume de armazenamento de ML que você deseja provisionar. Na maioria dos
casos, você pode usar o padrão, 1. Se estiver usando um conjunto de dados grande, use um
tamanho maior.

Forneça informações sobre os dados de entrada para o conjunto de dados de treinamento.
a.

Em Channel name (Nome do canal), aceite o padrão (train) ou insira um nome mais
significativo, como training-augmented-manifest-file.

b.

Para InputMode, escolha Pipe.

c.

Em S3 data distribution type (Tipo de distribuição de dados do S3), escolha FullyReplicated.
Quando o treinamento é incremental, a replicação completa faz com que cada instância de
computação de ML use uma cópia completa do conjunto de dados expandido. Para algoritmos
baseados em neural, como Algoritmo de Modelo de tópicos neurais (NTM) (p. 2122), escolha
ShardedByS3Key.

d.

Se os dados especificados no arquivo manifesto aumentado estiverem descompactados, defina
o Compression type (Tipo de compactação) como None (Nenhum). Se os dados estiverem
compactados usando gzip, defina-os como Gzip.

e.

(Opcional) Em Content type (Tipo de conteúdo), especifique o tipo MIME apropriado. O Tipo de
conteúdo é o tipo MIME (Multipurpose Internet Mail Extension) dos dados.

f.

Para Record wrapper (Wrapper de registro), se o conjunto de dados especificado no arquivo
manifesto aumentado for salvo no formato RecordIO, escolha RecordIO. Se o seu conjunto de
dados não estiver salvo como um arquivo formatado com RecordIO, escolha None (Nenhum).

g.

Para S3 data type (Tipo de dados do S3), escolha AugmentedManifestFile.
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8.

9.

h.

Para S3 location (Localização do S3), forneça o caminho para o bucket onde você armazenou o
arquivo manifesto aumentado.

i.

Para AugmentedManifestFile attribute names (Nomes de atributo AugmentedManifestFile),
especifique o nome de um atributo que você deseja usar. O nome do atributo deve estar presente
no arquivo manifesto aumentado e faz distinção entre maiúsculas e minúsculas.

j.

(Opcional) Para adicionar mais nomes de atributos, escolha Add row (Adicionar linha) e
especifique outro nome de atributo para cada atributo.

k.

(Opcional) Para ajustar a ordem dos nomes de atributos, escolha os botões para cima ou para
baixo ao lado dos nomes. Ao usar um arquivo manifesto aumentado, a ordem dos nomes de
atributos especificados é importante.

l.

Escolha Done (Concluído).

Para Output data configuration (Configuração dos dados de saída), forneça as seguintes informações:
a.

Para S3 location (Localização do S3), digite o caminho para o bucket do S3 no qual você deseja
armazenar os dados de saída.

b.

(Opcional) Você pode usar sua chave de criptografia AWS Key Management Service (AWS
KMS) para criptografar os dados de saída em repouso. Para Encryption key (Chave de
criptografia), forneça o ID da chave ou seu número de recurso da Amazon (ARN). Para obter mais
informações, consulte Chaves de criptografia gerenciadas por KMS.

(Opcional) Para Tags, adicione uma ou mais tags ao trabalho de treinamento. UMAmarcarOs
metadados que você pode definir e atribuir aosAWSrecursos da AWS. Nesse caso, você pode usar
tags para ajudá-lo a gerenciar seus trabalhos de treinamento. Uma tag consiste em uma chave e um
valor que você define. Por exemplo, você pode querer criar uma tag com Project como uma chave e
um valor que faça referência a um projeto relacionado ao trabalho de treinamento, como Home value
forecasts.

10. SelecioneTarefa de treinamento. SageMaker O cria e executa o trabalho de treinamento.
Depois que o trabalho de treinamento terminar, SageMaker armazena os artefatos do modelo no bucket
cujo caminho você forneceuCaminho de saída do S3noConfiguração de dados de saídacampo. Para
implantar o modelo e obter previsões, consulte Etapa 5: Implante o modelo no Amazon EC2 (p. 88).

Usar um arquivo manifesto aumentado (API)
O seguinte mostra como treinar um modelo com um arquivo manifesto aumentadoUso do SageMaker
Biblioteca Python de alto nível do:
import sagemaker
# Create a model object set to using "Pipe" mode.
model = sagemaker.estimator.Estimator(
training_image,
role,
instance_count=1,
instance_type='ml.p3.2xlarge',
volume_size = 50,
max_run = 360000,
input_mode = 'Pipe',
output_path=s3_output_location,
sagemaker_session=session
)
# Create a train data channel with S3_data_type as 'AugmentedManifestFile' and attribute
names.
train_data = sagemaker.inputs.TrainingInput(
your_augmented_manifest_file,
distribution='FullyReplicated',
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)

content_type='application/x-recordio',
s3_data_type='AugmentedManifestFile',
attribute_names=['source-ref', 'annotations'],
input_mode='Pipe',
record_wrapping='RecordIO'

data_channels = {'train': train_data}
# Train a model.
model.fit(inputs=data_channels, logs=True)

Depois que o trabalho de treinamento terminar, SageMaker armazena os artefatos do modelo no bucket
cujo caminho você forneceuCaminho de saída do S3noConfiguração de dados de saídacampo. Para
implantar o modelo e obter previsões, consulte Etapa 5: Implante o modelo no Amazon EC2 (p. 88).

Monitore e analise trabalhos de treinamento usando
a Amazon CloudWatchMétricas
Uma Amazônia SageMaker o trabalho de treinamento é um processo iterativo que ensina um modelo
a fazer previsões apresentando exemplos de um conjunto de dados de treinamento. Normalmente,
um algoritmo de treinamento calcula várias métricas, como erro de treinamento e precisão de
previsão. Essas métricas ajudam a diagnosticar se o modelo está aprendendo bem e generalizará
bem para fazer previsões sobre dados não vistos. O algoritmo de treinamento grava os valores dessas
métricas em registros, que SageMaker monitora e envia para a Amazon CloudWatch em tempo real.
Para analisar o desempenho do seu trabalho de treinamento, você pode visualizar gráficos dessas
métricas no CloudWatch. Quando um trabalho de treinamento estiver concluído, você também poderá
obter uma lista dos valores de métrica que ele calcula em sua iteração final chamando a operação
DescribeTrainingJob.

Note
Amazônia CloudWatch aguentamétricas personalizadas de alta resolução, e sua melhor
resolução é de 1 segundo. No entanto, quanto mais fina for a resolução, menor será a vida útil do
CloudWatch Métricas do . Para a resolução de frequência de 1 segundo, o CloudWatch Métricas
do são disponibilizadas por 3 horas. Para obter mais informações sobre a resolução e a vida do
CloudWatch métricas, consulteGetMetricStatisticsnaAmazônia CloudWatch Referência de API.

Tip
Se você quiser traçar o perfil do seu trabalho de treinamento com uma resolução mais fina de
até 100 milissegundos (0,1 segundo) de granularidade e armazenar as métricas de treinamento
indefinidamente no Amazon S3 para análise personalizada a qualquer momento, considere
usarAmazônia SageMaker Depurador. SageMaker O Debugger fornece regras integradas para
detectar automaticamente problemas comuns de treinamento; ele detecta problemas de utilização
de recursos de hardware (como gargalos de CPU, GPU e E/S) e problemas de modelos não
convergentes (como sobreajuste, gradientes de fuga e tensores explosivos). SageMaker O
Debugger também fornece visualizações por meio do Studio e seu relatório de criação de perfil.
Para explorar as visualizações do Debugger, consulteSageMaker Passo a passo do painel
Debugger Insights,Passo a passo do relatório de criação de perfil do depurador, eAnalise dados
usando a biblioteca de cliente SMDebug.
Tópicos
• Definindo métricas de treinamento (p. 2761)
• Monitorando métricas Job de treinamento (CloudWatch Console do) (p. 2763)
• Monitorar métricas de trabalho de treinamento (Console do SageMaker) (p. 2763)
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• Exemplo: Visualizando uma curva de treinamento e validação (p. 2765)

Definindo métricas de treinamento
SageMaker analisa automaticamente os registros de tarefas de treinamento e envia métricas de
treinamento para CloudWatch. Por padrão, o SageMaker envia métricas de utilização de recursos do
sistema listadas emSageMaker Jobs e métricas de endpoint. Se você quiser SageMaker para analisar
registros e enviar métricas personalizadas de um trabalho de treinamento de seu próprio algoritmo para
CloudWatch, você precisa especificar definições de métricas passando o nome das métricas e expressões
regulares ao configurar um SageMaker solicitação de trabalho de treinamento.
Você pode selecionar as métricas que você deseja rastrear usando o SageMaker Console do,
oSageMaker SDK for Python, ou o nível baixo SageMaker API.
Se estiver usando seu próprio algoritmo, faça o seguinte:
• Certifique-se de que o algoritmo grave as métricas que você deseja capturar nos registros.
• Defina uma expressão regular que pesquise com precisão os registros para capturar os valores das
métricas para as quais você deseja enviar CloudWatch.
Por exemplo, suponha que seu algoritmo emita as seguintes métricas para erro de treinamento e erro de
validação:
Train_error=0.138318;

Valid_error=0.324557;

Se você quiser monitorar essas duas métricas no CloudWatch, o dicionário das definições de métricas
deve ser semelhante ao exemplo a seguir:
[

{
},
{

]

}

"Name": "train:error",
"Regex": "Train_error=(.*?);"
"Name": "validation:error",
"Regex": "Valid_error=(.*?);"

No regex para otrain:errormétrica definida no exemplo anterior, a primeira parte do regex encontra o
texto exato “train_error=” e a expressão(.*?);captura qualquer caractere até que o primeiro caractere
de ponto e vírgula apareça. Nessa expressão, os parênteses informam ao regex para capturar o que está
dentro deles, . significa qualquer caractere, * significa zero ou mais, e ? significa capturar apenas até a
primeira instância do caractere ;.

Defina métricas usando o SageMaker SDK for Python
Defina as métricas para as quais você deseja enviar CloudWatch especificando uma lista
de nomes de métricas e expressões regulares comometric_definitionsargumento
quando você inicializa umEstimatorobjeto. Por exemplo, se você quiser monitorar
otrain:errorevalidation:errorMétricas do em CloudWatch, seuEstimatorA inicialização seria
semelhante ao exemplo a seguir:
import sagemaker
from sagemaker.estimator import Estimator
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estimator = Estimator(
image_uri="your-own-image-uri",
role=sagemaker.get_execution_role(),
sagemaker_session=sagemaker.Session(),
instance_count=1,
instance_type='ml.c4.xlarge',
metric_definitions=[
{'Name': 'train:error', 'Regex': 'Train_error=(.*?);'},
{'Name': 'validation:error', 'Regex': 'Valid_error=(.*?);'}
]
)

Para obter mais informações sobre o treinamento usando oAmazônia SageMaker SDK for
Pythonestimadores, consulteSDK do Sagemakerem GitHub.

Defina métricas usando o SageMakerConsole do
Se você escolher oSeu próprio contêiner de algoritmo no ECRopção como sua fonte de algoritmo
na SageMaker console ao criar um trabalho de treinamento, adicione as definições de métricas
noMétricasSeção. A captura de tela a seguir mostra como ela deve ficar depois de adicionar os nomes das
métricas de exemplo e as expressões regulares correspondentes.

Defina métricas usando o nível baixo SageMakerAPI
Defina as métricas para as quais você deseja enviar CloudWatch ao especificar uma
lista de nomes de métricas e expressões regulares noMetricDefinitionscampo
doAlgorithmSpecificationparâmetro de entrada que você passa para
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oCreateTrainingJoboperação. Por exemplo, se você quiser monitorar
otrain:errorevalidation:errorMétricas do em CloudWatch, seuAlgorithmSpecificationseria
semelhante ao exemplo a seguir:
"AlgorithmSpecification": {
"TrainingImage": your-own-image-uri,
"TrainingInputMode": "File",
"MetricDefinitions" : [
{
"Name": "train:error",
"Regex": "Train_error=(.*?);"
},
{
"Name": "validation:error",
"Regex": "Valid_error=(.*?);"
}
]
}

Para obter mais informações sobre como definir e executar um trabalho de treinamento usando o baixo
nível SageMaker API, consulteCreateTrainingJob.

Monitorando métricas Job de treinamento
(CloudWatch Console do)
Você pode monitorar as métricas que um trabalho de treinamento emite em tempo real no console do
CloudWatch.

Para monitorar as métricas do trabalho de treinamento (CloudWatch Console do)
1.

Abra o CloudWatch Console dohttps://console.aws.amazon.com/cloudwatch.

2.

EscolhaMétricase, em seguida, escolha/aws/sagemaker/TrainingJobs.

3.

EscolhaTrainingJobName.

4.

Na guia Todas as métricas, escolha os nomes das métricas de treinamento que você deseja
monitorar.

5.

Na guia Métricas representadas em gráficos, configure as opções de gráficos. Para obter mais
informações sobre o uso de CloudWatch Gráficos do, consulteCriar métricas em gráficosnaAmazônia
CloudWatch Guia do usuário do.

Monitorar métricas de trabalho de treinamento
(Console do SageMaker)
Você pode monitorar as métricas que um trabalho de treinamento emite em tempo real usando o console
do SageMaker.

Para monitorar as métricas do trabalho de treinamento (SageMaker Console do)
1.

Abra o SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker.

2.

Escolha Training jobs (Trabalhos de treinamento) e escolha o trabalho de treinamento cujas métricas
você deseja visualizar.

3.

EscolhaTrainingJobName.

4.

Na seção Monitor (Monitoramento), você pode analisar os gráficos de utilização da instância e as
métricas do algoritmo.
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Exemplo: Visualizando uma curva de treinamento e
validação
Normalmente, você divide os dados nos quais treina seu modelo em conjuntos de dados de treinamento
e validação. Você usa o conjunto de treinamento para treinar os parâmetros do modelo que são usados
para fazer previsões no conjunto de dados de treinamento. Em seguida, você testa as previsões do modelo
calculando as previsões para o conjunto de validação. Para analisar o desempenho de um trabalho de
treinamento, em geral, você plota uma curva de treinamento em uma curva de validação.
A visualização de um gráfico que mostra a precisão dos conjuntos de treinamento e validação ao longo
do tempo pode ajudar você a melhorar o desempenho do seu modelo. Por exemplo, se a precisão do
treinamento continuar a aumentar com o tempo, mas, em algum momento, a precisão da validação
começar a diminuir, é provável que você esteja fazendo o sobreajuste do seu modelo. Para resolver isso,
você pode fazer ajustes ao seu modelo, como aumentar a regularização.
Neste exemplo, é possível usar oEUmage-classification-full-trainingExemplo de daExemplos de
cadernosSeção do seu SageMaker instância de caderno. Se você não tiver um SageMaker instância
de notebook, crie uma seguindo as instruções emEtapa 1: Criar uma Amazon SageMaker Instância do
cad (p. 77). Se você preferir, pode acompanhar oExemplo de classificação de imagem multiclasse de
ponta a pontano caderno de exemplo em GitHub. Você também precisa de um bucket Amazon S3 para
armazenar os dados de treinamento e para a saída do modelo.

Para visualizar curvas de erro de treinamento e validação:
1.

Abra o SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker.

2.

Escolha Blocos de anotações e escolha Instâncias de bloco de anotações.

3.

Escolha a instância de bloco de anotações que você deseja usar e selecione Open (Abrir).

4.

No painel da sua instância de notebook, escolhaSageMakerExemplos.

5.

Expanda oIntrodução aos algoritmos da Amazonseção e, em seguida, escolhaUsar oao lado
doEUmage-classification-fulltraining.ipynb.

6.

EscolhaCriar cópia. SageMaker cria uma cópia editável doEUmage-classificationfulltraining.ipynbNotebook na sua instância de caderno

7.

Execute todas as células do caderno até oInferênciaSeção. Você não precisa implantar um endpoint
nem obter inferência para este exemplo.

8.

Depois que o trabalho de treinamento começar, abra o CloudWatch Console dohttps://
console.aws.amazon.com/cloudwatch.

9.

EscolhaMétricase, em seguida, escolha/aws/sagemaker/TrainingJobs.

10. EscolhaTrainingJobName.
11. Na aba All metrics (Todas as métricas), escolha as métricas train:accuracy e validation:accuracy para
o trabalho de treinamento que você criou no bloco de anotações.
12. No gráfico, escolha uma área na qual os valores das métricas aumentem. Você deve visualizar algo
como o exemplo a seguir.
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Implemente modelos para inferência
Depois de criar e treinar seus modelos, você poderá implantá-los para obter previsões de duas maneiras:
• Para configurar um endpoint persistente para obter previsões de seus modelos, use a Amazon
SageMakerserviços de hospedagem. Para ver um exemplo de como implantar um modelo no
SageMaker serviço de hospedagem, consulteCrie seu endpoint e implante seu modelo (p. 2793).
Ou, se preferir, assista ao seguinte tutorial em vídeo:
Implante seus modelos de ML na produção em grande escala com a Amazon SageMaker
• Para obter previsões para um conjunto de dados inteiro, use SageMaker transformação em lote. Para
obter uma visão geral sobre a implantação de um modelo com SageMaker transformação em lote,
consulteUsar transformação em lote (p. 2987).
Para obter um exemplo de como implantar um modelo com transformação em lote, consulte (Opcional)
Faça uma previsão com a transformação Batch (p. 89).
Ou, se preferir, assista ao seguinte tutorial em vídeo:
Implante seus modelos de ML na produção em grande escala com a Amazon SageMaker

Pré-requisitos
Esses tópicos pressupõem que você tenha criado e treinado um ou mais modelos de machine learning e
esteja pronto para implantá-los. Se você é novo em SageMaker e não concluíram essas tarefas de prérequisito, siga as etapas naConceitos básicos da Amazon SageMaker (p. 35)tutorial para se familiarizar
com um exemplo de como SageMaker gerencia o processo de ciência de dados e como ele lida com a
implantação do modelo. Para obter mais informações sobre o treinamento de um modelo, consulteModelos
de treinamento (p. 1116).

O que você deseja fazer?
SageMaker fornece recursos para gerenciar recursos e otimizar o desempenho da inferência ao implantar
modelos de aprendizado de máquina. Para obter orientações sobre como usar pipelines de inferência,
compilar e implantar modelos com o Neo, o Elastic Inference e o dimensionamento automático de
modelos, consulte os tópicos a seguir.
• Para gerenciar o processamento de dados e as previsões em tempo real ou processar transformações
em lote em um pipeline, consulte Hospede modelos junto com a lógica de pré-processamento como
canal de inferência serial por trás de um endpoint (p. 2827).
• Para implantar um modelo em instâncias inf1, consulte Otimize o desempenho do modelo usando o
Neo (p. 3098).
• Para treinar TensorFlow, Apache MXNet, PyTorch, modelos ONNX e XGBoost uma vez e otimize-os
para implantação em processadores ARM, Intel e Nvidia, consulteOtimize o desempenho do modelo
usando o Neo (p. 3098).
• Para pré-processar conjuntos de dados inteiros rapidamente ou para obter inferências de um modelo
treinado para grandes conjuntos de dados quando você não precisa de um endpoint persistente,
consulte Usar transformação em lote (p. 2987).
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• Para acelerar a taxa de transferência e diminuir a latência de obter inferências em tempo real de seus
modelos de aprendizado profundo que são implantados como SageMaker modelos hospedados usando
uma instância de GPU para seu endpoint, consulteUsar a Amazon Amazon SageMaker Elastic Inference
(EI) (p. 3168).
• Para ajustar dinamicamente o número de instâncias provisionadas em resposta a alterações na carga de
trabalho, consulte Dimensione automaticamente a Amazon SageMaker Modelos (p. 2841).
• Para criar um endpoint que possa hospedar vários modelos usando um contêiner de serviço
compartilhado, consulte Hospede vários modelos em um contêiner atrás de um endpoint (p. 2803).
• Para testar vários modelos em produção, consulte Atualize modelos em produção com
segurança (p. 2859).

Gerenciar implantações de modelos
Para obter orientações sobre o gerenciamento de implantações de modelos, incluindo monitoramento,
solução de problemas e práticas recomendadas, e para obter informações sobre o armazenamento
associado a instâncias de hospedagem de inferência:
• Para obter ferramentas que podem ser usadas para monitorar implantações de modelos, consulte
Monitorar a Amazon SageMaker (p. 3713).
• Para solucionar problemas de implantações de modelos, consulte Solucionar problemas da Amazon
SageMaker Implantações de modelos (p. 2871).
• Para obter as práticas recomendadas para a implantação de modelos, consulte Práticas
recomendadas (p. 2867).
• Para obter informações sobre o tamanho dos volumes de armazenamento fornecidos para diferentes
tamanhos de instâncias de hospedagem, consulte Volumes de armazenamento da instância
do (p. 2858).

Implantar seu próprio código de inferência
Para desenvolvedores que precisam de orientações mais avançadas sobre como executar seu próprio
código de inferência:
• Para executar seus próprios serviços de hospedagem de código de inferência, consulte Usar seu próprio
código de inferência com serviços de hospedagem (p. 3231).
• Para executar seu próprio código de inferência para transformações em lote, consulte Usar seu próprio
código de inferência com uma transformação em lote (p. 3237).

Amazônia SageMaker Indicador de inferência
Amazônia SageMaker O Inference Recommender é um novo recurso da Amazon SageMaker que reduz o
tempo necessário para colocar modelos de aprendizado de máquina (ML) em produção ao automatizar o
teste de carga e o ajuste de modelos SageMakerML ML. Você pode usar o Inference Recommender para
implantar seu modelo em um endpoint de inferência em tempo real que ofereça o melhor desempenho
com o menor custo. O Inference Recommender ajuda você a selecionar o melhor tipo e configuração de
instância (como contagem de instâncias, parâmetros de contêiner e otimizações de modelo) para seus
modelos de ML e cargas de trabalho.
Amazônia SageMaker O Inference Recommender cobra apenas pelas instâncias usadas enquanto seus
trabalhos estão sendo executados.
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Como ele funciona
Para usar o Amazon SageMaker Recomendador de inferência, primeiro, você deve registrar um modelo
para SageMaker registro de modelo com seu artefato modelo e contêiner, useAWS SDK for Python
(Boto3)para comparar diferentes SageMaker configurações de endpoints, colete métricas e visualize
métricas de desempenho e utilização de recursos para ajudar você a decidir qual tipo de instância
escolher.

Como começar
Se você estiver usando a Amazon pela primeira vez SageMaker Recomendador de inferência,
recomendamos que você faça o seguinte:
1. Leia asPré-requisitos (p. 2769)seção para garantir que você tenha cumprido os requisitos para usar a
Amazon SageMaker Recomendador de inferência.
2. Leia asTrabalhos de recomendação (p. 2775)seção para lançar seus primeiros trabalhos de
recomendação do Inference Recommender.
3. Explore a Amazônia SageMaker Indicador de inferênciaBloco de anotações JupyterExemplo de da .

Pré-requisitos
Para usar o Amazon SageMaker Recomendador de inferência, primeiro verifique se você atendeu aos
pré-requisitos listados abaixo. Como exemplo, mostramos como usar um PyTorch (v1.7.1) ResNet-18
modelo pré-treinado para os dois tipos de Amazon SageMaker Trabalhos de recomendação do Inference
Recommender.

Note
• Os exemplos de código a seguir usam Python. Remover o!caractere de prefixo se você
executar qualquer uma das seguintes amostras de código em seu terminal ouAWS CLI.
• Este exemplo usa oconda_pytorch_p36_latestkernel dentro de uma Amazon SageMaker
Instância de notebook. Este kernel é fornecido pela SageMaker e usa Python 3.6 e PyTorch
1.7.1. Para obter mais informações sobre SageMaker Cadernos, consulteUsar a Amazon
Amazon SageMaker Instâncias de bloco (p. 299).
1.

Criar uma função do IAM para a Amazon SageMaker.

2.

Criar uma função do IAM para a Amazon SageMaker que tem
oAmazonSageMakerFullAccessPolítica gerenciada do IAM anexada.
(Opcional) Analise os modelos existentes comparados pelo Inference Recommender.
O Inference Recommender compara modelos de modelos de zoológicos populares. O Inference
Recommender oferece suporte ao seu modelo, mesmo que ele ainda não tenha sido comparado.
Usar oListModelMetaDatapara obter um objeto de resposta que liste o domínio, a estrutura, a
tarefa e o nome do modelo dos modelos de aprendizado de máquina encontrados em zoológicos de
modelos comuns.
Você usa o domínio, a estrutura, a versão da estrutura, a tarefa e o nome do modelo em etapas
posteriores para selecionar uma imagem Docker de inferência e registrar seu modelo com SageMaker
Registry de modelos. Veja a seguir como listar metadados de modelos com o SDK for Python (Boto3):
import boto3
aws_region="<INSERT>"
sagemaker_client = boto3.client("sagemaker", aws_region)
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list_model_metadata_response=sagemaker_client.list_model_metadata()

A saída inclui resumos do modelo (ModelMetadataSummaries) e metadados de resposta
(ResponseMetadata) semelhante ao seguinte:
{

}

'ModelMetadataSummaries': [{
'Domain': 'NATURAL_LANGUAGE_PROCESSING',
'Framework': 'PYTORCH:1.6.0',
'Model': 'bert-base-cased',
'Task': 'FILL_MASK'
},
{
'Domain': 'NATURAL_LANGUAGE_PROCESSING',
'Framework': 'PYTORCH:1.6.0',
'Model': 'bert-base-uncased',
'Task': 'FILL_MASK'
},
{
'Domain': 'COMPUTER_VISION',
'Framework': 'MXNET:1.8.0',
'Model': 'resnet18v2-gluon',
'Task': 'IMAGE_CLASSIFICATION'
},
{
'Domain': 'COMPUTER_VISION',
'Framework': 'PYTORCH:1.6.0',
'Model': 'resnet152',
'Task': 'IMAGE_CLASSIFICATION'
}],
'ResponseMetadata': {
'HTTPHeaders': {
'content-length': '2345',
'content-type': 'application/x-amz-json-1.1',
'date': 'Tue, 19 Oct 2021 20:52:03 GMT',
'x-amzn-requestid': 'xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx'
},
'HTTPStatusCode': 200,
'RequestId': 'xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx',
'RetryAttempts': 0
}

Para esta demonstração, usamos um PyTorch (v1.7.1) ResNetModelo -18 para realizar a classificação
de imagens. O exemplo de código Python a seguir armazena a estrutura, a versão da estrutura, o
domínio e a tarefa em variáveis para uso posterior:
# ML framework details
framework = 'PYTORCH'
framework_version = '1.7.1'
# ML model details
ml_domain = 'COMPUTER_VISION'
ml_task = 'IMAGE_CLASSIFICATION'

3.

Carregue seu modelo de aprendizado de máquina para o Amazon S3.
Usar esta referência PyTorch (v1.7.1) ResNetmodelo -18 se você não tiver um modelo de aprendizado
de máquina pré-treinado:
# Optional: Download a sample PyTorch model
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import torch
from torchvision import models, transforms, datasets
# Create an example input for tracing
image = torch.zeros([1, 3, 256, 256], dtype=torch.float32)
# Load a pretrained resnet18 model from TorchHub
model = models.resnet18(pretrained=True)
# Tell the model we are using it for evaluation (not training). Note this is required
for Inferentia compilation.
model.eval()
model_trace = torch.jit.trace(model, image)
# Save your traced model
model_trace.save('model.pth')

Baixe um exemplo de script de inferênciainference.py. Criar umacodee mova o script de inferência
para ocodediretório.
# Download the inference script
!wget https://aws-ml-blog-artifacts.s3.us-east-2.amazonaws.com/inference.py
# move it into a code/ directory
!mkdir code
!mv inference.py code/

Amazônia SageMaker exige que modelos de aprendizado de máquina pré-treinados sejam
empacotados como um arquivo TAR compactado (*.tar.gz). Comprima seu modelo para atender a
esse requisito:
!tar -czf test.tar.gz model.pth resnet18.py

Quando seu endpoint é provisionado, os arquivos no arquivo são extraídos para/opt/ml/model/no
endpoint.
Depois de compactar o modelo e os artefatos do modelo como um.tar.gzarquivo, faça upload deles
para o seu bucket do Amazon S3. Veja a seguir uma demonstração de como carregar seu modelo
para o Amazon S3 usando oAWS CLI:
!aws s3 cp test.tar.gz s3://{your-bucket}/models/

4.

Selecione uma imagem de inferência Docker pré-criada ou crie sua própria imagem de inferência do
Docker.
SageMaker fornece contêineres para seus algoritmos integrados e imagens pré-construídas do
Docker para algumas das estruturas de aprendizado de máquina mais comuns, como o Apache
MXNet, TensorFlow, PyTorche Chainer. Para uma lista completa dos disponíveis SageMakerimagens,
vejaImagens de Deep Learning Containers disponíveis.
Se nenhum dos existentes SageMaker os contêineres atendem às suas necessidades e você não
tem um contêiner próprio, crie uma nova imagem do Docker. ConsulteUsar o próprio código de
inferência (p. 3230)para obter informações sobre como criar uma imagem do Docker.
O seguinte demonstra como recuperar um PyTorch imagem de inferência da versão 1.7.1 usando o
SageMaker Python thon:
from sagemaker import image_uris
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aws_region="<aws_region>"
## Uncomment and replace with your own values if you did not define
## these variables a previous step.
#framework = 'PYTORCH'
#framework_version = '1.7.1'
# Note: you can use any CPU-based instance here,
# this is just to set the arch as CPU for the Docker image
instance_type = 'ml.m5.2xlarge'
image_uri = image_uris.retrieve(framework,
region=aws_region,
version=framework_version,
py_version='py3',
instance_type=instance_type,
image_scope='inference')

Para ver uma lista dos disponíveis SageMaker Instâncias, consulteAmazônia SageMakerDefinição de
preços.
5.

Crie um arquivo de exemplo de carga útil.
Crie um arquivo que contenha arquivos individuais que a ferramenta de teste de carga possa enviar
para seu SageMaker Endpoints. Seu código de inferência deve ser capaz de ler os formatos de
arquivo da carga de amostra.
O seguinte faz o download de uma imagem .jpg que esse exemplo usa em uma etapa posterior para o
ResNetModelo -18.
!wget https://cdn.pixabay.com/photo/2020/12/18/05/56/flowers-5841251_1280.jpg

Comprima a carga útil da amostra como um tarball:
!tar -cvzf payload.tar.gz flowers-5841251_1280.jpg

Faça o upload da carga de amostra para o Amazon S3 e anote o URI do Amazon S3:
!aws s3 cp payload.tar.gz s3://{bucket}/models/

Você precisa do URI do Amazon S3 em uma etapa posterior, então armazene-o em uma variável:
bucket_prefix='models'
bucket = '<your-bucket-name>' # Provide the name of your S3 bucket
payload_s3_key = f"{bucket_prefix}/payload.tar.gz"
sample_payload_url= f"s3://{bucket}/{payload_s3_key}"

6.

Registre seu modelo no registro de modelos
com SageMaker Registro de modelos, você pode catalogar modelos para produção, gerenciar versões
de modelos, associar metadados (como métricas de treinamento) a um modelo, gerenciar o status de
aprovação de um modelo, implantar modelos na produção e automatizar a implantação do modelo
com CI/CD.
Quando você usa SageMaker Registro de modelos para rastrear e gerenciar seus modelos, eles são
representados como um pacote de modelo versionado dentro de grupos de pacotes de modelos.
Pacotes de modelos não versionados não fazem parte de um grupo de modelos. Os grupos de
pacotes de modelos contêm várias versões ou iterações de um modelo. Embora não seja necessário
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criá-los para todos os modelos no registro, eles ajudam a organizar vários modelos que têm a mesma
finalidade e fornecem controle de versão automático.
Para usar o Amazon SageMaker Recomendador de inferência, você deve ter um pacote de
modelo versionado. Você pode criar um pacote de modelo versionado programaticamente com
oAWS SDK for Python (Boto3)ou com a Amazon SageMaker estúdio. Para criar um pacote
de modelo versionado programaticamente, primeiro crie um grupo de pacotes de modelos
com oCreateModelPackageGroupAPI. Em seguida, crie um pacote de modelo usando
oCreateModelPackageAPI. Chamar esse método cria um pacote de modelo versionado.
ConsulteCriar um grupo de modelos (p. 3017)eRegistrar uma versão de modelo (p. 3021)para obter
instruções detalhadas sobre como criar programaticamente e interativamente um grupo de pacotes
de modelos e como criar um pacote de modelos versionados, respectivamente, com oAWS SDK for
Python (Boto3)e a Amazon Amazon SageMaker estúdio.
O exemplo de código a seguir demonstra como criar um pacote de modelos versionados usando
oAWS SDK for Python (Boto3).

Note
Observação: Você não precisa aprovar o pacote do modelo para criar um trabalho de
recomendação de inferência.
a.

Criar um grupo de pacotes de modelos
Crie um grupo de pacotes de modelos com oCreateModelPackageGroupAPI. Informe um
nome para o grupo de pacotes de modelos para oModelPackageGroupNamee, opcionalmente,
uma descrição do pacote de modelos noModelPackageGroupDescriptioncampo.
model_package_group_name = '<INSERT>'
model_package_group_description = '<INSERT>'
model_package_group_input_dict = {
"ModelPackageGroupName" : model_package_group_name,
"ModelPackageGroupDescription" : model_package_group_description,
}
model_package_group_response =
sagemaker_client.create_model_package_group(**model_package_group_input_dict)

Consulte oAmazônia SageMaker Guia de referência de APIpara obter uma lista completa dos
argumentos opcionais e obrigatórios que você pode passar paraCreateModelPackageGroup.
Crie um Package de modelo especificando uma imagem do Docker que executa seu código
de inferência e a localização dos artefatos do seu modelo no Amazon S3 e fornece valores
paraInferenceSpecification.InferenceSpecificationdevem conter informações sobre
trabalhos de inferência que podem ser executados com modelos com base nesse Package de
modelos, incluindo o seguinte:
• Os caminhos do Amazon ECR das imagens que executam seu código de inferência.
• (Opcional) Os tipos de instância que o Model Package suporta para trabalhos de transformação
e endpoints em tempo real usados para inferência.
• Os formatos de conteúdo de entrada e saída que o Model Package suporta para inferência.
Além disso, você deve especificar os seguintes parâmetros ao criar um pacote de modelos:
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• Domínio: O domínio de machine learning do pacote de modelos e seus componentes. Os
domínios comuns de machine learning incluem visão computacional e processamento de
linguagem natural.
• Tarefa: A tarefa de machine learning realizada pelo pacote de modelos. Tarefas comuns
de machine learning incluem detecção de objetos e classificação de imagens. Especifique
“OTHER” se nenhuma das tarefas listadas naGuia de referência de APIsatisfaça seu caso de
uso. Consulte oTarefaDescrições de campo da API para uma lista de tarefas de aprendizado de
máquina suportadas.
• SamplePayloadUrl: O caminho do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) em que
a carga útil de exemplo está armazenada. Esse caminho deve apontar para um arquivo tar
compactado por gzip (sufixo .tar.gz).
• Framework: A framework de machine learning da imagem do contêiner do pacote de modelos.
• FrameworkVersion: A versão da framework da imagem do contêiner do pacote de modelos.
Se você fornecer uma lista de permissões de tipos de instância a serem usados para gerar
inferências em tempo real para oSupportedRealtimeInferenceInstanceTypes, o Inference
Recommender limitará o espaço de pesquisa para tipos de exemplo durante umDefaulttrabalho.
Use esse parâmetro se você tiver restrições orçamentárias ou souber que há um conjunto
específico de tipos de instância que pode dar suporte à imagem do modelo e do contêiner.
Em uma etapa anterior, baixamos um pré-treinado ResNet18 modelam e o armazenaram em
um bucket do Amazon S3 em um diretório chamadomodels. Recuperar um PyTorch (v1.7.1)
Imagem de inferência do Deep Learning Container e armazenou o URI em uma variável
chamadaimage_uri. Usamos essas variáveis no exemplo de código a seguir, onde definimos
um dicionário usado como entrada para oCreateModelPackageAPI.
# Provide the Amazon S3 URI of your compressed tarfile
# so that Model Registry knows where to find your model artifacts
bucket_prefix='models'
bucket = '<your-bucket-name>' # Provide the name of your S3 bucket
model_s3_key = f"{bucket_prefix}/test.tar.gz"
model_url= f"s3://{bucket}/{model_s3_key}"
# Similar open source model to the packaged model
# The name of the ML model as standardized by common model zoos
nearest_model_name = 'resnet18'
# The supported MIME types for input and output data. In this example,
# we are using images as input.
input_content_type='image/jpeg'
# Optional - provide a description of your model.
model_package_description = '<INSERT>'
## Uncomment if you did not store the domain and task in an earlier
## step
#ml_domain = 'COMPUTER_VISION'
#ml_task = 'IMAGE_CLASSIFICATION'
## Uncomment if you did not store the framework and framework version
## in a previous step.
#framework = 'PYTORCH'
#framework_version = '1.7.1'
# Optional: Used for optimizing your model using SageMaker Neo
# PyTorch uses NCHW format for images
data_input_configuration = "[[1,3,256,256]]"
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# Create a dictionary to use as input for creating a model pacakge group
model_package_input_dict = {
"ModelPackageGroupName" : model_package_group_name,
"ModelPackageDescription" : model_package_description,
"Domain": ml_domain,
"Task": ml_task,
"SamplePayloadUrl": sample_payload_url,
"InferenceSpecification": {
"Containers": [
{
"Image": image_uri,
"ModelDataUrl": model_url,
"Framework": framework.upper(),
"FrameworkVersion": framework_version,
"NearestModelName": nearest_model_name,
"ModelInput": {"DataInputConfig": data_input_configuration}
}
],
"SupportedContentTypes": [input_content_type]
}
}

b.

Criar um pacote de modelo
Usar oCreateModelPackageAPI para criar um Package de modelo. Passe o dicionário de
entrada definido na etapa anterior:
model_package_response =
sagemaker_client.create_model_package(**model_package_input_dict)

Você precisa do pacote de modelo ARN para usar a Amazon SageMaker Recomendador de
inferência. Observe o ARN do pacote de modelos ou armazene-o em uma variável:
model_package_arn = model_package_response["ModelPackageArn"]
print('ModelPackage Version ARN : {}'.format(model_package_arn))

Trabalhos de recomendação
Amazônia SageMaker O Inference Recommender pode fazer dois tipos de recomendações:
1. Recomendações de instância (Defaulttipo de trabalho) execute um conjunto de testes de carga nos
tipos de instância recomendados. Você só precisa fornecer um pacote modelo Amazon Resource Name
(ARN) para iniciar esse tipo de trabalho de recomendação. Os trabalhos de recomendação de instância
são concluídos em 45 minutos.
2. Recomendações de endpoints (Advancedtipo de trabalho) são baseados em um teste de carga
personalizado em que você seleciona instâncias de ML, fornece um padrão de tráfego personalizado e
fornece requisitos de latência e taxa de transferência com base em seus requisitos de produção. Esse
trabalho leva em média 2 horas para ser concluído, dependendo da duração do trabalho definida e do
número total de configurações de instância testadas.
Os dois tipos de recomendações usam as mesmas APIs para criar, descrever e interromper trabalhos.
A saída é uma lista de recomendações de configuração de instâncias com variáveis de ambiente
associadas, custo, taxa de transferência e métricas de latência. As recomendações de endpoints também
fornecem uma contagem inicial de instâncias que você pode usar para configurar uma política de
escalonamento automático. Para diferenciar entre os dois tipos de trabalhos, especifiqueDefaultpara
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criar recomendações preliminares de endpoints eAdvancedpara testes de carga personalizados e
recomendações de terminais.

Note
• Você não precisa realizar os dois tipos de trabalhos de recomendação em seu próprio fluxo de
trabalho. Você pode fazer qualquer uma de forma independente uma da outra.
Tópicos
• Receba uma recomendação de instância (p. 2776)
• Obtenha recomendações compiladas com o Neo (p. 2783)
• Execute um teste de carga personalizado (p. 2784)

Receba uma recomendação de instância
Os trabalhos de recomendação de instâncias executam um conjunto de testes de carga nos tipos de
instância recomendados. Os trabalhos de recomendação de inferência usam métricas de desempenho
baseadas em testes de carga usando os dados de amostra que você forneceu durante o registro da versão
do modelo.

Note
Antes de criar um trabalho de recomendação do Inference Recommender, certifique-se de ter
satisfeito oPré-requisitos (p. 2769).
O seguinte demonstra como usar a Amazon SageMaker Inference Recommender para criar uma
recomendação de instância com base no seu tipo de modelo usando oAWS SDK for Python (Boto3),AWS
CLIe a Amazon SageMaker estúdio.

Crie uma recomendação de instância
Crie uma recomendação de instância programaticamente usandoAWS SDK for Python (Boto3), com oAWS
CLI, ou usando interativamente o Studio. Especifique um nome de trabalho para sua recomendação de
instância, umAWSARN de função do IAM, uma configuração de entrada e o ARN do pacote de modelo
quando você registrou seu modelo no registro do modelo.
AWS SDK for Python (Boto3)
Usar oCreateInferenceRecommendationsJobAPI para obter uma recomendação de endpoint
de instância. DefinaJobTypecampo para'Default'por exemplo, trabalhos de recomendação de
endpoints. Além disso, forneça o seguinte:
• O nome de recurso da Amazon (ARN) de uma função do IAM que ativa o Inference Recommender
para executar tarefas em seu nome. Defina isso para oRoleArncampo.
• O ARN do pacote de modelo versionado que você criou ao registrar seu modelo no registro do
modelo. Defina isso paraModelPackageVersionArnnaInputConfigcampo.
• Forneça um nome para seu trabalho de recomendação do Inference Recommender para
oJobNamecampo. O nome do trabalho do Inference Recommender deve ser exclusivo dentro
doAWSRegião e dentro de suaAWSConta da.
Importar oAWS SDK for Python (Boto3)empacotar e criar um SageMaker objeto cliente usando a
classe cliente. Se você seguiu as etapas doPré-requisitosseção, o grupo de pacotes de modelos ARN
foi armazenado em uma variável chamadamodel_package_arn.
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# Create a low-level SageMaker service client.
import boto3
aws_region = '<INSERT>'
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region_name=aws_region)
# Provide your model package ARN that was created when you registered your
# model with Model Registry
model_package_arn = '<INSERT>'
# Provide a unique job name for SageMaker Inference Recommender job
job_name = '<INSERT>'
# Inference Recommender job type. Set to Default to get an initial recommendation
job_type = 'Default'
# Provide an IAM Role that gives SageMaker Inference Recommender permission to
# access AWS services
role_arn = 'arn:aws:iam::<account>:role/*'
sagemaker_client.create_inference_recommendations_job(
JobName = job_name,
JobType = job_type,
RoleArn = role_arn,
InputConfig = {
'ModelPackageVersionArn': model_package_arn
}
)

Consulte oAmazônia SageMaker Guia de referência de APIpara obter uma
lista completa dos argumentos opcionais e obrigatórios que você pode passar
paraCreateInferenceRecommendationsJob.
AWS CLI
Usar ocreate-inference-recommendations-jobAPI para obter uma recomendação de endpoint
de instância. Definajob-typecampo para'Default'por exemplo, trabalhos de recomendação de
endpoints. Além disso, forneça o seguinte:
• O nome de recurso da Amazon (ARN) de uma função do IAM que ativa a Amazon SageMaker
Recomendador de inferência para realizar tarefas em seu nome. Defina isso para orolearncampo.
• O ARN do pacote de modelo versionado que você criou ao registrar seu modelo no Model Registry.
Defina isso paraModelPackageVersionArnnainput-configcampo.
• Forneça um nome para seu trabalho de recomendação do Inference Recommender para
ojob-namecampo. O nome do trabalho do Inference Recommender deve ser exclusivo dentro
doAWSRegião e dentro de suaAWSConta da.

aws sagemaker create-inference-recommendations-job
--region <region>\
--job-name <job_name>\
--job-type Default\
--role-arn arn:aws:iam::<account:role/*>\
--input-config "{
\"ModelPackageVersionArn\": \"arn:aws:sagemaker:<region:account:role/*>\",
}"

Amazon SageMaker Studio
Crie um trabalho de recomendação de instância no Studio.
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1.

Na barra lateral esquerda da Amazon SageMaker, escolha oComponentes e registrosícone.

2.

SelectRegistry de modelosna lista suspensa para exibir os modelos que você registrou no registro
de modelos.
O painel esquerdo exibe uma lista de grupos de modelos. A lista inclui todos os grupos de
modelos registrados com o registro de modelos em sua conta, incluindo modelos registrados fora
do Studio.

3.

Selecione o nome do seu grupo de modelos. Quando você seleciona seu grupo de modelos, o
painel direito do Studio exibe cabeçalhos de coluna, comoVersõeseConfiguração.
Se você tiver um ou mais pacotes de modelos em seu grupo de modelos, você verá uma lista
desses pacotes de modelos dentro doVersõescoluna.

4.

Escolha oRecomendador de inferênciacoluna.

5.

Escolha uma função do IAM que conceda permissão de Inference Recommender
para acessar oAWSServiços da . Você pode criar uma função e anexar
oAmazonSageMakerFullAccessPolítica gerenciada do IAM para fazer isso. Ou você pode
deixar o Studio criar uma função para você.

6.

Escolha Get recommendations (Obter recomendações).
A recomendação de instância pode demorar até 45 minutos.

Warning
Não feche essa guia. Se você fechar essa guia, cancelará o trabalho de recomendação
de instância.

Obtenha os resultados do seu Job de recomendação de instância
Colete os resultados do seu trabalho de recomendação de instância programaticamente comAWS SDK for
Python (Boto3), oAWS CLI, ou Studio.
AWS SDK for Python (Boto3)
Quando a recomendação de uma instância estiver concluída, você poderá
usarDescribeInferenceRecommendationsJobpara obter os detalhes do trabalho e os tipos
de instância recomendados. Forneça o nome do trabalho que você usou ao criar o trabalho de
recomendação de instância.
job_name='<INSERT>'
response = sagemaker_client.describe_inference_recommendations_job(
JobName=job_name)

Imprima o objeto de resposta. A amostra de código anterior armazenou a resposta em um nome de
variávelresponse.
print(response['Status'])

Isso retorna uma resposta JSON semelhante à seguinte:
{

'JobName': 'job-name',
'JobDescription': 'job-description',
'JobType': 'Default',
'JobArn': 'arn:aws:sagemaker:region:account-id:inference-recommendationsjob/resource-id',
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'Status': 'COMPLETED',
'CreationTime': datetime.datetime(2021, 10, 26, 20, 4, 57, 627000,
tzinfo=tzlocal()),
'LastModifiedTime': datetime.datetime(2021, 10, 26, 20, 25, 1, 997000,
tzinfo=tzlocal()),
'InputConfig': {
'ModelPackageVersionArn': 'arn:aws:sagemaker:region:account-id:modelpackage/resource-id',
'JobDurationInSeconds': 0
},
'InferenceRecommendations': [{
'Metrics': {
'CostPerHour': 0.20399999618530273,
'CostPerInference': 5.246913588052848e-06,
'MaximumInvocations': 648,
'ModelLatency': 263596
},
'EndpointConfiguration': {
'EndpointName': 'endpoint-name',
'VariantName': 'variant-name',
'InstanceType': 'ml.c5.xlarge',
'InitialInstanceCount': 1
},
'ModelConfiguration': {
'Compiled': False,
'EnvironmentParameters': []
}
},
{
'Metrics': {
'CostPerHour': 0.11500000208616257,
'CostPerInference': 2.92620870823157e-06,
'MaximumInvocations': 655,
'ModelLatency': 826019
},
'EndpointConfiguration': {
'EndpointName': 'endpoint-name',
'VariantName': 'variant-name',
'InstanceType': 'ml.c5d.large',
'InitialInstanceCount': 1
},
'ModelConfiguration': {
'Compiled': False,
'EnvironmentParameters': []
}
},
{
'Metrics': {
'CostPerHour': 0.11500000208616257,
'CostPerInference': 3.3625731248321244e-06,
'MaximumInvocations': 570,
'ModelLatency': 1085446
},
'EndpointConfiguration': {
'EndpointName': 'endpoint-name',
'VariantName': 'variant-name',
'InstanceType': 'ml.m5.large',
'InitialInstanceCount': 1
},
'ModelConfiguration': {
'Compiled': False,
'EnvironmentParameters': []
}
}],
'ResponseMetadata': {
'RequestId': 'request-id',
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}

'HTTPStatusCode': 200,
'HTTPHeaders': {
'x-amzn-requestid': 'x-amzn-requestid',
'content-type': 'content-type',
'content-length': '1685',
'date': 'Tue, 26 Oct 2021 20:31:10 GMT'
},
'RetryAttempts': 0
}

As primeiras linhas fornecem informações sobre o próprio trabalho de recomendação de instância.
Isso inclui o nome do trabalho, o ARN da função e os tempos de criação e exclusão.
OInferenceRecommendationsO dicionário contém uma lista de recomendações de instâncias do
Inference Recommender.
OEndpointConfigurationo dicionário aninhado contém o tipo de instância (InstanceType)
recomendação junto com o nome do endpoint e da variante (a implantadaAWSmodelo de aprendizado
de máquina) que foi usado durante o trabalho de recomendação. Você pode usar o nome do endpoint
e da variante para monitoramento na Amazon CloudWatch Events (Eventos). Consulte Monitorar a
Amazon SageMaker com a Amazon CloudWatch (p. 3713) para obter mais informações.
OMetricso dicionário aninhado contém informações sobre o custo estimado por hora
(CostPerHour) para seu endpoint em tempo real em dólares americanos, o custo estimado por
inferência (CostPerInference) em dólares americanos para seu endpoint em tempo real, o
número máximo esperado deInvokeEndpointsolicitações por minuto enviadas para o endpoint
(MaxInvocations) e a latência do modelo (ModelLatency), que é o intervalo de tempo (em
milissegundos) que seu modelo levou para responder SageMaker. A latência do modelo inclui os
tempos de comunicação local necessários para enviar a solicitação e buscar a resposta do contêiner
de um modelo e o tempo necessário para concluir a inferência no contêiner.
AWS CLI
Quando a recomendação de uma instância estiver concluída, você poderá usardescribeinference-recommendations-jobpara obter os detalhes do trabalho e os tipos de instância
recomendados. Forneça o nome do trabalho que você usou ao criar o trabalho de recomendação de
instância.
aws sagemaker describe-inference-recommendations-job\
--job-name <job-name>\
--region <aws-region>

A resposta JSON semelhante deve ser semelhante à seguinte:
{

'JobName': 'job-name',
'JobDescription': 'job-description',
'JobType': 'Default',
'JobArn': 'arn:aws:sagemaker:region:account-id:inference-recommendationsjob/resource-id',
'Status': 'COMPLETED',
'CreationTime': datetime.datetime(2021, 10, 26, 20, 4, 57, 627000,
tzinfo=tzlocal()),
'LastModifiedTime': datetime.datetime(2021, 10, 26, 20, 25, 1, 997000,
tzinfo=tzlocal()),
'InputConfig': {
'ModelPackageVersionArn': 'arn:aws:sagemaker:region:account-id:modelpackage/resource-id',
'JobDurationInSeconds': 0
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},
'InferenceRecommendations': [{
'Metrics': {
'CostPerHour': 0.20399999618530273,
'CostPerInference': 5.246913588052848e-06,
'MaximumInvocations': 648,
'ModelLatency': 263596
},
'EndpointConfiguration': {
'EndpointName': 'endpoint-name',
'VariantName': 'variant-name',
'InstanceType': 'ml.c5.xlarge',
'InitialInstanceCount': 1
},
'ModelConfiguration': {
'Compiled': False,
'EnvironmentParameters': []
}
},
{
'Metrics': {
'CostPerHour': 0.11500000208616257,
'CostPerInference': 2.92620870823157e-06,
'MaximumInvocations': 655,
'ModelLatency': 826019
},
'EndpointConfiguration': {
'EndpointName': 'endpoint-name',
'VariantName': 'variant-name',
'InstanceType': 'ml.c5d.large',
'InitialInstanceCount': 1
},
'ModelConfiguration': {
'Compiled': False,
'EnvironmentParameters': []
}
},
{
'Metrics': {
'CostPerHour': 0.11500000208616257,
'CostPerInference': 3.3625731248321244e-06,
'MaximumInvocations': 570,
'ModelLatency': 1085446
},
'EndpointConfiguration': {
'EndpointName': 'endpoint-name',
'VariantName': 'variant-name',
'InstanceType': 'ml.m5.large',
'InitialInstanceCount': 1
},
'ModelConfiguration': {
'Compiled': False,
'EnvironmentParameters': []
}
}],
'ResponseMetadata': {
'RequestId': 'request-id',
'HTTPStatusCode': 200,
'HTTPHeaders': {
'x-amzn-requestid': 'x-amzn-requestid',
'content-type': 'content-type',
'content-length': '1685',
'date': 'Tue, 26 Oct 2021 20:31:10 GMT'
},
'RetryAttempts': 0
}
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As primeiras linhas fornecem informações sobre o próprio trabalho de recomendação de instância.
Isso inclui o nome do trabalho, o ARN da função, o tempo de criação e exclusão.
OInferenceRecommendationsO dicionário contém uma lista de recomendações de instâncias do
Inference Recommender.
OEndpointConfigurationo dicionário aninhado contém o tipo de instância (InstanceType)
recomendação junto com o nome do endpoint e da variante (a implantadaAWSmodelo de aprendizado
de máquina) usado durante o trabalho de recomendação. Você pode usar o nome do endpoint e da
variante para monitoramento na Amazon CloudWatch Events (Eventos). Consulte Monitorar a Amazon
SageMaker com a Amazon CloudWatch (p. 3713) para obter mais informações.
OMetricso dicionário aninhado contém informações sobre o custo estimado por hora
(CostPerHour) para seu endpoint em tempo real em dólares americanos, o custo estimado por
inferência (CostPerInference) em dólares americanos para seu endpoint em tempo real, o
número máximo esperado deInvokeEndpointsolicitações por minuto enviadas para o endpoint
(MaxInvocations) e a latência do modelo (ModelLatency), que é o intervalo de tempo (em
milissegundos) que seu modelo levou para responder SageMaker. A latência do modelo inclui os
tempos de comunicação local necessários para enviar a solicitação e buscar a resposta do contêiner
de um modelo e o tempo necessário para concluir a inferência no contêiner.
Amazon SageMaker Studio
As recomendações de instância são preenchidas em um novoRecomendações de inferênciaguia
dentro do Studio. Pode demorar até 45 minutos para que os resultados apareçam. Esta Guia
contémresultseDetalhescabeçalhos de coluna.
ODetalhesA coluna fornece informações sobre o trabalho de recomendação da instância, como o
nome da recomendação da instância, quando o trabalho foi criado (Hora de criação) e muito mais. Ele
também forneceConfiguraçõesinformações, como o número máximo de invocações que ocorreram por
minuto e informações sobre os nomes de recursos da Amazon usados.
Oresultscoluna fornece umMetas de implantaçãoeSageMakerrecomendaçõesjanela na qual você pode
ajustar a ordem em que os resultados são exibidos com base na importância da implantação. Há três
menus suspensos que você pode usar para fornecer o nível de importância doCustos,Latência, eTaxa
de transferênciapara seu caso de uso. Para cada meta (custo, latência e taxa de transferência), você
pode definir o nível de importância: Importância mais,Baixa importância,Importância moderada,Alta
importância, ouMaior importância.
Com base em suas seleções de importância para cada meta, o Inference Recommender exibe sua
principal recomendação naSageMakerrecomendaçãocampo à direita do painel, junto com o custo
estimado por hora e a solicitação de inferência. Ele também fornece informações sobre a latência
esperada do modelo, o número máximo de invocações e o número de instâncias.
Além da recomendação principal exibida, você também pode ver as mesmas informações exibidas
para todas as instâncias que o Inference Recommender testou noTodas as corridasseção.

Pare sua recomendação de endpoint de instância
Interrompa seus trabalhos de recomendação de instância do Inference Recommender programaticamente
com oStopInferenceRecommendationsJobAPI ou com Studio.
AWS SDK for Python (Boto3)
Especifique o nome do trabalho de recomendação de instância para oJobNamecampo:
sagemaker_client.stop_inference_recommendations_job(
JobName='<INSERT>'
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AWS CLI
Especifique o nome do trabalho de recomendação de instância para ojob-namesinalizador:
aws sagemaker stop-inference-recommendations-job --job-name <job-name>

Amazon SageMaker Studio
Feche a guia na qual você iniciou a recomendação da instância para interromper sua recomendação
de instância do Inference Recommender.

Obtenha recomendações compiladas com o Neo
No Inference Recommender, você pode compilar seu modelo com o Neo e obter recomendações de
endpoints para seu modelo compilado. SageMaker Neoé um serviço que pode otimizar seu modelo para
uma plataforma de hardware de destino (ou seja, um tipo de instância ou ambiente específico). Otimizar
um modelo com o Neo pode melhorar o desempenho do seu modelo hospedado.
Para estruturas e contêineres compatíveis com NEO, o Inference Recommender sugere automaticamente
recomendações otimizadas para NEO. Para ser elegível para a compilação do Neo, sua contribuição deve
cumprir os seguintes pré-requisitos:
• Você está usando um SageMaker de propriedadeDLCou contêiner XGBoost.
• Você está usando uma versão de estrutura suportada pelo Neo. Para as versões da estrutura
suportadas pelo Neo, consulteInstâncias de nuvem (p. 3115)na SageMaker Documentação do Neo.
• O Neo exige que você forneça uma forma correta de dados de entrada para seu modelo. Você pode
especificar essa forma de dados comoDataInputConfignaInferenceSpecificationao criar um
pacote de modelos. Para obter informações sobre as formas de dados corretas para cada estrutura,
consultePrepare o modelo para compilaçãona SageMaker Documentação do Neo.
O exemplo a seguir mostra como especificar oDataInputConfigcampo
noInferenceSpecification, em quedata_input_configurationé uma variável que contém a
forma de dados em formato de dicionário (por exemplo,{'input':[1,1024,1024,3]}).
"InferenceSpecification": {
"Containers": [
{
"Image": dlc_uri,
"Framework": framework.upper(),
"FrameworkVersion": framework_version,
"NearestModelName": model_name,
"ModelInput": {"DataInputConfig": data_input_configuration},
}
],
"SupportedContentTypes": input_mime_types, # required, must be non-null
"SupportedResponseMIMETypes": [],
"SupportedRealtimeInferenceInstanceTypes": supported_realtime_inference_types,
optional
}

#

Se essas condições forem atendidas em sua solicitação, o Inference Recommender executará cenários
para versões compiladas e não compiladas do seu modelo, oferecendo várias combinações de
recomendações para você escolher. Você pode comparar as configurações das versões compiladas e não
compiladas da mesma recomendação de instância e determinar qual delas melhor se adequa ao seu caso
de uso. As recomendações são classificadas por custo por inferência.
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Para obter as recomendações de compilação do Neo, você não precisa fazer nenhuma configuração
adicional além de garantir que sua entrada atenda aos requisitos acima. O Inference Recommender
executa automaticamente a compilação Neo em seu modelo se sua entrada atender aos requisitos, e você
receberá uma resposta que inclui recomendações do Neo.
Se você encontrar erros durante a compilação do Neo, consulteSolucionar erros de compilação do
Neo (p. 3162).
A tabela a seguir é um exemplo de uma resposta que você pode obter de um trabalho
do Inference Recommender que inclui recomendações para modelos compilados. Se
oInferenceSpecificationNamecampo éNone, então a recomendação é um modelo
não compilado. A última linha, onde o valor para oInferenceSpecificationNamecampo
éneo-00011122-2333-4445-5566-677788899900, é para um modelo compilado com o Neo. O valor
no campo é o nome do trabalho Neo usado para compilar e otimizar seu modelo.

EndpointName
InstanceType
InitialInstanceCount
EnvironmentParameters
CostPerHourCostPerInference
MaxInvocations
ModelLatency
InferenceSpecificationNa
sm-epcml.c5.9xlarge
1
example-000111222

[]

1.836

9,15-07

33456

7

Nenhum

sm-epcml.c5.2xlarge
1
example-111222333

[]

0,408

2.11E-07

3211

21

Nenhum

sm-epcml.c5.xlarge1
example-222333444

[]

0,204

1,86E-07

18276

92

Nenhum

sm-epcml.c5.xlarge1
example-333444555

[]

0,204

1,60E-07

21286

42

neo-00011122-2333-444

Conceitos básicos
As etapas gerais para criar um trabalho de recomendação de inferência que inclua recomendações
neootimizadas são as seguintes:
• Prepare seu modelo de ML para compilação. Para obter mais informações, consulte:Prepare o modelo
para compilaçãona documentação do Neo.
• Package seu modelo em um arquivo de modelos (.tar.gzarquivo).
• Crie um arquivo de exemplo de carga útil.
• Registre seu modelo no Model Registry.
• Crie um trabalho de recomendação de inferência.
• Veja os resultados do trabalho do Inference Recommender e escolha uma configuração.
• Depure falhas de compilação, se houver. Para obter mais informações, consulte:Solucionar erros de
compilação do Neo.
Para ver um exemplo que demonstra o fluxo de trabalho anterior e como obter recomendações
neootimizadas usando o XGBoost, consulte o seguinteexemplo de notebook. Para um exemplo que
mostra como obter recomendações otimizadas para Neo usando TensorFlow, veja o seguinteexemplo de
notebook.

Execute um teste de carga personalizado
Amazônia SageMaker Os testes de carga do Inference Recommender conduzem benchmarks
abrangentes com base nos requisitos de produção para latência e taxa de transferência, padrões de
tráfego personalizados e instâncias (até 10) que você selecionar.
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As seções a seguir demonstram como criar, descrever e interromper um teste de carga programaticamente
usandoAWS SDK for Python (Boto3)e oAWS CLIe usando a Amazon de forma interativa SageMaker
estúdio.

Criar um Job de teste de carga
Crie um teste de carga programaticamente usandoAWS SDK for Python (Boto3), com oAWS CLI, ou
usando interativamente o Studio. Assim como acontece com as recomendações de instância do Inference
Recommender, especifique um nome de trabalho para seu teste de carga, umAWSARN de função do IAM,
uma configuração de entrada e o ARN do pacote de modelo quando você registrou seu modelo no registro
do modelo. Os testes de carga exigem que você também especifique um padrão de tráfego e condições de
parada.
AWS SDK for Python (Boto3)
Usar oCreateInferenceRecommendationsJobAPI para criar um teste de carga do Inference
Recommender. EspecifiqueAdvancedpara oJobTypecampo e forneça:
• Um nome de trabalho para seu teste de carga (JobName). O nome do trabalho deve ser exclusivo
em suaAWSRegião e dentro de suaAWSConta da.
• O nome de recurso da Amazon (ARN) de uma função do IAM que ativa o Inference Recommender
para executar tarefas em seu nome. Defina isso para oRoleArncampo.
• Um padrão de tráfego do teste de carga (TrafficPattern).
• Um dicionário de configuração de endpoints (InputConfig) onde você especifica umAWStipo de
instância com a qual executar benchmarks.

# Create a low-level SageMaker service client.
import boto3
aws_region=<INSERT>
sagemaker_client=boto3.client('sagemaker', region=aws_region)
# Provide a name to your recommendation based on load testing
load_test_job_name="<INSERT>"
# Provide the name of the sagemaker instance type
instance_type="<INSERT>"
# Provide the IAM Role that gives SageMaker permission to access AWS services
role_arn='arn:aws:iam::<account>:role/*'
# Provide your model package ARN that was created when you registered your
# model with Model Registry
model_package_arn='arn:aws:sagemaker:<region>:<account>:role/*'
sagemaker_client.create_inference_recommendations_job(
JobName=load_test_job_name,
JobType="Advanced",
RoleArn=role_arn,
InputConfig={
'ModelPackageVersionArn': model_package_arn,
"JobDurationInSeconds": 7200,
'TrafficPattern' : {
'TrafficType': 'PHASES',
'Phases': [
{
'InitialNumberOfUsers': 1,
'SpawnRate': 1,
'DurationInSeconds': 120
},
{
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]

}

'InitialNumberOfUsers': 1,
'SpawnRate': 1,
'DurationInSeconds': 120

},
'ResourceLimit': {
'MaxNumberOfTests': 10,
'MaxParallelOfTests': 3
},
"EndpointConfigurations" : [{
'InstanceType': 'ml.c5.xlarge'
},
{
'InstanceType': 'ml.m5.xlarge'
},
{
'InstanceType': 'ml.r5.xlarge'
}]

)

},
StoppingConditions={
'MaxInvocations': 1000,
'ModelLatencyThresholds':[{
'Percentile': 'P95',
'ValueInMilliseconds': 100
}]
}

Consulte oAmazônia SageMaker Guia de referência de APIpara obter uma
lista completa dos argumentos opcionais e obrigatórios que você pode passar
paraCreateInferenceRecommendationsJob.
AWS CLI
Usar ocreate-inference-recommendations-jobAPI para criar um teste de carga do Inference
Recommender. EspecifiqueAdvancedpara oJobTypecampo e forneça:
• Um nome de trabalho para seu teste de carga (job-name). O nome do trabalho deve ser exclusivo
em suaAWSregião e dentro de suaAWSConta da.
• O nome de recurso da Amazon (ARN) de uma função do IAM que ativa o Inference Recommender
para executar tarefas em seu nome. Defina isso para orole-arncampo.
• Um padrão de tráfego do teste de carga (TrafficPattern).
• Um dicionário de configuração de endpoints (input-config) onde você especifica umAWStipo de
instância com a qual executar benchmarks.

aws sagemaker create-inference-recommendations-job\
--region <region>\
--job-name <job-name>\
--job-type ADVANCED\
--role-arn arn:aws:iam::<account>:role/*\
--input-config "{
\"ModelPackageVersionArn\": \"arn:aws:sagemaker:<region>:<account>:role/*\",
\"JobDurationInSeconds\": 7200,
\"TrafficPattern\" : {
\"TrafficType\": \"PHASES\",
\"Phases\": [
{
\"InitialNumberOfUsers\": 1,
\"SpawnRate\": 60,
\"DurationInSeconds\": 300
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]

}

},
\"ResourceLimit\": {
\"MaxNumberOfTests\": 10,
\"MaxParallelOfTests\": 3
},
\"EndpointConfigurations\" : [
{
\"InstanceType\": \"ml.c5.xlarge\"
},
{
\"InstanceType": "ml.m5.xlarge"
},
{
'InstanceType': 'ml.r5.xlarge'
}
]

}"
--stopping-conditions "{
\"MaxInvocations\": 1000,
\"ModelLatencyThresholds\":[
{
\"Percentile\": \"P95\",
\"ValueInMilliseconds\": 100
}
]
}"

Amazon SageMaker Studio
Crie um teste de carga com o Studio.
1.

Na barra lateral esquerda do Studio, escolha oComponentes e registrosícone.

2.

SelectTrabalhos de recomendação de inferênciana lista suspensa. Uma nova guia intituladaCrie
um trabalho de recomendação de inferênciaabre no painel direito.

3.

Selecione o nome do seu grupo de modelos no menu suspensoGrupo de modeloscampo. A lista
inclui todos os grupos de modelos registrados com o registro de modelos em sua conta, incluindo
modelos registrados fora do Studio.

4.

Selecione uma versão do modelo no menu suspensoVersão do modelocampo.

5.

Escolha Continue (Continuar).

6.

Informe um nome para o trabalho naName (Nome)campo.

7.

(Opcional) Forneça uma descrição de sua vaga noDescriçãocampo.

8.

Escolha uma função do IAM que conceda permissão de Inference Recommender
para acessar oAWSServiços da . Você pode criar uma função e anexar
oAmazonSageMakerFullAccessPolítica gerenciada pelo IAM para fazer isso, ou você pode
deixar o Studio criar uma função para você.

9.

EscolhaCondições de paragempara expandir os campos de entrada disponíveis. Forneça um
conjunto de condições para interromper uma recomendação de implantação.
a.

Especifique o número máximo de solicitações por minuto esperado para o endpoint
naMáximo de invocações por minutocampo.

b.

Especifique o limite de latência do modelo em microssegundos naLimite de latência do
modelocampo. OLimite de latência do modelomostra o intervalo de tempo gasto por um
modelo para responder, conforme visto no Inference Recommender. O intervalo inclui o
tempo de comunicação local necessário para enviar a solicitação e buscar a resposta do
contêiner do modelo e o tempo necessário para concluir a inferência no contêiner.

10. EscolhaPadrão de tráfegopara expandir os campos de entrada disponíveis.
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a.

Defina o número inicial de usuários virtuais especificando um número inteiro naNúmero inicial
de DPUscampo.

b.

Forneça um número inteiro para oTaxa de desovacampo. A taxa de geração define o número
de usuários criados por segundo.

c.

Defina a duração da fase em segundos especificando um número inteiro naDuraçãocampo.

d.

(Opcional) Adicione padrões de tráfego adicionais. Para fazer isso, escolhaAdicionar.

11. Escolha oAdicionalconfiguração para revelar oMáximo do testecampo. Especifique, em segundos,
o tempo máximo que um teste pode levar durante um trabalho. Novos trabalhos não são
agendados após a duração definida. Isso ajuda a garantir que os trabalhos em andamento não
sejam interrompidos e que você visualize apenas os trabalhos concluídos.
12. Escolha Continue (Continuar).
13. EscolhaInstâncias selecionadas.
14. NoInstâncias para comparaçãocampo, escolhaAdicione instâncias para testar. Selecione até 10
instâncias para o Inference Recommender usar no teste de carga.
15. EscolhaConfigurações adicionais.
a.

Forneça um número inteiro que defina um limite máximo para o número de testes que
um trabalho pode fazer para oNúmero máximo de campos de testes. Observe que cada
configuração de endpoint resulta em um novo teste de carga.

b.

Forneça um número inteiro para oMáximo parallelcampo de teste. Essa configuração define
um limite máximo para o número de testes de carga que podem ser executados em parallel.

16. Selecione Enviar.
O teste de carga pode levar até 2 horas.

Warning
Não feche essa guia. Se você fechar essa guia, cancela o trabalho de teste de carga do
Inference Recommender.

Obtenha os resultados do seu teste de carga
Você pode coletar métricas em todos os testes de carga depois que os testes de carga forem feitos de
forma programática comAWS SDK for Python (Boto3), oAWS CLI, ou Studio.
AWS SDK for Python (Boto3)
Colete métricas com oDescribeInferenceRecommendationsJobAPI. Especifique o nome do
trabalho do teste de carga para oJobNamecampo:
load_test_response = sagemaker_client.describe_inference_recommendations_job(
JobName=load_test_job_name
)

Imprimir o objeto de resposta.
load_test_response['Status']

Isso retorna uma resposta JSON semelhante à seguinte:
{

'JobName': 'job-name',
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'JobDescription': 'job-description',
'JobType': 'Advanced',
'JobArn': 'arn:aws:sagemaker:region:account-id:inference-recommendationsjob/resource-id',
'Status': 'COMPLETED',
'CreationTime': datetime.datetime(2021, 10, 26, 19, 38, 30, 957000,
tzinfo=tzlocal()),
'LastModifiedTime': datetime.datetime(2021, 10, 26, 19, 46, 31, 399000,
tzinfo=tzlocal()),
'InputConfig': {
'ModelPackageVersionArn': 'arn:aws:sagemaker:region:account-id:modelpackage/resource-id',
'JobDurationInSeconds': 7200,
'TrafficPattern': {
'TrafficType': 'PHASES'
},
'ResourceLimit': {
'MaxNumberOfTests': 100,
'MaxParallelOfTests': 100
},
'EndpointConfigurations': [{
'InstanceType': 'ml.c5d.xlarge'
}]
},
'StoppingConditions': {
'MaxInvocations': 1000,
'ModelLatencyThresholds': [{
'Percentile': 'P95',
'ValueInMilliseconds': 100}
]},
'InferenceRecommendations': [{
'Metrics': {
'CostPerHour': 0.6899999976158142,
'CostPerInference': 1.0332434612791985e-05,
'MaximumInvocations': 1113,
'ModelLatency': 100000
},
'EndpointConfiguration': {
'EndpointName': 'endpoint-name',
'VariantName': 'variant-name',
'InstanceType': 'ml.c5d.xlarge',
'InitialInstanceCount': 3
},
'ModelConfiguration': {
'Compiled': False,
'EnvironmentParameters': []
}
}],
'ResponseMetadata': {
'RequestId': 'request-id',
'HTTPStatusCode': 200,
'HTTPHeaders': {
'x-amzn-requestid': 'x-amzn-requestid',
'content-type': 'content-type',
'content-length': '1199',
'date': 'Tue, 26 Oct 2021 19:57:42 GMT'
},
'RetryAttempts': 0}
}

As primeiras linhas fornecem informações sobre o trabalho de teste de carga em si. Isso inclui o nome
do trabalho, o ARN da função, o tempo de criação e exclusão.
OInferenceRecommendationsO dicionário contém uma lista de recomendações de instâncias do
Inference Recommender.
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OEndpointConfigurationo dicionário aninhado contém o tipo de instância (InstanceType)
recomendação junto com o nome do endpoint e da variante (a implantadaAWSmodelo de aprendizado
de máquina) usado durante o trabalho de recomendação. Você pode usar o nome do endpoint e da
variante para monitoramento na Amazon CloudWatch Events (Eventos). Consulte Monitorar a Amazon
SageMaker com a Amazon CloudWatch (p. 3713) para obter mais informações.
OMetricso dicionário aninhado contém informações sobre o custo estimado por hora
(CostPerHour) para seu endpoint em tempo real em dólares americanos, o custo estimado
por inferência (CostPerInference) para seu endpoint em tempo real, o número máximo
deInvokeEndpointsolicitações enviadas ao endpoint e a latência do modelo (ModelLatency),
que é o intervalo de tempo (em microssegundos) que seu modelo levou para responder SageMaker.
A latência do modelo inclui os tempos de comunicação local necessários para enviar a solicitação
e buscar a resposta do contêiner do modelo e o tempo necessário para concluir a inferência no
contêiner.
AWS CLI
Colete métricas com odescribe-inference-recommendations-jobAPI. Especifique o nome do
trabalho do teste de carga para ojob-namesinalizador:
aws sagemaker describe-inference-recommendations-job --job-name <job-name>

Isso retorna uma resposta semelhante à seguinte:
{

'JobName': 'job-name',
'JobDescription': 'job-description',
'JobType': 'Advanced',
'JobArn': 'arn:aws:sagemaker:region:account-id:inference-recommendationsjob/resource-id',
'Status': 'COMPLETED',
'CreationTime': datetime.datetime(2021, 10, 26, 19, 38, 30, 957000,
tzinfo=tzlocal()),
'LastModifiedTime': datetime.datetime(2021, 10, 26, 19, 46, 31, 399000,
tzinfo=tzlocal()),
'InputConfig': {
'ModelPackageVersionArn': 'arn:aws:sagemaker:region:account-id:modelpackage/resource-id',
'JobDurationInSeconds': 7200,
'TrafficPattern': {
'TrafficType': 'PHASES'
},
'ResourceLimit': {
'MaxNumberOfTests': 100,
'MaxParallelOfTests': 100
},
'EndpointConfigurations': [{
'InstanceType': 'ml.c5d.xlarge'
}]
},
'StoppingConditions': {
'MaxInvocations': 1000,
'ModelLatencyThresholds': [{
'Percentile': 'P95',
'ValueInMilliseconds': 100
}]
},
'InferenceRecommendations': [{
'Metrics': {
'CostPerHour': 0.6899999976158142,
'CostPerInference': 1.0332434612791985e-05,
'MaximumInvocations': 1113,
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'ModelLatency': 100000
},
'EndpointConfiguration': {
'EndpointName': 'endpoint-name',
'VariantName': 'variant-name',
'InstanceType': 'ml.c5d.xlarge',
'InitialInstanceCount': 3
},
'ModelConfiguration': {
'Compiled': False,
'EnvironmentParameters': []
}
}],
'ResponseMetadata': {
'RequestId': 'request-id',
'HTTPStatusCode': 200,
'HTTPHeaders': {
'x-amzn-requestid': 'x-amzn-requestid',
'content-type': 'content-type',
'content-length': '1199',
'date': 'Tue, 26 Oct 2021 19:57:42 GMT'
},
'RetryAttempts': 0
}
}

As primeiras linhas fornecem informações sobre o trabalho de teste de carga em si. Isso inclui o nome
do trabalho, o ARN da função, o tempo de criação e exclusão.
OInferenceRecommendationsO dicionário contém uma lista de recomendações de instâncias do
Inference Recommender.
OEndpointConfigurationo dicionário aninhado contém o tipo de instância (InstanceType)
recomendação junto com o nome do endpoint e da variante (a implantadaAWSmodelo de aprendizado
de máquina) usado durante o trabalho de recomendação. Você pode usar o nome do endpoint e da
variante para monitoramento na Amazon CloudWatch Events (Eventos). Consulte Monitorar a Amazon
SageMaker com a Amazon CloudWatch (p. 3713) para obter mais informações.
OMetricso dicionário aninhado contém informações sobre o custo estimado por hora
(CostPerHour) para seu endpoint em tempo real em dólares americanos, o custo estimado
por inferência (CostPerInference) para seu endpoint em tempo real, o número máximo
deInvokeEndpointsolicitações enviadas ao endpoint e a latência do modelo (ModelLatency),
que é o intervalo de tempo (em microssegundos) que seu modelo levou para responder SageMaker.
A latência do modelo inclui os tempos de comunicação local necessários para enviar a solicitação
e buscar a resposta do contêiner do modelo e o tempo necessário para concluir a inferência no
contêiner.
Amazon SageMaker Studio
As recomendações são preenchidas em uma nova guia chamadaRecomendações de
inferênciadentro do Studio. Pode demorar até 2 horas para que os resultados apareçam. Esta Guia
contémresultseDetalhescolunas.
ODetalhesA coluna fornece informações sobre o trabalho de teste de carga, como o nome dado ao
trabalho de teste de carga, quando o trabalho foi criado (Hora de criação) e muito mais. Ele também
contémConfiguraçõesinformações, como o número máximo de invocações que ocorreram por minuto
e informações sobre os nomes de recursos da Amazon usados.
Oresultscoluna forneceMetas de implantaçãoeSageMakerrecomendaçõesjanelas nas quais você pode
ajustar a ordem na qual os resultados são exibidos com base na importância da implantação. Há três
menus suspensos nos quais você pode fornecer o nível de importância doCustos,Latência, eTaxa
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de transferênciapara seu caso de uso. Para cada meta (custo, latência e taxa de transferência), você
pode definir o nível de importância: Importância mais,Baixa importância,Importância moderada,Alta
importância, ouMaior importância.
Com base em suas seleções de importância para cada meta, o Inference Recommender exibe sua
principal recomendação naSageMakerrecomendaçãocampo à direita do painel, junto com o custo
estimado por hora e a solicitação de inferência. Ele também fornece informações sobre a latência
esperada do modelo, o número máximo de invocações e o número de instâncias.
Além da recomendação principal exibida, você também pode ver as mesmas informações exibidas
para todas as instâncias que o Inference Recommender testou noTodas as corridasseção.

Pare seu teste de carga
Interrompa seus trabalhos de teste de carga programaticamente com
oStopInferenceRecommendationsJobAPI ou com Studio.
AWS SDK for Python (Boto3)
Especifique o nome do trabalho do teste de carga para oJobNamecampo:
sagemaker_client.stop_inference_recommendations_job(
JobName='<INSERT>'
)

AWS CLI
Especifique o nome do trabalho do teste de carga para ojob-namesinalizador:
aws sagemaker stop-inference-recommendations-job --job-name <job-name>

Amazon SageMaker Studio
Feche a guia em que você iniciou seu trabalho de carregamento personalizado para interromper o
teste de carga do Inference Recommender.

Inferência em tempo real
A inferência em tempo real é ideal para cargas de trabalho de inferência em que você tem requisitos em
tempo real, interativos e de baixa latência. Você pode implantar seu modelo em SageMaker serviços de
hospedagem e obtenha um endpoint que possa ser usado para inferência. Esses endpoints são totalmente
gerenciados e oferecem suporte ao escalonamento automático (consulteDimensione automaticamente a
Amazon SageMaker Modelos (p. 2841)).
Tópicos
• Opções de hospedagem (p. 2793)
• Dimensione automaticamente a Amazon SageMaker Modelos (p. 2841)
• Volumes de armazenamento da instância do (p. 2858)
• Atualize modelos em produção com segurança (p. 2859)
• Práticas recomendadas (p. 2867)
• Monitore modelos para dados e modelos de qualidade, viés e explicabilidade (p. 2872)
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• Explicabilidade online com SageMaker Esclarecer (p. 2934)
• Invoque endpoints em tempo real (p. 2952)

Opções de hospedagem
Os tópicos a seguir descrevem o disponível: SageMaker opções de hospedagem em tempo real, além de
como configurar, invocar e excluir cada opção de hospedagem.
Tópicos
• Hospede um único modelo (p. 2793)
• Hospede vários modelos em um contêiner atrás de um endpoint (p. 2803)
• Hospede vários modelos que usam contêineres diferentes atrás de um endpoint (p. 2819)
• Hospede modelos junto com a lógica de pré-processamento como canal de inferência serial por trás de
um endpoint (p. 2827)

Hospede um único modelo
Crie, atualize e exclua endpoints de inferência em tempo real que hospedam um único modelo com oAWS
SDK for Python (Boto3), o SageMaker SDK para Python, o SageMaker console, ou oAWS CLI.
Tópicos
• Crie seu endpoint e implante seu modelo (p. 2793)
• Excluir endpoints e recursos (p. 2800)

Crie seu endpoint e implante seu modelo
Existem várias opções para implantar um modelo usando SageMaker serviços de hospedagem. Você pode
implantar programaticamente um modelo usando umAWSSDK (por exemplo, o SDK for Python (Boto3)),
o SageMaker SDK para Python, oAWS CLI, ou você pode implantar um modelo de forma interativa com
o SageMaker Console do. OAWSO SDK é uma API de baixo nível e oferece suporte a Java, C++, Go,
JavaScript, do Node.js, do, do, do, do, do, do SageMaker O SDK do Python é uma API Python de alto
nível. A documentação a seguir demonstra como implantar um modelo usando oAWS SDK for Python
(Boto3)e o SageMaker SDK Python.
Implantação de um modelo usando SageMaker serviços de hospedagem são um processo de três etapas,
se você usarAWS SDK for Python (Boto3), oAWS CLI, ou o SageMaker Console do :
1.

Criar uma SageMaker modelo SageMaker.

2.

Criar uma configuração de endpoint para um endpoint HTTPS.

3.

Criar um endpoint HTTPS.

Implantação de um modelo usando o SageMaker O SDK do Python não exige que você crie uma
configuração de endpoint. Portanto, é um processo de duas etapas:
1.

Criar um objeto de modelo a partir daModelClasse que pode ser implantada em um endpoint HTTPS.

2.

Crie um endpoint HTTPS com o objeto Model pré-construídodeploy()Método.

Para usar os trechos de código seguintes, substitua otext do espaço reservado em itálicono
código de exemplo, com suas próprias informações.
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Note
• SageMaker suporta a execução de (a) vários modelos, (b) várias variantes de um modelo ou
(c) combinações de modelos e variantes no mesmo ponto final. As variantes do modelo podem
referenciar o mesmo contêiner de inferência do modelo (ou seja, executar o mesmo algoritmo),
mas usar artefatos de modelo diferentes (por exemplo, valores diferentes de peso do modelo
com base em outras configurações de hiperparâmetros). Em contraste, dois modelos diferentes
podem usar o mesmo algoritmo, mas se concentram em problemas de negócios ou metas
subjacentes diferentes e podem operar em conjuntos de dados diferentes.
• Quando você cria um endpoint, SageMaker anexa um volume de armazenamento do Amazon
EBS a cada instância de computação de ML que hospeda o endpoint. O tamanho do volume de
armazenamento depende do tipo de instância. Para obter uma lista dos tipos de instâncias que
SageMaker suporte ao serviço de hospedagem, consulteAWSLimites do serviço. Para obter
uma lista dos tamanhos dos volumes de armazenamento que SageMaker anexa-se a cada
instância, consulteVolumes de armazenamento da instância do (p. 2858).
• Os endpoints têm escopo para uma conta individual da AWS e são públicos. O URL não
contém o ID da conta, mas SageMaker determina o ID da conta no token de autenticação
fornecido pelo chamador.
Para ver um exemplo de como usar o Amazon API Gateway eAWS Lambdapara configurar
e implantar um serviço Web que você pode chamar a partir de um aplicativo cliente que não
esteja dentro do escopo da sua conta, consulteChamar um SageMaker endpoint do modelo
usando o Amazon API GatewayAWS LambdanaAWSBlog Machine Learning.

Antes de começar
Antes de criar e implantar um SageMaker modele, localize e anote:
• AWSregião da em que o bucket do Amazon S3 está localizado
• Caminho de URI do Amazon S3 onde os artefatos do modelo são armazenados
• IAM role (Função do IAM SageMaker
• Caminho de registro do URI do Docker Amazon ECR para a imagem personalizada que contém o código
de inferência ou a estrutura e a versão de uma imagem embutida do Docker que é suportada e porAWS.
Para obter uma lista deAWSServiços disponíveis em cadaAWSRegião, consulteMapas de regiões e redes
periféricas. ConsulteCriação de funções do IAMpara obter informações sobre como criar uma função do
IAM.

Important
O bucket do Amazon S3 no qual os artefatos do modelo são armazenados deve estar na mesma
região do modelo que você está criando.
A seguir, demonstramos como definir os parâmetros mencionados acima de forma programática.
AWS SDK for Python (Boto3)
Importe o Boto3. Defina seuAWSregião. Em seguida, inicialize um nível baixo SageMaker
objeto de cliente de serviço usando oClientclasse. Isso facilitará o envio e o recebimento de
solicitações paraAWSServiços da . Além disso, defina oAWSpapel que dá SageMaker permissão para
acessarAWSserviços em seu nome:
import boto3
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# Specify your AWS Region
aws_region='<aws_region>'
# Create a low-level SageMaker service client.
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region_name=aws_region)
# Role to give SageMaker permission to access AWS services.
sagemaker_role= "arn:aws:iam::<region>:<account>:role/*"

As primeiras linhas definem:
• sagemaker_client: Um nível baixo SageMaker objeto cliente que facilita o envio e o recebimento
de solicitações paraAWSServiços da .
• sagemaker_role: Uma variável de string com o SageMaker Nome do recurso da Amazon (ARN)
da função do IAM.
• aws_region: Uma variável de string com o nome do seuAWSregião.
Import oimage_urismódulo da SageMaker SDK Python. Usar oretrieve()função para recuperar
o URI do Amazon ECR para a imagem do Docker que corresponde aos argumentos fornecidos.
Forneça o nome da estrutura ou do algoritmo (frameworkcampo) junto com a versão da estrutura
ou algoritmo (versioncampo). Para obter uma lista de imagens embutidas do Docker fornecidas
peloAWS, consulte,Imagens de Deep Learning Containers. Para obter mais informações sobre como
trazer sua própria imagem, consulteUsar o próprio código de inferência (p. 3230).
from sagemaker import image_uris
# Name of the framework or algorithm
framework='<framework>'
#framework='xgboost' # Example
# Version of the framework or algorithm
version = '<version-number>'
#version = '0.90-1' # Example
# Specify an AWS container image.
container = image_uris.retrieve(region=aws_region,
framework=framework,
version=version)

Em seguida, forneça o URI do Amazon S3 do modelo pré-treinado. Este modelo será usado para criar
um SageMaker SDK PythonModel.modelobjeto na próxima etapa. Neste exemplo, o URI completo
do Amazon S3 é armazenado em uma variável de stringmodel_url:
# Create a variable w/ the model S3 URI
# First, provide the name of your S3 bucket
s3_bucket = '<your-bucket-name>'
# Specify what directory within your S3 bucket your model is stored in
bucket_prefix = '<directory-name>'
# Replace with the name of your model artifact
model_filename = '<model-name>.tar.gz'
# Relative S3 path
model_s3_key = f'{bucket_prefix}/'+model_filename
# Combine bucket name, model file name, and relate S3 path to create S3 model URI
model_url = f's3://{s3_bucket}/{model_s3_key}'
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SageMaker Python SDK
Defina seuAWSregião. Além disso, defina oAWSpapel que dá SageMaker permissão para
acessarAWSserviços em seu nome:
# Specify your AWS Region
aws_region='<aws_region>'
# Role to give SageMaker permission to access AWS services.
sagemaker_role= "arn:aws:iam::<region>:<account>:role/*"

As primeiras linhas definem:
• sagemaker_role: Uma variável de string com o SageMaker Nome do recurso da Amazon (ARN)
da função do IAM.
• aws_region: Uma variável de string com o nome do seuAWSregião.
Import oimage_urismódulo da SageMaker SDK Python. Usar oretrieve()função para recuperar
o URI do Amazon ECR para a imagem do Docker que corresponde aos argumentos fornecidos.
Forneça o nome da estrutura ou do algoritmo (frameworkcampo) junto com a versão da estrutura
ou algoritmo (versioncampo). Para obter uma lista de imagens embutidas do Docker fornecidas
peloAWS, consulte,Imagens de Deep Learning Containers. Para obter mais informações sobre como
trazer sua própria imagem, consulteUsar o próprio código de inferência (p. 3230).
from sagemaker import image_uris
# Name of the framework or algorithm
framework='<framework>'
#framework='xgboost' # Example
# Version of the framework or algorithm
version = '<version-number>'
#version = '0.90-1' # Example
# Specify an AWS container image.
container = image_uris.retrieve(region=aws_region,
framework=framework,
version=version)

Em seguida, forneça o URI do Amazon S3 do modelo pré-treinado. Este modelo será usado para criar
um SageMaker SDK PythonModel.modelobjeto na próxima etapa. Neste exemplo, o URI completo
do Amazon S3 é armazenado em uma variável de stringmodel_url:
# Create a variable w/ the model S3 URI
# First, provide the name of your S3 bucket
s3_bucket = '<your-bucket-name>'
# Specify what directory within your S3 bucket your model is stored in
bucket_prefix = '<directory-name>'
# Replace with the name of your model artifact
model_filename = '<model-name>.tar.gz'
# Relative S3 path
model_s3_key = f'{bucket_prefix}/'+model_filename
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# Combine bucket name, model file name, and relate S3 path to create S3 model URI
model_url = f's3://{s3_bucket}/{model_s3_key}'

Criar um modelo
Ao criar um modelo, você diz SageMaker onde ele pode encontrar os componentes do modelo.
AWS SDK for Python (Boto3)
Criar um modelo no SageMaker comCreateModel. Especifique o seguinte:
• ModelName: Um nome para seu modelo (neste exemplo, ele é armazenado como uma variável de
string chamadamodel_name).
• ExecutionRoleArn: O nome de recurso da Amazon (ARN) da função do IAM que a Amazon
SageMakerpode assumir o acesso a artefatos de modelo e imagens do Docker para implantação
em instâncias de computação de ML ou para trabalhos de transformação em lote.
• PrimaryContainer: A localização da imagem de Docker primária que contém código de
inferência, artefatos associados e mapas de ambiente personalizados usados pelo código de
inferência quando o modelo é implantado para previsões.
Para o contêiner primário, especifique a imagem do Docker que contém código de inferência, artefatos
(do treinamento anterior) e um mapa de ambiente personalizado usado pelo código de inferência
quando você implanta o modelo para previsões.
model_name = '<The_name_of_the_model>'
#Create model
create_model_response = sagemaker_client.create_model(
ModelName = model_name,
ExecutionRoleArn = sagemaker_role,
PrimaryContainer = {
'Image': container,
'ModelDataUrl': model_url,
})

ConsulteCreateModeldescrição na SageMaker Guia de referência da API para obter uma lista
completa dos parâmetros da API.
SageMaker Python SDK
Criar um objeto de modelo a partir da SageMaker SDK PythonModelClasse. Você usará esse objeto
para implantar seu modelo em um endpoint em uma etapa posterior.
from sagemaker.model import Model
model = Model(image_uri=container,
model_data=model_url,
role=sagemaker_role)

Criar uma configuração de endpoint
Crie uma configuração de endpoint para um endpoint HTTPS. Especifique o nome de um ou mais modelos
em produção (variantes) e as instâncias de computação de ML que você deseja SageMaker para lançar
para hospedar cada variante de produção.
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Note
Ignore esta seção se você estiver usando exclusivamente o SageMaker SDK Python.
Ao hospedar modelos em um ambiente de produção, você pode configurar o endpoint para dimensionar
de maneira elástica as instâncias de cálculo de ML implantadas. Para cada variante de produção,
você especifica o número de instâncias de computação de ML que deseja implantar. Quando você
especifica duas ou mais instâncias, SageMaker os lança em várias zonas de disponibilidade. Isso garante
disponibilidade contínua. O SageMaker gerencia a implantação das instâncias.
AWS SDK for Python (Boto3)
Criar uma configuração do endpoint comCreateEndpointConfig. Amazônia SageMaker os
serviços de hospedagem usam essa configuração para implantar modelos. Na configuração, você
identifica um ou mais modelos, criados usando comCreateModel, para implantar os recursos que
você deseja da Amazon SageMaker Provisionar.
O exemplo a seguir mostra como criar uma configuração de endpoint usandoAWS SDK for Python
(Boto3):
import datetime
from time import gmtime, strftime
# Create an endpoint config name. Here we create one based on the date
# so it we can search endpoints based on creation time.
endpoint_config_name = '<endpoint-config-name>'
# The name of the model that you want to host. This is the name that you specified when
creating the model.
model_name='<The_name_of_your_model>'
instance_type = '<instance-type>'
# instance_type='ml.m5.xlarge' # Example
endpoint_config_response = sagemaker_client.create_endpoint_config(
EndpointConfigName=endpoint_config_name, # You will specify this name in a
CreateEndpoint request.
# List of ProductionVariant objects, one for each model that you want to host at
this endpoint.
ProductionVariants=[
{
"VariantName": "variant1", # The name of the production variant.
"ModelName": model_name,
"InstanceType": instance_type, # Specify the compute instance type.
"InitialInstanceCount": 1 # Number of instances to launch initially.
}
]
)
print(f"Created EndpointConfig: {endpoint_config_response['EndpointConfigArn']}")

No exemplo acima mencionado, você especifica as seguintes chaves para
oProductionVariantscampo:
• VariantName: O nome da variante de produção.
• ModelName: o nome do modelo que você deseja hospedar. Esse é o nome especificado ao criar o
modelo.
• InstanceType: o tipo de instância de computação. Consulte oInstanceTypecampo emhttps://
docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/APIReference/API_ProductionVariant.htmleSageMaker
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Definição de preçospara obter uma lista de tipos de instância de computação compatíveis e preços
para cada tipo de instância.
SageMaker Python SDK
Você não precisa definir uma configuração de endpoint para endpoints em tempo real se você usar o
SageMaker SDK PythonModelClasse.

Implantar seu modelo
Implante seu modelo e crie um endpoint HTTPS.
AWS SDK for Python (Boto3)
Forneça a configuração do endpoint para SageMaker. O serviço inicia as instâncias de cálculo de ML
e implanta o modelo ou modelos conforme especificado na configuração.
Depois de configurar o modelo e o endpoint, use oCreateEndpointAPI para criar seu endpoint. O
nome do endpoint deve ser exclusivo dentro de umAWSRegião na suaAWSConta.
O exemplo a seguir cria um endpoint usando a configuração do endpoint especificado na solicitação.
Amazônia SageMaker usa o endpoint para provisionar recursos e implantar modelos.
# The name of the endpoint. The name must be unique within an AWS Region in your AWS
account.
endpoint_name = '<endpoint-name>'
# The name of the endpoint configuration associated with this endpoint.
endpoint_config_name='<endpoint-config-name>'
create_endpoint_response = sagemaker_client.create_endpoint(
EndpointName=endpoint_name,
EndpointConfigName=endpoint_config_name)

Para obter mais informações, consulte a API CreateEndpoint.
SageMaker Python SDK
Defina um nome para seu endpoint. Esta etapa é opcional. Se você não fornecer um, SageMaker
criará um nome exclusivo para você:
from datetime import datetime
endpoint_name = f"DEMO-{datetime.utcnow():%Y-%m-%d-%H%M}"
print("EndpointName =", endpoint_name)

Implante seu modelo em um endpoint HTTPS em tempo real com o objeto Model
integradodeploy()Método. Forneça o nome do tipo de instância do Amazon EC2 para implantar esse
modelo nainstance_typejunto com o número inicial de instâncias nas quais executar o endpoint
para oinitial_instance_countcampo:
initial_instance_count=<integer>
# initial_instance_count=1 # Example
instance_type='<instance-type>'
# instance_type='ml.m4.xlarge' # Example
model.deploy(
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)

initial_instance_count=initial_instance_count,
instance_type=instance_type,
endpoint_name=endpoint_name

Excluir endpoints e recursos
Exclua endpoints para parar de incorrer em cobranças.

Excluir endpoints
Exclua seu endpoint programaticamente usandoAWS SDK for Python (Boto3), com oAWS CLI, ou usando
interativamente o SageMaker Console do.
SageMaker libera todos os recursos que foram implantados quando o endpoint foi criado. A exclusão
de um endpoint não excluirá a configuração do endpoint ou o SageMaker modelo. ConsulteExcluir
configuração do endpoint (p. 2801)eExcluir modelo (p. 2802)para obter informações sobre como excluir
sua configuração de endpoint e SageMaker modelo.
AWS SDK for Python (Boto3)
Usar oDeleteEndpointAPI para excluir seu endpoint. Especifique o nome do
endpoint.EndpointNamecampo.
import boto3
# Specify your AWS Region
aws_region='<aws_region>'
# Specify the name of your endpoint
endpoint_name='<endpoint_name>'
# Create a low-level SageMaker service client.
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region_name=aws_region)
# Delete endpoint
sagemaker_client.delete_endpoint(EndpointName=endpoint_name)

AWS CLI
Usar odelete-endpointcomando para excluir seu endpoint. Especifique o nome do
endpoint.endpoint-nameSinalizadores.
aws sagemaker delete-endpoint --endpoint-name <endpoint-name>

SageMaker Console
Exclua seu endpoint de forma interativa com o SageMaker Console do.
1.

No SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/menu de navegação,
escolhaInference.

2.

EscolhaEndpointsno menu suspenso. Uma lista de endpoints criados em vocêAWSa conta
aparecerá por nome, nome de recurso da Amazon (ARN), hora de criação, status e um carimbo
de data e hora de quando o endpoint foi atualizado pela última vez.

3.

Selecione a endpoint que você deseja excluir.

4.

Saída de seleçãoAçõesbotão suspenso no canto superior direito.

2800

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Opções de hospedagem

5.

Escolha Delete (Excluir).

Excluir configuração do endpoint
Exclua sua configuração de endpoint programaticamente usandoAWS SDK for Python (Boto3), com oAWS
CLI, ou usando interativamente o SageMaker Console do. A exclusão de uma configuração de endpoint
não exclui endpoints criados usando essa configuração. ConsulteExcluir endpoints (p. 2800)para obter
informações sobre como excluir seu endpoint.
Não exclua uma configuração de endpoint em uso por um endpoint que esteja ativo ou enquanto o
endpoint estiver sendo atualizado ou criado. Você pode perder a visibilidade do tipo de instância que o
endpoint está usando se excluir a configuração do endpoint de um endpoint que está ativo ou sendo criado
ou atualizado.
AWS SDK for Python (Boto3)
Usar oDeleteEndpointConfigAPI para excluir seu endpoint. Especifique o nome da configuração
do endpoint para oEndpointConfigNamecampo.
import boto3
# Specify your AWS Region
aws_region='<aws_region>'
# Specify the name of your endpoint configuration
endpoint_config_name='<endpoint_name>'
# Create a low-level SageMaker service client.
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region_name=aws_region)
# Delete endpoint configuration
sagemaker_client.delete_endpoint_config(EndpointConfigName=endpoint_config_name)

Opcionalmente, você pode usar oDescribeEndpointConfigAPI para retornar informações sobre o
nome dos seus modelos implantados (variantes de produção), como o nome do seu modelo e o nome
da configuração do endpoint associada a esse modelo implantado. Forneça o nome do seu endpoint
para oEndpointConfigNamecampo.
# Specify the name of your endpoint
endpoint_name='<endpoint_name>'
# Create a low-level SageMaker service client.
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region_name=aws_region)
# Store DescribeEndpointConfig response into a variable that we can index in the next
step.
response = sagemaker_client.describe_endpoint_config(EndpointConfigName=endpoint_name)
# Delete endpoint
endpoint_config_name = response['ProductionVariants'][0]['EndpointConfigName']
# Delete endpoint configuration
sagemaker_client.delete_endpoint_config(EndpointConfigName=endpoint_config_name)

Para obter mais informações sobre outros elementos de resposta retornados
peloDescribeEndpointConfig, consulte,DescribeEndpointConfignaSageMaker Guia de
referência da API.
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AWS CLI
Usar odelete-endpoint-configcomando para excluir sua configuração de endpoint. Especifique o
nome da configuração do endpoint para oendpoint-config-nameSinalizadores.
aws sagemaker delete-endpoint-config \
--endpoint-config-name <endpoint-config-name>

Opcionalmente, você pode usar odescribe-endpoint-configcomando para retornar informações
sobre o nome dos seus modelos implantados (variantes de produção), como o nome do seu modelo
e o nome da configuração do endpoint associada a esse modelo implantado. Forneça o nome do seu
endpoint para oendpoint-config-nameSinalizadores.
aws sagemaker describe-endpoint-config --endpoint-config-name <endpoint-config-name>

Isso retornará uma resposta JSON. Você pode copiar e colar, usar um analisador JSON ou usar uma
ferramenta criada para análise de JSON para obter o nome da configuração do endpoint associado a
esse endpoint.
SageMaker Console
Exclua sua configuração de endpoint de forma interativa com o SageMaker Console do.
1.

3.
4.

No SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/menu de navegação,
escolhaInference.
EscolhaConfigurações do endpointno menu suspenso. Uma lista de configurações de endpoint
criadas em vocêAWSa conta aparecerá por nome, nome de recurso da Amazon (ARN) e hora de
criação.
Selecione a configuração do endpoint que deseja excluir.
Saída de seleçãoAçõesbotão suspenso no canto superior direito.

5.

Escolha Delete (Excluir).

2.

Excluir modelo
Excluir a SageMaker modelar programaticamente usandoAWS SDK for Python (Boto3), com oAWS CLI, ou
usando interativamente o SageMaker Console do. Exclusão de um SageMaker O modelo exclui somente
a entrada do modelo que foi criada no SageMaker. A exclusão de um modelo do não exclui os artefatos, o
código de inferência ou a função do IAM do modelo que você especificou ao criar o modelo.
AWS SDK for Python (Boto3)
Usar oDeleteModelAPI para excluir seu SageMaker modelo. Especifique o nome do seu modelo
para oModelNamecampo.
import boto3
# Specify your AWS Region
aws_region='<aws_region>'
# Specify the name of your endpoint configuration
model_name='<model_name>'
# Create a low-level SageMaker service client.
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region_name=aws_region)
# Delete model
sagemaker_client.delete_model(ModelName=model_name)
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Opcionalmente, você pode usar oDescribeEndpointConfigAPI para retornar informações sobre o
nome dos seus modelos implantados (variantes de produção), como o nome do seu modelo e o nome
da configuração do endpoint associada a esse modelo implantado. Forneça o nome do seu endpoint
para oEndpointConfigNamecampo.
# Specify the name of your endpoint
endpoint_name='<endpoint_name>'
# Create a low-level SageMaker service client.
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region_name=aws_region)
# Store DescribeEndpointConfig response into a variable that we can index in the next
step.
response = sagemaker_client.describe_endpoint_config(EndpointConfigName=endpoint_name)
# Delete endpoint
model_name = response['ProductionVariants'][0]['ModelName']
sagemaker_client.delete_model(ModelName=model_name)

Para obter mais informações sobre outros elementos de resposta retornados
peloDescribeEndpointConfig, consulte,DescribeEndpointConfignaSageMaker Guia de
referência da API.
AWS CLI
Usar odelete-modelcomando para excluir seu SageMaker modelo. Especifique o nome do seu
modelo para omodel-nameSinalizadores.
aws sagemaker delete-model \
--model-name <model-name>

Opcionalmente, você pode usar odescribe-endpoint-configcomando para retornar informações
sobre o nome dos seus modelos implantados (variantes de produção), como o nome do seu modelo
e o nome da configuração do endpoint associada a esse modelo implantado. Forneça o nome do seu
endpoint para oendpoint-config-nameSinalizadores.
aws sagemaker describe-endpoint-config --endpoint-config-name <endpoint-config-name>

Isso retornará uma resposta JSON. Você pode copiar e colar, usar um analisador JSON ou usar uma
ferramenta criada para análise de JSON para obter o nome do modelo associado a esse endpoint.
SageMaker Console
Excluir a SageMaker modelar de forma interativa com o SageMaker Console do.
1.

3.
4.

No SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/menu de navegação,
escolhaInference.
EscolhaModelosno menu suspenso. Uma lista de modelos criados em vocêAWSa conta
aparecerá por nome, nome de recurso da Amazon (ARN) e hora de criação.
Selecione a função que você deseja excluir.
Saída de seleçãoAçõesbotão suspenso no canto superior direito.

5.

Escolha Delete (Excluir).

2.

Hospede vários modelos em um contêiner atrás de um endpoint
Para criar um endpoint que pode hospedar vários modelos, use endpoints de vários modelos. Os
endpoints de vários modelos fornecem uma solução escalável e econômica para a implantação de um
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grande número de modelos. Eles usam um contêiner de serviço compartilhado que está habilitado para
hospedar vários modelos. Isso reduz os custos de hospedagem, melhorando a utilização do endpoint em
comparação com o uso de endpoints de modelo único. Isso também reduz a sobrecarga de implantação
porque a Amazon SageMaker gerencia o carregamento de modelos na memória e o escalonamento com
base nos padrões de tráfego para eles.
Os endpoints de vários modelos permitem compartilhar o tempo de recursos de memória entre seus
modelos. Isso funciona melhor quando os modelos são muito semelhantes em tamanho e latência de
invocação. Quando for o caso, os endpoints de vários modelos podem efetivamente usar instâncias em
todos os modelos. Se você tiver modelos com transações por segundo (TPS) ou requisitos de latência
significativamente maiores, recomendamos hospedá-los em endpoints dedicados. Os endpoints de vários
modelos também são adequados para cenários que podem tolerar situações ocasionais cold-start-related
penalidades de latência que ocorrem ao invocar modelos usados com pouca frequência.
Os endpoints de vários modelos são compatíveis com testes A/B. Eles trabalham com Auto Scaling eAWS
PrivateLink. Você pode usar multi-model-enabled contêineres com canais de inferência serial, mas apenas
um multi-model-enabled o contêiner pode ser incluído em um pipeline de inferência. Você não pode usar
multi-model-enabled contêineres com o Amazon Elastic Inference
Você pode usar oAWS SDK for Python (Boto)ou o SageMaker console para criar um endpoint de vários
modelos. Você pode usar endpoints de vários modelos com contêineres personalizados integrando a
biblioteca Multi Model Server.
Tópicos
• Algoritmos e estruturas compatíveis (p. 2804)
• Exemplos de blocos de anotações para endpoints de vários modelos (p. 2805)
• Como funcionam os endpoints de vários modelos (p. 2805)
• Configuração SageMaker Comportamento do cache do modelo de endpoint de vários
modelos (p. 2805)
• Recomendações de instâncias para implantações de endpoint de vários modelos (p. 2806)
• Criar um endpoint de vários modelos (p. 2807)
• Invocar um endpoint de vários modelos (p. 2812)
• Adicionar ou remover modelos (p. 2813)
• Crie seu próprio contêiner com servidor de vários modelos (p. 2814)
• Segurança de endpoint de vários modelos (p. 2818)
• CloudWatch Métricas para implantações de endpoints em vários modelos (p. 2819)

Algoritmos e estruturas compatíveis
Os contêineres de inferência para os seguintes algoritmos e estruturas oferecem suporte a endpoints de
vários modelos:
• Algoritmo XGBoost (p. 2075)
• Algoritmo k-nearest neighbors (k-NN) (p. 2032)
• Algoritmo de Aprendizagem linear (p. 2050)
• Algoritmo RCF (Random Cut Forest) (p. 2196)
• Usar o TensorFlow com a Amazon SageMaker (p. 31)
• Use o Scikit-learn com a Amazon SageMaker (p. 30)
• Usar o Apache MXNet com o Amazon SageMaker (p. 14)
• Usar o PyTorch com a Amazon SageMaker (p. 27)
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Para usar qualquer outra estrutura ou algoritmo, use o SageMaker kit de ferramentas de inferência para
criar um contêiner que ofereça suporte a endpoints de vários modelos. Para obter mais informações,
consulte Crie seu próprio contêiner com servidor de vários modelos (p. 2814).

Exemplos de blocos de anotações para endpoints de vários modelos
Para um caderno de amostra que usa SageMaker para implantar vários modelos do XGBoost em um
endpoint, consulte oAmostra de notebook multimodelo Endpoint XGBoost. Para um caderno de amostra
que mostra como configurar e implantar um contêiner personalizado que oferece suporte a endpoints de
vários modelos no SageMaker, consulte oCaderno de amostra BYOC de endpoint multimodelo. Para obter
instruções sobre como criar e acessar instâncias do notebook Jupyter que você pode usar para executar o
exemplo no SageMaker, consulteUsar a Amazon Amazon SageMaker Instâncias de bloco (p. 299). Depois
de criar uma instância de notebook e abri-la, escolhaSageMaker Exemplosguia para ver uma lista de
todas as SageMakeramostras. O bloco de notas de endpoint de vários modelos está localizado na seção
FUNCIONALIDADE AVANÇADA. Para abrir um bloco de anotações, escolha sua guia Use (Uso) e depois
escolha Create copy (Criar cópia).

Como funcionam os endpoints de vários modelos
SageMaker gerencia o ciclo de vida dos modelos hospedados em endpoints de vários modelos na
memória do contêiner. Em vez de baixar todos os modelos de um bucket do Amazon S3 para o contêiner
ao criar o endpoint, SageMakeros carrega dinamicamente quando você os invoca. Quando SageMaker
recebe uma solicitação de invocação para um modelo específico, ele faz o seguinte:
1. Roteia a solicitação para uma instância por trás do endpoint.
2. Faz download do modelo do bucket do S3 para o volume de armazenamento dessa instância.
3. Carrega o modelo para a memória do contêiner nessa instância. Se o modelo já estiver carregado na
memória do contêiner, a invocação é mais rápida porque SageMaker não precisa baixá-lo e carregá-lo.
SageMaker continua roteando solicitações de um modelo para a instância em que o modelo já está
carregado. No entanto, se o modelo receber muitas solicitações de invocação e houver instâncias
adicionais para o endpoint multimodelo, SageMaker encaminha algumas solicitações para outra instância
para acomodar o tráfego. Se o modelo ainda não estiver carregado na segunda instância, o modelo será
obtido por download no volume de armazenamento dessa instância e carregado na memória do contêiner.
Quando a utilização da memória de uma instância é alta e SageMaker precisa carregar outro modelo
na memória, ele descarrega modelos não utilizados do contêiner dessa instância para garantir que haja
memória suficiente para carregar o modelo. Os modelos que são descarregados permanecem no volume
de armazenamento da instância e podem ser carregados na memória do contêiner mais tarde sem serem
obtidos por download novamente do bucket do S3. Se o volume de armazenamento da instância atingir
sua capacidade, SageMaker exclui todos os modelos não utilizados do volume de armazenamento.
Para excluir um modelo, pare de enviar solicitações e exclua-o do bucket do S3. SageMaker fornece
capacidade de endpoint de vários modelos em um contêiner de serviço. Adicionar modelos e excluí-los de
um endpoint de vários modelos não requer a atualização do endpoint propriamente dito. Para adicionar um
modelo, faça upload dele para o bucket do S3 e comece a invocá-lo. Você não precisa de alterações de
código para usá-lo.
Quando você atualiza um endpoint de vários modelos, solicitações de invocação no endpoint podem
enfrentar latências mais altas, pois o tráfego é direcionado para as instâncias no endpoint atualizado.

Configuração SageMaker Comportamento do cache do modelo de endpoint de
vários modelos
Por padrão, os endpoints de vários modelos armazenam em cache os modelos usados com frequência na
memória e no disco para fornecer inferência de baixa latência. Os modelos em cache são descarregados
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e/ou excluídos do disco somente quando um contêiner fica sem memória ou espaço em disco para
acomodar um modelo recém-direcionado.
Você pode alterar o comportamento do cache de um endpoint multimodelo e habilitar ou desabilitar
explicitamente o cache do modelo definindo o parâmetroModelCacheSettingquando você
ligacreate_model.
Recomendamos definir o valor doModelCacheSettingparâmetro paraDisabledpara casos de uso que
não se beneficiam do cache de modelos. Por exemplo, quando um grande número de modelos precisa
ser atendido a partir do endpoint, mas cada modelo é invocado apenas uma vez (ou muito raramente).
Para esses casos de uso, definindo o valor doModelCacheSettingparâmetro paraDisabledpermite
transações mais altas por segundo (TPS) parainvoke_endpointsolicitações comparadas ao modo de
cache padrão. Um TPS mais alto nesses casos de uso ocorre porque SageMaker O não faz o seguinte
após oinvoke_endpointSolicitação:
• Descarrega de forma assíncrona o modelo da memória e o exclui do disco imediatamente após ser
invocado.
• Fornece maior simultaneidade para baixar e carregar modelos no contêiner de inferência. A
simultaneidade é um fator do número de vCPUs da instância do contêiner.
Para obter diretrizes sobre como escolher um SageMaker Tipo de instância de ML para um endpoint de
vários modelos, consulteRecomendações de instâncias para implantações de endpoint de vários modelos
(p. 2806).

Recomendações de instâncias para implantações de endpoint de vários modelos
Há vários itens a serem considerados ao selecionar um SageMaker Tipo de instância de ML para
um endpoint de vários modelos. Provisione capacidade suficiente do Amazon Elastic Block Store
(Amazon EBS) para todos os modelos que precisam ser atendidos. Equilibre o desempenho (minimize
as inicializações a frio) e o custo (não provisione a capacidade da instância além do necessário).
Para obter informações sobre o tamanho do volume de armazenamento que SageMaker anexa para
cada tipo de instância para um endpoint e para um endpoint de vários modelos, consulteVolumes de
armazenamento da instância do (p. 2858). Para que um contêiner configurado possa ser executado no
modo MultiModel, o volume de armazenamento provisionado para suas instâncias tem mais memória.
Isso permite que mais modelos sejam armazenados em cache no volume de armazenamento da instância.
Ao escolher um SageMaker Tipo de instância de ML, considere o seguinte:
• Os endpoints de vários modelos não são compatíveis com tipos de instância de GPU.
• A distribuição de tráfego (padrões de acesso) para os modelos que você deseja hospedar por trás do
endpoint de vários modelos, além do tamanho do modelo (quantos modelos podem ser carregados na
memória na instância).
• Pense na quantidade de memória em uma instância como o espaço de cache para modelos a serem
carregados. Pense no número de vCPUs como o limite de simultaneidade para realizar inferência nos
modelos carregados (assumindo que a invocação de um modelo está vinculada à CPU).
• Uma quantidade maior de memória de instância permite que você tenha mais modelos carregados
e prontos para atender às solicitações de inferência. Você não precisa perder tempo carregando o
modelo.
• Uma quantidade maior de vCPUs permite que você invoque modelos mais exclusivos
simultaneamente (novamente, supondo que a inferência esteja vinculada à CPU).
• Tenha alguma memória "fraca" disponível para que os modelos não utilizados possam ser
descarregados, especialmente para endpoints de vários modelos com várias instâncias. Se uma
instância ou zona de disponibilidade falhar, os modelos nessas instâncias serão redirecionados para
outras instâncias por trás do endpoint.
• Tolerância aos tempos de carregamento/download:
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• as famílias de tipos de instância d (por exemplo, m5d, c5d ou r5d) vêm com um SSD NVMe (memória
não volátil express), que oferece alto desempenho de E/S e pode reduzir o tempo necessário para
baixar modelos para o volume de armazenamento e para que o contêiner carregue o modelo a partir
do volume de armazenamento.
• Como os tipos de instância d vêm com um armazenamento SSD NVMe, SageMaker não associa
um volume de armazenamento do Amazon EBS a essas instâncias de computação de ML que
hospedam o endpoint multimodelo. O escalonamento automático funciona melhor quando os modelos
têm tamanhos semelhantes e são homogêneos, ou seja, quando eles têm latência de inferência e
requisitos de recursos semelhantes.
Em alguns casos, você pode optar por reduzir os custos escolhendo um tipo de instância que não
possa armazenar todos os modelos de destino na memória de uma só vez. SageMaker descarrega
dinamicamente os modelos quando fica sem memória para abrir espaço para um modelo recémdirecionado. Para modelos raramente solicitados, você pagará um preço com a latência de carga dinâmica.
Em casos com necessidades de latência mais rigorosas, você pode optar por tipos de instância maiores
ou mais instâncias. Ao investir tempo antecipadamente nos testes e análises de desempenho adequados,
suas implantações de produção bem-sucedidas se tornarão bastante lucrativas.
Você pode usar a estatística Average da métrica ModelCacheHit para monitorar a proporção de
solicitações em que o modelo já está carregado. Você pode usar a estatística SampleCount da métrica
ModelUnloadingTime para monitorar o número de solicitações de descarga enviadas ao contêiner
durante um período de tempo. Se os modelos forem descarregados com muita frequência (um indicador de
thrashing, onde os modelos estão sendo descarregados e carregados novamente porque não há espaço
de cache suficiente para o conjunto de modelos de trabalho), considere usar um tipo de instância maior
com mais memória ou aumentar o número de instâncias por trás do endpoint de vários modelos. Para
endpoints de vários modelos com várias instâncias, esteja ciente de que um modelo pode ser carregado
em mais de 1 instância.
SageMaker endpoints de vários modelos oferecem suporte total ao Auto Scaling, que gerencia
réplicas de modelos para garantir que os modelos sejam escalados com base nos padrões de tráfego.
Recomendamos configurar seu endpoint de vários modelos e o tamanho das suas instâncias considerando
todos os itens acima, além de configurar a escalabilidade automática para o endpoint. As taxas de
invocação usadas para acionar um evento de escalabilidade automática são baseadas no conjunto
agregado de previsões em todo o conjunto completo de modelos atendidos pelo endpoint.

Criar um endpoint de vários modelos
Você pode usarAWS SDK for Python (Boto)ou Amazon SageMaker para criar um endpoint de vários
modelos.
Tópicos
• Criar um endpoint de vários modelos (console) (p. 2807)
• Crie um endpoint de vários modelosAWS SDK for Python (Boto3) (p. 2810)

Criar um endpoint de vários modelos (console)
Como criar um endpoint de vários modelos (console)
1.

Abra a Amazon SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2.

Escolha Model (Modelo). No grupo Inference (Inferência), escolha Create model (Criar modelo).

3.

Em Model name (Nome do modelo), insira um nome.

4.

ParaIAM role (Função do IAM). escolha ou crie uma função do IAM que tenha
AmazonSageMakerFullAccess Política do IAM anexada.
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5.

Na seção Container definition (Definição do contêiner), em Provide model artifacts and inference
image options (Fornecer opções de imagem de inferência e artefatos de modelo), escolha Use multiple
models (Usar vários modelos).
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6.

Escolha Create model (Criar modelo).

7.

Implante seu endpoint de vários modelos como faria com um endpoint de modelo único. Para obter
instruções, consulte Implante o modelo em SageMaker Serviços de hospedagem (p. 88).

Crie um endpoint de vários modelosAWS SDK for Python (Boto3)
Você cria um endpoint de vários modelos usando a SageMaker
create_model,create_endpoint_config, ecreate_endpointAPIs da mesma forma que
você criaria um único endpoint de modelo, mas com duas alterações. Ao definir o contêiner modelo,
você precisa passar um novoModeValor do parâmetro,MultiModel. Você também precisa passar
peloModelDataUrlcampo que especifica o prefixo no Amazon S3, onde os artefatos do modelo estão
localizados, em vez do caminho para um único artefato de modelo, como você faria ao implantar um único
modelo.
Para um caderno de amostra que usa SageMaker para implantar vários modelos do XGBoost em um
endpoint, consulteAmostra de notebook multimodelo Endpoint XGBoost.
O procedimento a seguir descreve as principais etapas usadas nesse exemplo para criar um endpoint de
vários modelos.

Para implantar o modelo (AWSSDK para Python (Boto 3)
1.

Obtenha um contêiner com uma imagem que suporte a implantação de endpoints de vários modelos.
Para obter uma lista de algoritmos integrados e contêineres de estrutura que oferecem suporte
a endpoints de vários modelos, consulteAlgoritmos e estruturas compatíveis (p. 2804). Para
este exemplo, usamos oAlgoritmo k-nearest neighbors (k-NN) (p. 2032)Algoritmo integrado. Nós
chamamos oSageMaker SDK para Pythonfunção de utilidadeimage_uris.retrieve()para obter o
endereço da imagem do algoritmo integrado K-Nearest Neighbors.
import sagemaker
region = sagemaker_session.boto_region_name
image = sagemaker.image_uris.retrieve("knn",region=region)
container = {
'Image':
image,
'ModelDataUrl': 's3://<BUCKET_NAME>/<PATH_TO_ARTIFACTS>',
'Mode':
'MultiModel'
}

2.

Obtenha um Boto 3 SageMaker cliente e crie o modelo que usa esse contêiner.
import boto3
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker')
response = sagemaker_client.create_model(
ModelName
= '<MODEL_NAME>',
ExecutionRoleArn = role,
Containers
= [container])

3.

(Opcional) Se você estiver usando um pipeline de inferência serial, obtenha os contêineres adicionais
para inclusão no pipeline e inclua-os no argumento Containers do CreateModel:
preprocessor_container = {
'Image':
'<ACCOUNT_ID>.dkr.ecr.<REGION_NAME>.amazonaws.com/<PREPROCESSOR_IMAGE>:<TAG>'
}
multi_model_container = {
'Image':
'<ACCOUNT_ID>.dkr.ecr.<REGION_NAME>.amazonaws.com/<IMAGE>:<TAG>',
'ModelDataUrl': 's3://<BUCKET_NAME>/<PATH_TO_ARTIFACTS>',
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}

'Mode':

'MultiModel'

response = sagemaker_client.create_model(
ModelName
= '<MODEL_NAME>',
ExecutionRoleArn = role,
Containers
= [preprocessor_container, multi_model_container]
)

4.

(Opcional) Se o seu caso de uso não se beneficiar do cache de modelo, defina o valor
deModelCacheSettingcampo doMultiModelConfigparâmetro paraDisablede inclua-o
noContainerargumento da chamada paracreate_model. O valor doModelCacheSettingcampo
éEnabledpor padrão.
container = {

}

'Image': image,
'ModelDataUrl': 's3://<BUCKET_NAME>/<PATH_TO_ARTIFACTS>',
'Mode': 'MultiModel'
'MultiModelConfig': {
// Default value is 'Enabled'
'ModelCacheSetting': 'Disabled'
}

response = sagemaker_client.create_model(
ModelName
= '<MODEL_NAME>',
ExecutionRoleArn = role,
Containers
= [container]
)

5.

Configure o endpoint de vários modelos para o modelo. Recomendamos configurar seus endpoints
com pelo menos duas instâncias. Isso permite SageMaker para fornecer um conjunto altamente
disponível de previsões em várias zonas de disponibilidade para os modelos.
response = sagemaker_client.create_endpoint_config(
EndpointConfigName = '<ENDPOINT_CONFIG_NAME>',
ProductionVariants=[
{
'InstanceType':
'ml.m4.xlarge',
'InitialInstanceCount': 2,
'InitialVariantWeight': 1,
'ModelName':
'<MODEL_NAME>',
'VariantName':
'AllTraffic'
}
]
)

Note
Apenas é possível utilizar uma multi-model-enabled endpoint em um pipeline de inferência
serial.
6.

Crie o endpoint de vários modelos usando os parâmetros EndpointConfigName e EndpointName.
response = sagemaker_client.create_endpoint(
EndpointName
= '<ENDPOINT_NAME>',
EndpointConfigName = '<ENDPOINT_CONFIG_NAME>')
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Invocar um endpoint de vários modelos
Para invocar um endpoint de vários modelos, use ainvoke_endpointdo SageMaker Tempo de
execução da mesma forma que você invocaria um único endpoint de modelo, com uma alteração. Passe
um novo parâmetro TargetModel especificando qual dos modelos do endpoint será o destino. O
SageMaker Tempo de execuçãoInvokeEndpointSolicitação de suporteX-Amzn-SageMaker-TargetModelcomo um novo cabeçalho que segue o caminho relativo do modelo especificado para invocação. O
SageMaker sistema constrói o caminho absoluto do modelo combinando o prefixo que é fornecido como
parte doCreateModelChamada de API com o caminho relativo do modelo.
AWS SDK for Python (Boto 3)
O exemplo de solicitação de previsão a seguir usa oAWSSDK para Python (Boto 3)no caderno de
amostra.
response = runtime_sagemaker_client.invoke_endpoint(
EndpointName = "<ENDPOINT_NAME>",
ContentType = "text/csv",
TargetModel = "<MODEL_FILENAME>.tar.gz",
Body
= body)

AWS CLI
O exemplo a seguir mostra como fazer uma solicitação de CSV com duas linhas usando aAWS
Command Line Interface(AWS CLI):
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
--endpoint-name "<ENDPOINT_NAME>" \
--body "1.0,2.0,5.0"$'\n'"2.0,3.0,4.0" \
--content-type "text/csv" \
--target-model "<MODEL_NAME>.tar.gz"
output_file.txt

Umaoutput_file.txtcom informações sobre suas solicitações de inferência é feito se a
inferência for bem-sucedida. Para obter mais exemplos sobre como fazer previsões com oAWS CLI,
consulteFazendo previsões com oAWS CLIna SageMaker Documentação do Python SDK.
O endpoint de vários modelos carrega dinamicamente os modelos de destino conforme necessário. Você
observará isso quando executar o MME Sample Notebook à medida que ele itera as invocações aleatórias
em relação a vários modelos de destino hospedados por trás de um único endpoint. A primeira solicitação
para um determinado modelo leva mais tempo porque o modelo precisa ser baixado do Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3) e carregado na memória. (Isto é chamado de inicialização a frio.) As
chamadas subsequentes terminam mais rapidamente porque não há sobrecarga adicional após o modelo
ter sido carregado.

Solicitações de repetição no ModelNotReadyExceptionErros
A primeira vez que você ligainvoke_endpointpara um modelo, o modelo é baixado do Amazon Simple
Storage Service e carregado no contêiner de inferência. Isso faz com que a primeira ligação demore mais
para retornar. Chamadas subsequentes para o mesmo modelo terminam mais rapidamente, porque o
modelo já está carregado.
SageMaker retorna uma resposta para uma chamada parainvoke_endpointdentro de 60 segundos.
Alguns modelos são muito grandes para serem baixados em 60 segundos. Se o modelo não terminar de
carregar antes do limite de tempo limite de 60 segundos, a solicitação parainvoke_endpointretorna
com o código de erroModelNotReadyException, e o modelo continua sendo baixado e carregado no
contêiner de inferência por até 360 segundos. Se você receber umModelNotReadyExceptionCódigo de
erro para umainvoke_endpointSolicitação, repita a solicitação. Por padrão, oAWSSDKs para Python
(Boto 3) (usandoModo de novas tentativas herdado) e repita o Javainvoke_endpointsolicitações que
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resultam emModelNotReadyExceptionErros. Você pode configurar a estratégia de nova tentativa para
continuar tentando novamente a solicitação por até 360 segundos. Se você espera que seu modelo leve
mais de 60 segundos para ser baixado e carregado no contêiner, defina o tempo limite do soquete do SDK
para 70 segundos. Para obter mais informações sobre como configurar a estratégia de nova tentativa para
o Boto 3, consulteConfiguração um modo de nova tentativa. O código a seguir mostra um exemplo que
configura a estratégia de repetição para repetir chamadas parainvoke_endpointpor até 180 segundos.
import boto3
from botocore.config import Config
# This example retry strategy sets the retry attempts to 2.
# With this setting, the request can attempt to download and/or load the model
# for upto 180 seconds: 1 orginal request (60 seconds) + 2 retries (120 seconds)
config = Config(
read_timeout=70,
retries={
'max_attempts': 2 # This value can be adjusted to 5 to go up to the 360s max
timeout
}
)
runtime_sagemaker_client = boto3.client('sagemaker-runtime', config=config)

Adicionar ou remover modelos
Você pode implantar modelos adicionais em um endpoint de vários modelos e invocá-los por meio desse
endpoint imediatamente. Ao adicionar um novo modelo, você não precisará atualizar ou reduzir o endpoint,
assim, evitará o custo de criar e executar um endpoint separado para cada novo modelo.
SageMaker descarrega modelos não utilizados do contêiner quando a instância está atingindo a
capacidade de memória e mais modelos precisam ser baixados no contêiner. SageMaker também exclui
artefatos de modelo não utilizados do volume de armazenamento da instância quando o volume está
atingindo a capacidade máxima e novos modelos precisam ser baixados. A primeira invocação para um
modelo recém-adicionado leva mais tempo porque o endpoint leva tempo para baixar o modelo do S3 para
a memória do contêiner na instância que hospeda o endpoint
Com o endpoint já em execução, copie um novo conjunto de artefatos do modelo para o local do Amazon
S3 onde você armazena seus modelos.
# Add an AdditionalModel to the endpoint and exercise it
aws s3 cp AdditionalModel.tar.gz s3://my-bucket/path/to/artifacts/

Important
Para atualizar um modelo, proceda como faria ao adicionar um novo modelo. Use um nome
novo e exclusivo. Não sobrescreva artefatos do modelo no Amazon S3 porque a versão antiga
do modelo ainda pode estar carregada nos contêineres ou no volume de armazenamento das
instâncias no endpoint. As invocações para o novo modelo poderiam, assim, invocar a versão
antiga do modelo.
Os aplicativos cliente podem solicitar previsões do modelo de destino adicional assim que forem
armazenados no S3.
response = runtime_sagemaker_client.invoke_endpoint(
EndpointName='<ENDPOINT_NAME>',
ContentType='text/csv',
TargetModel='AdditionalModel.tar.gz',
Body=body)

Para excluir um modelo de um endpoint de vários modelos, pare de invocar o modelo dos clientes e
remova-o do local do S3 em que os artefatos de modelo são armazenados.

2813

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Opções de hospedagem

Crie seu próprio contêiner com servidor de vários modelos
Imagens do SageMaker espera-se que cumpram o contrato básico descrito emUsar seu próprio código
de inferência com serviços de hospedagem (p. 3231)que governam como SageMaker interage com um
contêiner Docker que executa seu próprio código de inferência. Para que um contêiner seja capaz de
carregar e atender a vários modelos simultaneamente, há APIs e comportamentos adicionais que devem
ser seguidos. Este contrato adicional inclui novas APIs para carregar, listar, obter e descarregar modelos,
e uma API diferente para invocar modelos. Há também comportamentos diferentes para cenários de erro
que as APIs precisam cumprir. Para indicar que o contêiner está em conformidade com os requisitos
adicionais, você pode adicionar o seguinte comando ao arquivo do Docker:
LABEL com.amazonaws.sagemaker.capabilities.multi-models=true

SageMaker também injeta uma variável de ambiente no contêiner
SAGEMAKER_MULTI_MODEL=true

Se você estiver criando um endpoint de vários modelos para uma linha de pipeline de inferência serial,
seu arquivo Docker deverá ter os rótulos necessários tanto para pipelines de inferência serial quanto para
pipelines de vários modelos. Para mais informações sobre pipelines de informações seriais, consulte
Executar previsões em tempo real com um pipeline de inferência (p. 2831).
Para ajudá-lo a implementar esses requisitos para um contêiner personalizado, duas bibliotecas estão
disponíveis:
• Multi Model Server é uma estrutura de código aberto que pode ser instalada em contêineres para servir
aos modelos de machine learning e fornecer o front-end que atende aos requisitos das novas APIs de
contêiner de endpoint de vários modelos. Ela fornece os recursos de gerenciamento de modelos e o
front-end HTTP exigidos pelos endpoints de vários modelos para hospedar vários modelos em um único
contêiner, carregar modelos e descarregar modelos para dentro e fora do contêiner dinamicamente,
e executa a inferência em um modelo carregado especificado. Ela também fornece um back-end
conectável compatível com um manipulador de back-end conectável personalizado em que você pode
implementar seu próprio algoritmo.
• SageMaker Toolkité uma biblioteca que inicializa o Multi Model Server com uma configuração e
configurações que o tornam compatível com SageMaker endpoints de vários modelos. Ela também
permite ajustar parâmetros de desempenho importantes, como o número de operadores por modelo,
dependendo das necessidades do seu cenário.

Usar o SageMaker Toolkit
Os contêineres pré-construídos que oferecem suporte a endpoints de vários modelos estão listados
emAlgoritmos e estruturas compatíveis (p. 2804). Se você quiser usar qualquer outra estrutura de trabalho
ou algoritmo, será necessário criar um contêiner. A maneira mais fácil de fazer isso é usando o SageMaker
Inference Toolkit para ampliar um contêiner pré-criado existente. O SageMaker O kit de ferramentas de
inferência é uma implementação para o servidor multimodelo (MMS) que cria endpoints que podem ser
implantados no SageMaker. Para um caderno de amostra que mostra como configurar e implantar um
contêiner personalizado que oferece suporte a endpoints de vários modelos no SageMaker, consulte
oCaderno de amostra BYOC de endpoint multimodelo.

Note
O SageMaker O kit de ferramentas de inferência suporta apenas manipuladores de modelos
Python. Se você quiser implementar o manipulador em qualquer outra linguagem, será necessário
criar seu próprio contêiner que implementa as APIs adicionais do endpoint de vários modelos.
Para obter mais informações, consulte Contrato para contêineres personalizados para atender a
vários modelos (p. 2816).
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Para estender um contêiner usando o SageMaker Toolkit de inferência
1.

Crie um manipulador de modelo. O MMS espera um manipulador de modelo, que é um arquivo
Python que implementa funções para pré-processar, obter previsões do modelo e processar a saída
em um manipulador de modelo. Para obter um exemplo de um manipulador de modelo, consulte
model_handler.py no bloco de anotações de exemplo.

2.

Importe o toolkit de inferência e use sua função model_server.start_model_server para
iniciar o MMS. O exemplo a seguir é do arquivo dockerd-entrypoint.py do bloco de anotações
de exemplo. Observe que a chamada para model_server.start_model_server transmite o
manipulador de modelo descrito na etapa anterior:
import subprocess
import sys
import shlex
import os
from retrying import retry
from subprocess import CalledProcessError
from sagemaker_inference import model_server
def _retry_if_error(exception):
return isinstance(exception, CalledProcessError or OSError)
@retry(stop_max_delay=1000 * 50,
retry_on_exception=_retry_if_error)
def _start_mms():
# by default the number of workers per model is 1, but we can configure it through
the
# environment variable below if desired.
# os.environ['SAGEMAKER_MODEL_SERVER_WORKERS'] = '2'
model_server.start_model_server(handler_service='/home/model-server/
model_handler.py:handle')
def main():
if sys.argv[1] == 'serve':
_start_mms()
else:
subprocess.check_call(shlex.split(' '.join(sys.argv[1:])))
# prevent docker exit
subprocess.call(['tail', '-f', '/dev/null'])
main()

3.

No Dockerfile, copie o manipulador de modelo da primeira etapa e especifique o arquivo Python da
etapa anterior como o ponto de entrada no Dockerfile. As linhas a seguir são do Dockerfile usado
no bloco de anotações de exemplo:
# Copy the default custom service file to handle incoming data and inference requests
COPY model_handler.py /home/model-server/model_handler.py
# Define an entrypoint script for the docker image
ENTRYPOINT ["python", "/usr/local/bin/dockerd-entrypoint.py"]

4.

Crie e registre o contêiner. O script de shell do Amazon Elastic Container Registry em seuAWSConta:
%%sh
# The name of our algorithm
algorithm_name=demo-sagemaker-multimodel
cd container
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account=$(aws sts get-caller-identity --query Account --output text)
# Get the region defined in the current configuration (default to us-west-2 if none
defined)
region=$(aws configure get region)
region=${region:-us-west-2}
fullname="${account}.dkr.ecr.${region}.amazonaws.com/${algorithm_name}:latest"
# If the repository doesn't exist in ECR, create it.
aws ecr describe-repositories --repository-names "${algorithm_name}" > /dev/null 2>&1
if [ $? -ne 0 ]
then
aws ecr create-repository --repository-name "${algorithm_name}" > /dev/null
fi
# Get the login command from ECR and execute it directly
$(aws ecr get-login --region ${region} --no-include-email)
# Build the docker image locally with the image name and then push it to ECR
# with the full name.
docker build -q -t ${algorithm_name} .
docker tag ${algorithm_name} ${fullname}
docker push ${fullname}

Agora é possível usar esse contêiner para implantar endpoints de vários modelos no SageMaker.
Tópicos
• Contrato para contêineres personalizados para atender a vários modelos (p. 2816)

Contrato para contêineres personalizados para atender a vários modelos
Para lidar com vários modelos, seu contêiner deve oferecer suporte a um conjunto de APIs que habilitem
a Amazon SageMaker para se comunicar com o contêiner para carregar, listar, obter e descarregar os
modelos, conforme necessário. O model_name é usado no novo conjunto de APIs como parâmetro de
entrada de chave. Espera-se que o contêiner do cliente acompanhe os modelos carregados usando
model_name como chave de mapeamento. Além disso, o model_name é um identificador opaco e não
é necessariamente o valor do parâmetro TargetModel passado para a API InvokeEndpoint. O valor
TargetModel original na solicitação InvokeEndpoint é passado para o contêiner nas APIs como um
cabeçalho X-Amzn-SageMaker-Target-Model que pode ser usado para fins de registros em log.
Tópicos
• API de modelo de carga (p. 2816)
• API de modelo de lista (p. 2817)
• Obter API de modelos (p. 2818)
• Descarregue a API do modelo (p. 2818)
• Invoque a API do modelo (p. 2818)

API de modelo de carga
Instrui o contêiner a carregar um modelo específico presente no campo url do corpo na memória do
contêiner do cliente e a manter o controle dele com o model_name atribuído. Depois que um modelo
é carregado, o contêiner deve estar pronto para atender a solicitações de inferência usando esse
model_name.
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POST /models HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Accept: application/json
{
}

"model_name" : "{model_name}",
"url" : "/opt/ml/models/{model_name}/model",

Note
Se model_name já estiver carregado, a API deverá retornar 409. Sempre que um modelo não
puder ser carregado devido à falta de memória ou a qualquer outro recurso, essa API deve
retornar um código de status HTTP 507 para SageMaker, que então inicia o descarregamento de
modelos não utilizados para recuperar.

API de modelo de lista
Retorna a lista de modelos carregados na memória do contêiner do cliente.
GET /models HTTP/1.1
Accept: application/json
Response =
{
"models": [
{
"modelName" : "{model_name}",
"modelUrl" : "/opt/ml/models/{model_name}/model",
},
{
"modelName" : "{model_name}",
"modelUrl" : "/opt/ml/models/{model_name}/model",
},
....
]
}

Essa API também oferece suporte à paginação.
GET /models HTTP/1.1
Accept: application/json
Response =
{
"models": [
{
"modelName" : "{model_name}",
"modelUrl" : "/opt/ml/models/{model_name}/model",
},
{
"modelName" : "{model_name}",
"modelUrl" : "/opt/ml/models/{model_name}/model",
},
....
]
}

SageMaker inicialmente, pode chamar a API List Models sem fornecer um valor paranext_page_token.
Se um campo nextPageToken for retornado como parte da resposta, ele será fornecido como o valor
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para next_page_token em uma chamada subsequente da List Models. Se um nextPageToken não for
retornado, significa que não há mais modelos para retornar.

Obter API de modelos
Essa é uma API de leitura simples na entidade model_name.

GET /models/{model_name} HTTP/1.1
Accept: application/json
{
}

"modelName" : "{model_name}",
"modelUrl" : "/opt/ml/models/{model_name}/model",

Note
Se model_name não estiver carregado, a API retornará 404.

Descarregue a API do modelo
Instrui o SageMaker plataforma para instruir o contêiner do cliente a descarregar um modelo da memória.
Isso inicia a remoção de um modelo candidato conforme determinado pela plataforma ao iniciar o
processo de carregamento de um novo modelo. Os recursos provisionados em model_name deverão ser
recuperados pelo contêiner quando essa API retornar uma resposta.
DELETE /models/{model_name}

Note
Se model_name não estiver carregado, a API retornará 404.

Invoque a API do modelo
Faz uma solicitação de previsão do model_name específico fornecido. A solicitação InvokeEndpoint
de tempo de execução do SageMaker é compatível com o X-Amzn-SageMaker-Target-Model como
um novo cabeçalho que toma caminhos relativos do modelo especificado na invocação. O SageMaker
sistema constrói o caminho absoluto do modelo combinando o prefixo que é fornecido como parte
doCreateModelChamada de API com o caminho relativo do modelo.
POST /models/{model_name}/invoke HTTP/1.1
Content-Type: ContentType
Accept: Accept
X-Amzn-SageMaker-Custom-Attributes: CustomAttributes
X-Amzn-SageMaker-Target-Model: [relativePath]/{artifactName}.tar.gz

Note
Se model_name não estiver carregado, a API retornará 404.

Segurança de endpoint de vários modelos
Os modelos e os dados em um endpoint de vários modelos são co-localizados no volume de
armazenamento da instância e na memória do contêiner. Todas as instâncias da Amazon SageMaker
os endpoints são executados em um único contêiner de locatário que você possui. Somente os seus
modelos podem ser executados no seu endpoint de vários modelos. É sua responsabilidade gerenciar
o mapeamento de solicitações para modelos e fornecer acesso aos usuários aos modelos de destino
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corretos. SageMaker usaFunções do IAMpara fornecer políticas baseadas em identidade do IAM que você
usa para especificar ações ou recursos permitidos ou negados, além das condições sob as quais as ações
são permitidas ou negadas.
Por padrão, um diretor do IAM comInvokeEndpointas permissões em um endpoint multimodelo podem
invocar qualquer modelo no endereço do prefixo S3 definido naCreateModeloperação, desde que
a função de execução do IAM definida na operação tenha permissões para baixar o modelo. Se você
precisar restringirInvokeEndpointcom acesso a um conjunto limitado de modelos no S3, você pode
executar uma das seguintes ações:
• RestriçãoInvokeEndpontchamadas para modelos específicos hospedados no endpoint usando
osagemaker:TargetModelChave de condição do IAM. Por exemplo, a política a seguir permite
solicitações InvokeEndpont somente quando o valor do campo TargetModel corresponde a uma das
expressões regulares especificadas:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"sagemaker:InvokeEndpoint"
],
"Effect": "Allow",
"Resource":
"arn:aws:sagemaker:region:account-id:endpoint/endpoint_name",
"Condition": {
// TargetModel provided must be from this set of values
"StringLike": {
"sagemaker:TargetModel": ["company_a/*", "common/*"]
}
}
}
]

Para obter informações sobre SageMaker chaves de condição, consulteChaves de condição para a
Amazon SageMakernaAWS Identity and Access ManagementGuia do usuário do.
• Crie endpoints de vários modelos com prefixos do S3 mais restritivos.
Para obter mais informações sobre como SageMaker usa funções para gerenciar o acesso aos endpoints
e realizar operações em seu nome, consulteSageMaker Funções (p. 3583). Seus clientes também podem
ter determinados requisitos de isolamento de dados ditados por seus próprios requisitos de conformidade
que podem ser atendidos usando identidades do IAM.

CloudWatch Métricas para implantações de endpoints em vários modelos
Amazônia SageMaker fornece métricas para endpoints para que você possa monitorar a taxa de acerto do
cache, o número de modelos carregados e os tempos de espera do modelo para carregamento, download
e upload em um endpoint multimodelo. Para obter informações, consulte Métricas de carregamento do
modelo para endpoint de vários modelos e Métricas de instâncias de modelos para endpoint de vários
modelos em Monitorar a Amazon SageMaker com a Amazon CloudWatch (p. 3713). Métricas por modelo
não são compatíveis.

Hospede vários modelos que usam contêineres diferentes atrás
de um endpoint
SageMaker endpoints de vários contêineres permitem que os clientes implantem vários contêineres,
que usam modelos ou estruturas diferentes, em um único SageMaker Endpoint. Os contêineres podem
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ser executados em uma sequência como um canal de inferência, ou cada contêiner pode ser acessado
individualmente usando a invocação direta para melhorar a utilização do endpoint e otimizar os custos.
Para obter informações sobre como invocar os contêineres em um endpoint de vários contêineres em
sequência, consulteHospede modelos junto com a lógica de pré-processamento como canal de inferência
serial por trás de um endpoint (p. 2827).
Para obter informações sobre como invocar um contêiner específico em um endpoint de vários
contêineres, consulteUse um endpoint de vários contêineres com invocação direta (p. 2821)
Tópicos
• Crie um endpoint com vários contêineres (Boto 3) (p. 2820)
• Atualizar um endpoint com vários contêineres (p. 2821)
• Excluir um endpoint de vários contêineres (p. 2821)
• Use um endpoint de vários contêineres com invocação direta (p. 2821)

Crie um endpoint com vários contêineres (Boto 3)
Criar um endpoint de vários contêineres chamandoCreateModel,CreateEndpointConfig,
eCreateEndpointAPIs como você faria para criar outros endpoints. Você pode executar esses contêineres
sequencialmente como um canal de inferência ou executar cada contêiner individual usando a invocação
direta. Os endpoints com vários contêineres têm os seguintes requisitos quando você ligacreate_model:
• Usar oContainersparâmetro em vez dePrimaryContainere inclua mais de um contêiner
naContainersparâmetro.
• OContainerHostnameO parâmetro é necessário para cada contêiner em um endpoint de vários
contêineres com invocação direta.
• DefinaModeparâmetro doInferenceExecutionConfigcampo para)Directpara invocação direta
de cada contêiner, ouSerialpara usar contêineres como um canal de inferência. O modo padrão é
Serial.

Note
Atualmente, há um limite de até 15 contêineres suportados em um endpoint com vários
contêineres.
O exemplo a seguir cria um modelo de vários contêineres para invocação direta.
1.

Criar elementos de contêiner eInferenceExecutionConfigcom invocação direta.
container1 = { 'Image':
'123456789012.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/
myimage1:mytag',
'ContainerHostname': 'firstContainer'}
container2 = { 'Image':
'123456789012.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/
myimage2:mytag',
'ContainerHostname': 'secondContainer'
}
inferenceExecutionConfig = {'Mode': 'Direct'
}

2.

Crie o modelo com os elementos do contêiner e defina oInferenceExecutionConfigcampo.
import boto3
sm_client = boto3.Session().client('sagemaker')
response = sm_client.create_model(
ModelName
= 'my-direct-mode-model-name',
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InferenceExecutionConfig = inferenceExecutionConfig,
ExecutionRoleArn = role,
Containers
= [container1, container2])

Para criar um endpoint, você então chamariacreate_endpoint_configecreate_endpointcomo você faria para
criar qualquer outro endpoint.

Atualizar um endpoint com vários contêineres
Para atualizar um endpoint de vários contêineres, conclua as etapas a seguir.
1.
2.
3.

Chamecreate_modelpara criar um novo modelo com um novo valor para oModeparâmetro
noInferenceExecutionConfigcampo.
Chamecreate_endpoint_configpara criar uma nova configuração de endpoint com um nome diferente
usando o novo modelo que você criou na etapa anterior.
Chameupdate_endpointpara atualizar o endpoint com a nova configuração de endpoint que você criou
na etapa anterior.

Excluir um endpoint de vários contêineres
Para excluir um endpoint, chamedelete_endpointe forneça o nome do endpoint a ser excluído
comoEndpointNameparâmetro.

Use um endpoint de vários contêineres com invocação direta
SageMaker endpoints de vários contêineres permitem que os clientes implantem vários contêineres para
implantar modelos diferentes em um SageMaker Endpoint. Você pode hospedar até 15 contêineres de
inferência diferentes em um único endpoint. Usando a invocação direta, você pode enviar uma solicitação
para um contêiner de inferência específico hospedado em um endpoint com vários contêineres.
Tópicos
• Invoque um endpoint de vários contêineres com invocação direta (p. 2821)
• Segurança com endpoints de vários contêineres com invocação direta (p. 2822)
• Métricas para endpoints de vários contêineres com invocação direta (p. 2823)
• Expanda automaticamente terminais de vários contêineres (p. 2826)
• Solucionar problemas de terminais de vários contêineres (p. 2826)

Invoque um endpoint de vários contêineres com invocação direta
Para invocar um endpoint de vários contêineres com invocação direta, chameinvoke_endpointcomo
você invocaria qualquer outro endpoint e especificaria qual contêiner você deseja invocar usando
oTargetContainerHostnameparâmetro.
O exemplo a seguir invoca diretamente osecondContainerde um endpoint com vários contêineres para
obter uma previsão.
import boto3
runtime_sm_client = boto3.Session().client('sagemaker-runtime')
response = runtime_sm_client.invoke_endpoint(
EndpointName ='my-endpoint',
ContentType = 'text/csv',
TargetContainerHostname='secondContainer',
Body = body)
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Para cada solicitação de invocação direta para um endpoint de vários contêineres, somente o contêiner
com oTargetContainerHostnameprocessa a solicitação de invocação. Você receberá erros de
validação se fizer o seguinte:
• Especifique umTargetContainerHostnameque não existe no endpoint
• Não especifique um valor para oTargetContainerHostnameem uma solicitação para um endpoint
configurado para invocação direta
• Especifique um valor paraTargetContainerHostnameem uma solicitação para um endpoint que não
está configurado para invocação direta.

Segurança com endpoints de vários contêineres com invocação direta
Para endpoints de vários contêineres com invocação direta, há vários contêineres hospedados em uma
única instância compartilhando memória e um volume de armazenamento. É sua responsabilidade usar
contêineres seguros, manter o mapeamento correto das solicitações para os contêineres de destino e
fornecer aos usuários o acesso correto aos contêineres de destino. SageMakerusa funções do IAM para
fornecer políticas baseadas em identidade do IAM que você usa para especificar se o acesso a um recurso
é permitido ou negado a essa função e sob quais condições. Para obter informações sobre funções do
IAM, consulteFunções do IAMnaAWS Identity and Access ManagementGuia do usuário do. Para obter
informações sobre políticas baseadas em identidade, consultePolíticas baseadas em identidade e em
recurso.
Por padrão, um diretor do IAM comInvokeEndpointpermissões em um endpoint de vários contêineres
com invocação direta podem invocar qualquer contêiner dentro do endpoint com o nome do endpoint que
você especifica ao chamarinvoke_endpoint. Se você precisar restringirinvoke_endpointacesso
a um conjunto limitado de contêineres dentro de um endpoint com vários contêineres, use
osagemaker:TargetContainerHostnameChave de condição do IAM. As políticas a seguir mostram
como limitar as chamadas a contêineres específicos em um endpoint.
A política a seguir permiteinvoke_endpointsolicitações somente quando o valor
doTargetContainerHostnamecampo corresponde a uma das expressões regulares especificadas.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"sagemaker:InvokeEndpoint"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:sagemaker:region:account-id:endpoint/endpoint_name",
"Condition": {
"StringLike": {
"sagemaker:TargetContainerHostname": ["customIps*", "common*"]
}
}
}
]

A política a seguir negainvoke_endpointsolicitações quando o valor
doTargetContainerHostnamecampo corresponde a uma das expressões regulares especificadas
naDenydeclaração.
{

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

}

]

}

"sagemaker:InvokeEndpoint"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:sagemaker:region:account-id:endpoint/endpoint_name",
"Condition": {
"StringLike": {
"sagemaker:TargetContainerHostname": ["*"]
}
}
"Action": [
"sagemaker:InvokeEndpoint"
],
"Effect": "Deny",
"Resource": "arn:aws:sagemaker:region:account-id:endpoint/endpoint_name",
"Condition": {
"StringLike": {
"sagemaker:TargetContainerHostname": ["special*"]
}
}

Para obter informações sobre o SageMaker chaves de condição, consulteChaves de condição para o
SageMakernaAWS Identity and Access ManagementGuia do usuário do.

Métricas para endpoints de vários contêineres com invocação direta
Além das métricas de endpoint que estão listadas emMonitorar a Amazon SageMaker com a Amazon
CloudWatch (p. 3713), SageMaker também fornece métricas por contêiner.
As métricas por contêiner para endpoints de vários contêineres com invocação direta estão localizadas
em CloudWatch e categorizados em dois namespaces:AWS/SageMakereaws/sagemaker/Endpoints.
OAWS/SageMakero namespace inclui métricas relacionadas à invocação e oaws/sagemaker/
Endpointso namespace inclui métricas de utilização de memória e CPU.
A tabela a seguir lista as métricas por contêiner para endpoints de vários contêineres com invocação
direta. Todas as métricas usam o [EndpointName, VariantName, ContainerName] dimensão, que
filtra métricas em um endpoint específico, para uma variante específica e correspondente a um contêiner
específico. Essas métricas compartilham os mesmos nomes das métricas dos canais de inferência, mas
em um nível por contêiner. [EndpointName, VariantName, ContainerName].

Nome da métrica

Descrição

Dimensão

Invocations

O número
EndpointName,
deInvokeEndpointsolicitações
VariantName,
enviadas para um
ContainerName
contêiner dentro de
um endpoint. Para
obter o número total de
solicitações enviadas
para esse contêiner,
use oSumEstatísticas.
Unidades: Nenhuma
Estatísticas
válidas:Sum,Sample
Count
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Invocation4XX
Errors

O número
EndpointName,
deInvokeEndpointsolicita
VariantName,
que o modelo retorne
ContainerName
um4xxCódigo de
resposta HTTP para em
um contêiner específico.
Para cada4xxresposta,
SageMaker envia
um1. Unidades:
Nenhuma Estatísticas
válidas:Average,Sum

AWS/SageMaker

Invocation5XX
Errors

O número
EndpointName,
deInvokeEndpointsolicita
VariantName,
que o modelo retorne
ContainerName
um5xxCódigo de
resposta HTTP para em
um contêiner específico.
Para cada5xxresposta,
SageMaker envia
um1. Unidades:
Nenhuma Estatísticas
válidas:Average,Sum

AWS/SageMaker

ContainerLatency

O tempo necessário
EndpointName,
para o contêiner
VariantName,
de destino
ContainerName
responder conforme
visualizado em
SageMaker.ContainerLatencyinclui
o tempo necessário
para enviar a
solicitação, buscar a
resposta do contêiner
do modelo e concluir
a inferência no
contêiner. Unidades:
Estatísticas válidas de
microssegundos:Average,Sum,Min,Max,Sample
Count

AWS/SageMaker
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OverheadLatency

O tempo adicionado
EndpointName,
ao tempo necessário
VariantName,
para responder a
ContainerName
uma solicitação do
cliente por SageMaker
para despesas
gerais.OverheadLatencyé
medido a partir do
momento em que
SageMaker recebe
a solicitação até
retornar uma resposta
ao cliente, menos
oModelLatency. A
latência de sobrecarga
pode variar dependendo
de tamanhos de carga
útil de solicitações e
respostas, frequência
de solicitações e
autenticação ou
autorização da
solicitação, entre outros
fatores. Unidades:
Estatísticas válidas
de microssegundos:
Average,Sum,Min,Max,
`Contagem de amostra`

AWS/SageMaker

CPUUtilization

A porcentagem de
unidades de CPU
usadas por cada
contêiner executado
em uma instância. O
valor varia de 0% a
100% e é multiplicado
pelo número de CPUs.
Por exemplo, se
houver quatro CPUs,
CPUUtilization
poderá variar de 0% a
400%. Para endpoints
com invocação direta,
o número de métricas
de utilização da CPU
é igual ao número de
contêineres nesse
endpoint. Unidades:
Percentual

aws/sagemaker/
Endpoints
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MemoryUtilizaton

A porcentagem de
memória usada
por cada contêiner
em execução em
uma instância. Esse
valor varia de 0% a
100%. Semelhante
ao CPUUtilization,
em endpoints
com invocação
direta, o número de
MemoryUtilization
métricas são iguais ao
número de contêineres
nesse endpoint.
Unidades: Percentual

EndpointName,
VariantName,
ContainerName

aws/sagemaker/
Endpoints

Todas as métricas na tabela anterior são específicas para endpoints de vários contêineres com
invocação direta. Além dessas métricas especiais por contêiner, também há métricas no nível
da variante com dimensão[EndpointName, VariantName]para todas as métricas da tabela,
espereContainerLatency.

Expanda automaticamente terminais de vários contêineres
Se você quiser configurar o escalonamento automático para um endpoint de vários contêineres usando
oInvocationsPerInstancemétrica, recomendamos que o modelo em cada contêiner exiba utilização
e latência de CPU semelhantes em cada solicitação de inferência. Isso é recomendado porque, se o
tráfego para o endpoint de vários contêineres mudar de um modelo de baixa utilização da CPU para um
modelo de alta utilização da CPU, mas o volume geral de chamadas permanecer o mesmo, o endpoint
não se expande e pode não haver instâncias suficientes para lidar com todas as solicitações de alta
utilização da CPU modelo. Para obter informações sobre o escalonamento automático de endpoints,
consulteDimensione automaticamente a Amazon SageMaker Modelos (p. 2841).

Solucionar problemas de terminais de vários contêineres
As seções a seguir podem ajudar a solucionar erros em endpoints de vários contêineres.

Erros de verificação de integridade do
Com vários contêineres, a memória do endpoint e a CPU estão sob maior pressão durante a criação
do endpoint. Especificamente, oMemoryUtilizationeCPUUtilizationas métricas são mais altas
do que para endpoints de contêiner único, porque a pressão de utilização é proporcional ao número
de contêineres. Por isso, recomendamos que você escolha tipos de instância com memória e CPU
suficientes para garantir que haja memória suficiente na instância para carregar todos os modelos (a
mesma orientação se aplica à implantação de um pipeline de inferência). Caso contrário, a criação do
endpoint pode falhar com um erro comoXXX did not pass the ping health check.

Desaparecido accept-bind-to-port=verdadeiro rótulo Docker
Os contêineres em um endpoint de vários contêineres escutam na porta especificada
noSAGEMAKER_BIND_TO_PORTvariável de ambiente em vez da porta 8080. Quando um contêiner é
executado em um endpoint de vários contêineres, SageMaker fornece automaticamente essa variável
de ambiente para o contêiner. Se essa variável de ambiente não estiver presente, os contêineres padrão
usando a porta 8080. Para indicar que o contêiner está em conformidade com esse requisito, use o
comando a seguir para adicionar um rótulo ao Dockerfile:
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LABEL com.amazonaws.sagemaker.capabilities.accept-bind-to-port=true

Caso contrário, você verá uma mensagem de erro comoYour Ecr Image XXX does not contain
required com.amazonaws.sagemaker.capabilities.accept-bind-to-port=true Docker
label(s).
Se o seu contêiner precisar escutar em uma segunda porta, escolha uma porta no intervalo especificado
pela variável de ambiente SAGEMAKER_SAFE_PORT_RANGE. Especifique o valor como um intervalo
inclusivo no formatoXXXX-YYYY, onde XXXX e YYYY são números inteiros de vários dígitos. SageMaker
fornece esse valor automaticamente quando você executa o contêiner em um endpoint de vários
contêineres.

Hospede modelos junto com a lógica de pré-processamento
como canal de inferência serial por trás de um endpoint
Umapipeline de inferênciaé uma Amazônia SageMaker modelo que é composto por uma sequência
linear de dois a quinze contêineres que processam solicitações de inferências sobre dados. Você usa um
pipeline de inferência para definir e implantar qualquer combinação de algoritmos internos do SageMaker e
algoritmos personalizados incluídos nos contêineres do Docker. Você pode usar um pipeline de inferência
para combinar pré-processamento, previsões e tarefas de ciência de dados de pós-processamento. Os
pipelines de inferência são totalmente gerenciados.
Você pode adicionar SageMaker Contêineres Spark ML Serving e scikit-learn que reutilizam os
transformadores de dados desenvolvidos para modelos de treinamento. Todo o pipeline de inferência
montado pode ser considerado como um SageMaker modelo que você pode usar para fazer previsões em
tempo real ou processar transformações em lote diretamente, sem qualquer pré-processamento externo.
Dentro de um modelo de pipeline de inferência, SageMaker manipula invocações como uma sequência
de solicitações HTTP. O primeiro contêiner no pipeline processa a solicitação inicial, depois a resposta
intermediária é enviada como uma solicitação para o segundo contêiner e assim por diante, para cada
contêiner no pipeline. SageMaker retorna a resposta final para o cliente.
Quando você implanta o modelo de pipeline, SageMaker instala e executa todos os contêineres em cada
instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) no endpoint ou na tarefa de transformação.
O processamento de recursos e inferências são executados com baixa latência porque os contêineres
estão localizados nas mesmas instâncias do EC2. Você define os contêineres de um modelo de pipeline
usando a operação CreateModel ou no console. Em vez de definir um PrimaryContainer, você usa o
parâmetro Containers para definir os contêineres que compõem o pipeline. Você também especifica a
ordem na qual os contêineres são executados.
Um modelo de pipeline é imutável, mas você pode atualizar um pipeline de inferência com a implantação
de um novo pipeline usando a operação UpdateEndpoint. Essa modularidade permite maior flexibilidade
durante a experimentação.
Para obter informações sobre como criar um pipeline de inferência com o SageMaker registro de modelos,
consulteRegistrar e implantar modelos com o Model Registry (p. 3015).
Não há custos adicionais pelo uso desse recurso. Você paga apenas pelas instâncias em execução em um
endpoint.
Tópicos
• Blocos de anotações de exemplo para pipelines de inferência (p. 2828)
• Processamento de recursos com SparkML e Scikit-learn (p. 2828)
• Criar um modelo de pipeline (p. 2829)
• Executar previsões em tempo real com um pipeline de inferência (p. 2831)
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• Executar transformações em lotes com pipelines de inferência (p. 2833)
• Logs e métricas de pipeline de inferência (p. 2834)
• Solucionar problemas em pipelines de inferência (p. 2840)

Blocos de anotações de exemplo para pipelines de inferência
Para obter um exemplo que mostra como criar e implantar pipelines de inferência, consulte oTreinamento
usando SparkML no EMR e hospedagem em SageMakerNotebook de amostra. Para obter instruções
sobre como criar e acessar instâncias do notebook Jupyter que você pode usar para executar o exemplo
no SageMaker, consulteUsar a Amazon Amazon SageMaker Instâncias de bloco (p. 299).
Para ver uma lista com todas as SageMaker amostras, depois de criar e abrir uma instância de
notebook, escolha oSageMaker ExemplosGuia. Existem três blocos de anotações de pipeline de
inferência. Os dois primeiros blocos de anotações do pipeline de inferência estão localizados na pasta
advanced_functionality, e o terceiro bloco de anotações está na pasta sagemaker-python-sdk.
Para abrir um bloco de anotações, escolha sua aba Uso e depois escolha Criar cópia.

Processamento de recursos com SparkML e Scikit-learn
Antes de treinar um modelo com a Amazon SageMaker algoritmos integrados ou algoritmos
personalizados, você pode usar os pré-processadores Spark e scikit-learn para transformar seus dados e
recursos de engenharia.

Processamento de recursos com o SparkML
Você pode executar trabalhos de ML do Spark comAWSGlue, um serviço de ETL (extrair, transformar,
carregar) sem servidor, do SageMaker Notebook. Você também pode se conectar a clusters do EMR
existentes para executar tarefas do SparkML com o Amazon EMR. Para fazer isso, você precisa de
umaAWS Identity and Access Management(IAM) função que concede permissão para fazer chamadas a
partir do seu SageMakerNotebook toAWS Glue.

Note
Para ver quais versões do Python e do SparkAWS Gluesuportes, consulteAWSNotas de release.
Após a criação dos recursos, você empacota e serializa as tarefas do SparkML com MLeap em
contêineres MLeap que você pode adicionar a um pipeline de inferência. Você não precisa usar clusters
do Spark gerenciados externamente. Com essa abordagem, você pode dimensionar sem problemas de
uma amostra de linhas a terabytes de dados. Como os mesmos transformadores funcionam tanto para
treinamento quanto para inferência, você não precisa duplicar a lógica de pré-processamento e engenharia
de recursos ou desenvolver uma solução única para fazer os modelos persistirem. Com os pipelines
de inferência, você não precisa manter a infraestrutura externa e pode fazer previsões diretamente das
entradas de dados.
Quando você executa uma tarefa do SparkML no AWS Glue, um pipeline do SparkML é serializado no
formato MLeap. Em seguida, você pode usar o trabalho com oRecipiente para servir modelo SparkMLem
um SageMaker Data de inferência.MLEAPé um formato de serialização e mecanismo de execução para
pipelines de aprendizado de máquina. Ele é compatível com Spark, Scikit-learn e TensorFlow para treinar
pipelines e exportá-los para um pipeline serializado chamado mLeap Bundle. Você pode desserializar
os pacotes de volta no Spark para o escore no modo em lote ou no tempo de execução do MLeap para
fornecer serviços de API em tempo real.

Processamento de recursos com o Scikit-Learn
Você pode executar e empacotar trabalhos do scikit-learn em contêineres diretamente na Amazon
SageMaker. Para um exemplo de código Python para a construção de um modelo de featurizer scikit-learn
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que é treinado no conjunto de dados de íris de Fisher (em inglês) e prevê as espécies de íris com base
em medições morfológicas, consulte o tópico sobre Treinamento e previsão IRIS com o Scikit-learn no
Sagemaker (em inglês).

Criar um modelo de pipeline
Para criar um modelo de pipeline que possa ser implantado em um endpoint ou usado para um trabalho de
transformação em lote, use o Amazon SageMaker Console doCreateModeloperação.

Para criar um pipeline de inferência (console)
1.

Abra o Amazon SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2.

Escolha Models (Modelos) e depois Create models (Criar modelos) no grupo Inference (Inferência).

3.

Sobre oCriar modelopágina, forneça um nome de modelo, escolha uma função do IAM e, se quiser
usar uma VPC privada, especifique a VPCvalues.

4.

Para adicionar informações sobre os contêineres no pipeline de inferência, escolha Add container
(Adicionar contêiner) e Next (Avançar).

5.

Preencha os campos de cada contêiner na ordem em que você deseja executá-los, até o máximo
de quinze. Preencha os campos Container input options (Opções de entrada de contêiner), Location
of inference code image (Local de imagem do código de inferência) e, opcionalmente, os campos
Location of model artifacts (Local dos artefatos do modelo), Container host name (Nome de host do
contêiner) e Environmental variables (Variáveis de ambiente).
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OMyInferencePipelineModelA página resume as configurações dos contêineres que fornecem
entrada para o modelo. Se você fornecer as variáveis de ambiente em uma definição de contêiner
correspondente, o SageMaker as mostrará no campo Environmental variables (Variáveis de
ambiente).

Executar previsões em tempo real com um pipeline de inferência
Você pode usar modelos treinados em um pipeline de inferência para fazer previsões em tempo real
diretamente sem executar o pré-processamento externo. Ao configurar a tubulação, você pode optar por
usar os transformadores de recursos integrados já disponíveis na Amazon SageMaker. Ou você pode
implementar sua própria lógica de transformação usando apenas algumas linhas de código Spark ou scikitlearn.
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MLEAP, um formato de serialização e mecanismo de execução para canais de aprendizado de máquina,
é compatível com Spark, scikit-learn e TensorFlow para treinar pipelines e exportá-los para um pipeline
serializado chamado mLeap Bundle. Você pode desserializar os pacotes de volta no Spark para o escore
no modo em lote ou no tempo de execução do MLeap para fornecer serviços de API em tempo real.
Os contêineres em um pipeline escutam na porta especificada na variável de ambiente
SAGEMAKER_BIND_TO_PORT (em vez da 8080). Ao ser executado em um pipeline de inferência,
SageMaker fornece automaticamente essa variável de ambiente aos contêineres. Se essa variável de
ambiente não estiver presente, os contêineres padrão usando a porta 8080. Para indicar que o contêiner
está em conformidade com esse requisito, use o comando a seguir para adicionar um rótulo ao Dockerfile:
LABEL com.amazonaws.sagemaker.capabilities.accept-bind-to-port=true

Se o seu contêiner precisar escutar em uma segunda porta, escolha uma porta no intervalo especificado
pela variável de ambiente SAGEMAKER_SAFE_PORT_RANGE. Especifique o valor como um intervalo
inclusivo no formato"XXXX-YYYY", em queXXXXeYYYYsão números inteiros com vários dígitos.
SageMaker fornece esse valor automaticamente quando você executa o contêiner em um pipeline de
vários contêineres.

Note
Para usar imagens personalizadas do Docker em um pipeline que incluiSageMaker algoritmos
integrados, você precisa de umaPolítica do Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR).
Seu repositório do Amazon ECR deve conceder SageMakerpermissão para extrair a imagem.
Para obter mais informações, consulteSolucionar problemas de permissões do Amazon ECR para
canais de inferência (p. 2840)

Criar e implantar um endpoint de pipeline de inferência
O código a seguir cria e implanta um modelo de pipeline de inferência em tempo real com os modelos
SparkML e XGBoost em série usando o SageMaker SDK.
from sagemaker.model import Model
from sagemaker.pipeline_model import PipelineModel
from sagemaker.sparkml.model import SparkMLModel
sparkml_data = 's3://{}/{}/{}'.format(s3_model_bucket, s3_model_key_prefix, 'model.tar.gz')
sparkml_model = SparkMLModel(model_data=sparkml_data)
xgb_model = Model(model_data=xgb_model.model_data, image=training_image)
model_name = 'serial-inference-' + timestamp_prefix
endpoint_name = 'serial-inference-ep-' + timestamp_prefix
sm_model = PipelineModel(name=model_name, role=role, models=[sparkml_model, xgb_model])
sm_model.deploy(initial_instance_count=1, instance_type='ml.c4.xlarge',
endpoint_name=endpoint_name)

Solicitar inferência em tempo real de um endpoint do pipeline de inferência
O exemplo a seguir mostra como fazer previsões em tempo real chamando um endpoint de inferência e
transmitindo uma carga útil de solicitações no formato JSON:
import sagemaker
from sagemaker.predictor import json_serializer, json_deserializer, Predictor
payload = {
"input": [
{
"name": "Pclass",
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},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

}

"type": "float",
"val": "1.0"
"name": "Embarked",
"type": "string",
"val": "Q"
"name": "Age",
"type": "double",
"val": "48.0"
"name": "Fare",
"type": "double",
"val": "100.67"
"name": "SibSp",
"type": "double",
"val": "1.0"
"name": "Sex",
"type": "string",
"val": "male"

}
],
"output": {
"name": "features",
"type": "double",
"struct": "vector"
}

predictor = Predictor(endpoint=endpoint_name, sagemaker_session=sagemaker.Session(),
serializer=json_serializer,
content_type='text/csv', accept='application/json'
print(predictor.predict(payload))

A resposta que você obtém de predictor.predict(payload) é o resultado da inferência do modelo.

Exemplo de pipeline de inferência do Realtime
É possível executar este exemplo de bloco de anotações usando o previsor SKLearn que mostra como
implantar um endpoint, executar uma solicitação de inferência e desserializar a resposta. Encontre este
caderno e mais exemplos naAmazônia SageMaker exemplo GitHub repositório.

Executar transformações em lotes com pipelines de inferência
Para obter inferências em um conjunto de dados inteiro, execute uma transformação em lote em um
modelo treinado. Para executar inferências em um conjunto de dados inteiro, é possível usar o mesmo
modelo de pipeline de inferência criado e implantado em um endpoint para o processamento em tempo
real de um trabalho de transformação em lote. Para executar um trabalho de transformação em lote em um
pipeline, você baixa os dados de entrada do Amazon S3 e os envia em uma ou mais solicitações HTTP
para o modelo de pipeline de inferência. Para obter um exemplo que mostra como preparar dados para
uma transformação em lote, consulte “Seção 2 - Pré-processar os dados brutos da caixa usando o Scikit
Learn” doAmazônia SageMaker Endpoints de vários modelos usando o caderno de amostra Linear. Para
obter informações sobre a Amazon SageMaker transformações em lote, consulteUsar transformação em
lote (p. 2987).
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Note
Para usar imagens personalizadas do Docker em um pipeline que incluiAmazônia SageMaker
algoritmos integrados, você precisa de umaPolítica do Amazon Elastic Container Registry (ECR).
Seu repositório do Amazon ECR deve conceder SageMaker permissão para extrair a imagem.
Para obter mais informações, consulteSolucionar problemas de permissões do Amazon ECR para
canais de inferência (p. 2840)
O exemplo a seguir mostra como executar um trabalho de transformação usando oAmazônia
SageMaker SDK do Python. Neste exemplo, model_name é o pipeline de inferência que combina
modelos SparkML e XGBoost (criado nos exemplos anteriores). O local do Amazon S3 especificado
porinput_data_pathcontém os dados de entrada, no formato CSV, a serem baixados e enviados
para o modelo Spark ML. Após a conclusão do trabalho de transformação, a localização do Amazon S3
especificada poroutput_data_pathcontém os dados de saída retornados pelo modelo XGBoost no
formato CSV.
import sagemaker
input_data_path = 's3://{}/{}/{}'.format(default_bucket, 'key', 'file_name')
output_data_path = 's3://{}/{}'.format(default_bucket, 'key')
transform_job = sagemaker.transformer.Transformer(
model_name = model_name,
instance_count = 1,
instance_type = 'ml.m4.xlarge',
strategy = 'SingleRecord',
assemble_with = 'Line',
output_path = output_data_path,
base_transform_job_name='inference-pipelines-batch',
sagemaker_session=sagemaker.Session(),
accept = CONTENT_TYPE_CSV)
transform_job.transform(data = input_data_path,
content_type = CONTENT_TYPE_CSV,
split_type = 'Line')

Logs e métricas de pipeline de inferência
O monitoramento é importante para a manutenção da confiabilidade, da disponibilidade e da performance
da Amazon SageMaker Recursos. Para monitorar e solucionar problemas de desempenho do
pipeline de inferência, use a Amazon CloudWatch logs e mensagens de erro. Para obter informações
sobre as ferramentas de monitoramento fornecidas pelo SageMaker, consulte Monitorar a Amazon
SageMaker (p. 3713).

Usar métricas para monitorar modelos de vários contêineres
Para monitorar os modelos de vários contêineres em Inference Pipelines, use a Amazon CloudWatch.
CloudWatchcoleta dados brutos e os processa em métricas legíveis quase em tempo real.
SageMakertrabalhos de treinamento e redação de endpoints CloudWatch métricas e logs noAWS/
SageMakerNamespace.
A tabela a seguir lista as métricas e as dimensões para o seguinte:
• Invocações de endpoint
• Tarefas de treinamento, tarefas de transformação em lote e instâncias de endpoint
A dimensão é um par de nome-valor que identifica exclusivamente uma métrica. Você pode atribuir até
10 dimensões a uma métrica. Para obter mais informações sobre o monitoramento com CloudWatch,
consulteMonitorar a Amazon SageMaker com a Amazon CloudWatch (p. 3713).
Métricas de invocação de endpoint
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O namespace AWS/SageMaker inclui as seguintes métricas de solicitação de chamadas para
InvokeEndpoint.
As métricas são relatadas em intervalos de 1 minuto.
Métrica

Descrição

Invocation4XXErrors O número de solicitações InvokeEndpoint em que o modelo retornou um
código de resposta HTTP 4xx. Para cada4xxresposta, SageMaker envia
uma1.
Unidades: Nenhum
Estatística válida: Average, Sum
Invocation5XXErrors O número de solicitações InvokeEndpoint em que o modelo retornou um
código de resposta HTTP 5xx. Para cada5xxresposta, SageMaker envia
uma1.
Unidades: Nenhum
Estatística válida: Average, Sum
Invocations

As solicitações number of InvokeEndpoint enviadas para um endpoint
de modelo.
Para obter o número total de solicitações enviadas a um endpoint de modelo,
use a estatística Sum.
Unidades: Nenhum
Estatística válida: Sum, Sample Count

O número de invocações de endpoint enviadas para um modelo,normalizado
InvocationsPerInstance
porInstanceCountem cadaProductionVariant. SageMakerenvia
1/numberOfInstancescomo o valor de cada solicitação,
ondenumberOfInstancesé o número de instâncias ativas para o
ProductionVariantno endpoint no momento da solicitação.
Unidades: Nenhum
Estatística válida: Sum
ModelLatency

O tempo que o modelo ou modelos levaram para responder. Isso inclui o
tempo necessário para enviar a solicitação, buscar a resposta do contêiner do
modelo e concluir a inferência no contêiner. ModelLatency é o tempo total
gasto por todos os contêineres em um pipeline de inferência.
Unidades: Microssegundos
Estatística válida: Average,Sum,Min,Max, Contagem de amostras

OverheadLatency

O tempo adicionado ao tempo necessário para responder a uma solicitação
do cliente por SageMaker para despesas gerais.OverheadLatencyé medido
a partir do momento em que SageMaker recebe a solicitação até retornar uma
resposta ao cliente, menos oModelLatency. A latência de sobrecarga pode
variar dependendo de tamanhos de carga útil de solicitações e respostas,
frequência de solicitações e autenticação ou autorização da solicitação, entre
outros fatores.
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Métrica

Descrição
Unidades: Microssegundos
Estatísticas válidas: Average, Sum, Min, Max, Sample Count

ContainerLatency

O tempo necessário para que um contêiner do Inference Pipelines
respondesse conforme visualizado em SageMaker.ContainerLatencyinclui
o tempo necessário para enviar a solicitação, buscar a resposta do contêiner
do modelo e concluir a inferência no contêiner.
Unidades: Microssegundos
Estatísticas válidas: Average, Sum, Min, Max, Sample Count

Dimensões para métricas de invocação de endpoint
Dimensão

Descrição

EndpointName,
VariantName,
ContainerName

Filtra as métricas de invocação do endpoint para um ProductionVariant
no endpoint especificado e para a variante especificada.

Para um endpoint do pipeline de inferência, CloudWatch lista as métricas de latência por contêiner em sua
conta comoMétricas do endpoint ConferenceeMétricas da variante de endnaSageMakernamespace, da
seguinte forma. A métrica ContainerLatency aparece apenas para pipelines de inferências.

Para cada endpoint e cada contêiner, as métricas de latência exibem nomes para o contêiner, o endpoint,
a variante e a métrica.

Métricas de trabalho de treinamento, trabalho de transformação em lote e instância de endpoint
Os namespaces /aws/sagemaker/TrainingJobs, /aws/sagemaker/TransformJobs e /aws/
sagemaker/Endpoints incluem as seguintes métricas para trabalhos de treinamento e instâncias de
endpoint.
As métricas são relatadas em intervalos de 1 minuto.
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Métrica

Descrição

CPUUtilization

O percentual de unidades de CPU usadas pelos contêineres em execução
em uma instância. O valor varia de 0% a 100% e é multiplicado pelo número
de CPUs. Por exemplo, se houver quatro CPUs, CPUUtilization poderá
variar de 0% a 400%.
Para trabalhos de treinamento, o CPUUtilization é a utilização de CPU do
contêiner de algoritmo em execução na instância.
Para trabalhos de transformação em lote, o CPUUtilization é a utilização
da CPU do contêiner de transformação em execução na instância.
Para modelos de vários contêineres, CPUUtilization é a soma da
utilização da CPU por todos os contêineres em execução na instância.
Para variantes de endpoint, CPUUtilization é a soma de utilização da
CPU por todos os contêineres em execução na instância.
Unidades: Percentual

MemoryUtilization

O percentual de memória usada pelos contêineres em execução em uma
instância. Esse valor varia de 0% a 100%.
Para tarefas de treinamento, MemoryUtilization é a memória usada pelo
contêiner de algoritmo em execução na instância.
Para tarefas de transformação em lote, MemoryUtilization é a memória
usada pelo contêiner de transformação em execução na instância.
Para modelos com vários contêineres, MemoryUtilization é a soma da
memória usada por todos os contêineres em execução na instância.
Para variantes de endpoint, MemoryUtilization é a soma da memória
usada por todos os contêineres em execução na instância.
Unidades: Percentual

GPUUtilization

A porcentagem de unidades de GPU que são usadas pelos contêineres em
execução em uma instância. GPUUtilization varia de 0% a 100% e é
multiplicado pelo número de GPUs. Por exemplo, se houver quatro GPUs,
GPUUtilization poderá variar de 0% a 400%.
Para tarefas de treinamento, GPUUtilization é a GPU usada pelo
contêiner de algoritmo em execução na instância.
Para trabalhos de transformação em lote, GPUUtilization é a GPU usada
pelo contêiner de transformação em execução na instância.
Para modelos com vários contêineres, GPUUtilization é a soma da GPU
usada por todos os contêineres em execução na instância.
Para variantes de endpoint, GPUUtilization é a soma da GPU usada por
todos os contêineres em execução na instância.
Unidades: Percentual

GPUMemoryUtilizationO percentual de memória de GPU usada pelos contêineres em execução
em uma instância. GPUMemoryUtilization varia de 0% a 100% e é
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Métrica

Descrição
multiplicado pelo número de GPUs. Por exemplo, se houver quatro GPUs,
GPUMemoryUtilization poderá variar de 0% a 400%.
Para tarefas de treinamento, GPUMemoryUtilization é a memória da GPU
usada pelo contêiner do algoritmo em execução na instância.
Para tarefas de transformação em lote, GPUMemoryUtilization é a
memória da GPU usada pelo contêiner de transformação em execução na
instância.
Para modelos com vários contêineres, GPUMemoryUtilization é a soma
da GPU usada por todos os contêineres em execução na instância.
Para variantes de endpoint, GPUMemoryUtilization é a soma da memória
da GPU usada por todos os contêineres em execução na instância.
Unidades: Percentual

DiskUtilization

A porcentagem do espaço em disco usada pelos contêineres executados em
uma instância. DiskUtilization varia de 0% a 100%. Essa métrica não oferece
suporte para trabalhos de transformação em lote.
Para tarefas de treinamento, DiskUtilization é o espaço em disco usado
pelo contêiner de algoritmo em execução na instância.
Para variantes de endpoint, DiskUtilization é a soma do espaço em
disco usado por todos os contêineres fornecidos em execução na instância.
Unidades: Percentual

Dimensões para métricas de trabalho de treinamento, trabalho de transformação em lote e instância de
endpoint
Dimensão

Descrição

Host

Para tarefas de treinamento, Host tem o formato [training-jobname]/algo-[instance-number-in-cluster]. Use essa dimensão
para filtrar as métricas de instância para o trabalho de treinamento e a
instância especificados. Esse formato de dimensão está presente somente no
namespace /aws/sagemaker/TrainingJobs.
Para tarefas de transformação em lote, Host tem o formato [transformjob-name]/[instance-id]. Use essa dimensão para filtrar métricas
de instância para o trabalho de transformação em lote e a instância
especificados. Esse formato de dimensão está presente somente no
namespace /aws/sagemaker/TransformJobs.
Para endpoints, Host tem o formato [endpoint-name]/[ productionvariant-name ]/[instance-id]. Use essa dimensão para filtrar as
métricas de instância para o endpoint, a variante e a instância especificados.
Esse formato de dimensão está presente somente no namespace /aws/
sagemaker/Endpoints.
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Para ajudá-lo a depurar seus trabalhos de treinamento, endpoints e configurações de ciclo de vida
de instâncias de notebooks, SageMaker também envia tudo o que um contêiner de algoritmo, um
contêiner de modelo ou uma configuração do ciclo de vida de uma instância de notebook envia
parastdoutoustderrpara a Amazon CloudWatch Registros. Você pode usar essas informações para
depuração e para analisar o progresso.

Usar logs para monitorar um pipeline de inferência
A tabela a seguir lista os grupos e fluxos de log SageMaker. envia para a Amazon CloudWatch
Stream de log é uma sequência de eventos de log que compartilham a mesma origem. Cada fonte
separada de faz login no CloudWatch compõe um fluxo de logs separado. Um grupo de logs é um grupo
de fluxos de log que compartilham as mesmas configurações de retenção, monitoramento e controle de
acesso.
Logs
Nome do grupo de logs

Nome do fluxo de logs

/aws/sagemaker/
TrainingJobs

[training-job-name]/algo-[instance-number-in-cluster][epoch_timestamp]

/aws/sagemaker/
Endpoints/
[EndpointName]

[production-variant-name]/[instance-id]
[production-variant-name]/[instance-id]
[production-variant-name]/[instance-id]/[containername provided in the SageMaker model] (For Inference
Pipelines) Para logs de pipelines de inferência, se você não fornecer
nomes de contêineres, o CloudWatch usará o **container-1, container-2**
e assim por diante, na ordem em que os contêineres forem fornecidos no
modelo.

/aws/sagemaker/
NotebookInstances

[notebook-instance-name]/[LifecycleConfigHook]

/aws/sagemaker/
TransformJobs

[transform-job-name]/[instance-id]-[epoch_timestamp]
[transform-job-name]/[instance-id]-[epoch_timestamp]/
data-log
[transform-job-name]/[instance-id]-[epoch_timestamp]/
[container-name provided in the SageMaker model] (For
Inference Pipelines) Para logs de pipelines de inferência, se você
não fornecer nomes de contêineres, o CloudWatch usará o **container-1,
container-2** e assim por diante, na ordem em que os contêineres forem
fornecidos no modelo.

Note
O SageMaker cria o grupo de logs /aws/sagemaker/NotebookInstances quando você cria
uma instância de bloco de anotações com uma configuração de ciclo de vida. Para obter mais
informações, consultePersonalizar uma instância de bloco de anotações usando um script de
configuração do ciclo de vida (p. 308)
Para obter mais informações sobre SageMaker registrando, consulteRegistro da Amazon SageMaker
Eventos com a Amazon CloudWatch (p. 3726).
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Solucionar problemas em pipelines de inferência
Para solucionar problemas de pipeline de inferência, use logs e mensagens de erro do CloudWatch . Se
você estiver usando imagens personalizadas do Docker em um pipeline que inclui a Amazon SageMaker
algoritmos integrados, você também pode encontrar problemas de permissões. Para conceder as
permissões necessárias, crie uma política do Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR).
Tópicos
• Solucionar problemas de permissões do Amazon ECR para canais de inferência (p. 2840)
• Usar o CloudWatch Logs para solucionar problemas SageMaker Pipelines de inferência (p. 2840)
• Use mensagens de erro para solucionar problemas com pipelines de inferência. (p. 2841)

Solucionar problemas de permissões do Amazon ECR para canais de inferência
Quando você usa imagens de Docker personalizadas em um pipeline que inclui algoritmos internos do
SageMaker , é preciso ter uma política do Amazon ECR. A política permite que seu repositório Amazon
ECR conceda permissão para SageMaker para extrair a imagem. A política deve adicionar as seguintes
permissões:
{

}

"Version": "2008-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "allowSageMakerToPull",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "sagemaker.amazonaws.com"
},
"Action": [
"ecr:GetDownloadUrlForLayer",
"ecr:BatchGetImage",
"ecr:BatchCheckLayerAvailability"
]
}
]

Usar o CloudWatch Logs para solucionar problemas SageMaker Pipelines de inferência
SageMaker publica os registros de contêineres para endpoints que implantam um pipeline de inferência na
Amazon CloudWatch no caminho a seguir para cada contêiner.
/aws/sagemaker/Endpoints/{EndpointName}/{Variant}/{InstanceId}/{ContainerHostname}

Por exemplo, os logs desse endpoint são publicados nos seguintes grupos de logs e streams:
EndpointName: MyInferencePipelinesEndpoint
Variant: MyInferencePipelinesVariant
InstanceId: i-0179208609ff7e488
ContainerHostname: MyContainerName1 and MyContainerName2
logGroup: /aws/sagemaker/Endpoints/MyInferencePipelinesEndpoint
logStream: MyInferencePipelinesVariant/i-0179208609ff7e488/MyContainerName1
logStream: MyInferencePipelinesVariant/i-0179208609ff7e488/MyContainerName2

Stream de log é uma sequência de eventos de log que compartilham a mesma origem. Cada fonte
separada de faz login no CloudWatch compõe um fluxo de logs separado. Um grupo de logs é um grupo
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de fluxos de log que compartilham as mesmas configurações de retenção, monitoramento e controle de
acesso.

Para ver os grupos de log e streams
1.
2.

Abra as CloudWatch Console dohttps://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
Na página de navegação, escolha Logs.

3.

In Log Groups (Grupos de log) filtre em MyInferencePipelinesEndpoint:

4.

Para ver os fluxos de registros, no CloudWatch Grupos de logspágina,
escolhaMyInferencePipelinesEndpoint, e depoisGrupo de logs de pesquisa.

Para obter uma lista dos registros que SageMaker publica, vejaLogs e métricas de pipeline de
inferência (p. 2834).

Use mensagens de erro para solucionar problemas com pipelines de inferência.
As mensagens de erro do pipeline de inferência indicam quais contêineres falharam.
Se ocorrer um erro durante o SageMaker está invocando um endpoint, o serviço retorna
umModelError(código de erro 424), que indica qual contêiner falhou. Se a carga útil da solicitação (a
resposta do contêiner anterior) exceder o limite de 5 MB, SageMaker fornece uma mensagem de erro
detalhada, como:
Resposta recebida de MyContainerName1 com código de status 200. No entanto, a carga útil da
solicitação de MyContainerName1 a MyContainerName2 é 6000000 bytes, o que excedeu o limite máximo
de 5 MB.
Se um contêiner falhar na verificação de integridade do ping enquanto SageMaker está criando um
endpoint, ele retorna umClientErrore indica todos os contêineres que falharam na verificação de ping
na última verificação de integridade.

Dimensione automaticamente a Amazon SageMaker
Modelos
Amazônia SageMaker suporta escalonamento auto (escalonamento automático) para seus modelos
hospedados. Auto Scalingajusta dinamicamente o número de instâncias provisionadas para um modelo em
resposta às mudanças em sua carga de trabalho. Quando a carga de trabalho aumenta, o escalonamento
auto coloca mais instâncias on-line. Quando a workload diminuir, o auto Scaling remove as instâncias
desnecessárias para que você não precise pagar por instâncias provisionadas que não esteja usando.
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Tópicos
•
•
•
•
•

Pré-requisitos (p. 2842)
Configure o escalonamento auto do modelo com o console (p. 2845)
Registrar um modelo (p. 2846)
Definir uma política de escalabilidade (p. 2847)
Aplicar uma política de escalabilidade (p. 2850)

• Editar uma política de escalabilidade (p. 2851)
• Excluir uma política de escalabilidade (p. 2852)
• Histórico de escalabilidade automática do Query Endpoint (p. 2854)
• Atualizar ou excluir endpoints que usam a escalabilidade automática (p. 2855)
• Teste de carga em sua configuração de escalonamento auto (p. 2857)
• Usar oAWS CloudFormationpara atualizar as políticas de escalabilidade auto (p. 2858)

Pré-requisitos
Antes de poder usar o escalonamento auto, você já deve ter criado uma Amazon SageMaker implantação
do modelo. Os modelos implantados são referidos como uma variante de produção. Isso inclui informações
sobre o modelo e os recursos usados para hospedá-lo.
Para mais informações sobre como implantar um endpoint de modelo, consulte Implante o modelo em
SageMaker Serviços de hospedagem (p. 88).
Para ativar o escalonamento auto de um modelo, você pode usar o console, oAWS CLIou a API
do Application Auto Scaling. Recomenda-se tentarConfigure o escalonamento auto do modelo com
o console (p. 2845)para se familiarizar com os requisitos e testar sua primeira configuração de
escalonamento auto. Ao usar oAWS CLIou Application Auto Scaling, o fluxo é registrar o modelo, definir a
política de escalabilidade e aplicá-la. A visão geral a seguir fornece mais detalhes sobre os pré-requisitos e
componentes usados com o Application Auto Scaling.

Visão geral da política de escalabilidade automática
Para usar a escalabilidade automática, defina e aplique uma política de escalabilidade que use a Amazon
CloudWatchmétricas e valores-alvo que você atribui. A escalabilidade automática usa a política para
aumentar ou diminuir o número de instâncias em resposta a cargas de trabalho reais.
Você pode usar o AWS Management Console para uma política de escalabilidade com base em uma
métrica predefinida. Uma métrica predefinida é configurada em uma enumeração, para que você possa
especificá-la por nome no código ou usá-la no AWS Management Console. Como alternativa, você pode
usar a AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou a API do Application Auto Scaling para aplicar uma
política de escalabilidade com base em uma métrica predefinida ou personalizada.
Há dois tipos de políticas de escalabilidade compatíveis: escalabilidade de rastreamento de destino e
escalabilidade em etapas. É recomendável usar políticas de escalabilidade de rastreamento de destino
para sua configuração de escalabilidade auto. Configure a política de escalabilidade de rastreamento de
destino especificando uma métrica predefinida ou personalizada e um valor de destino para a métrica.
Para obter mais informações sobre como usar as políticas de escalabilidade de rastreamento de destino do
Application Auto Scaling, consultePolíticas de escalabilidade de rastreamento de destino.
É possível usar a escalabilidade em etapas quando precisar de uma configuração avançada, como
especificar quantas instâncias serão implantadas em quais condições. Caso contrário, o uso da
escalabilidade de rastreamento de destino é preferido, pois será totalmente automatizado. Para obter
mais informações sobre como usar políticas de escalabilidade em etapas do Application Auto Scaling,
consultePolíticas de escalabilidade em etapas.
Uma política de escalabilidade tem os seguintes componentes:
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• Uma métrica de destino: a Amazon CloudWatch Métrica que SageMaker o escalador automático é
usado para determinar o momento e a quantidade a escalar.
• Capacidade mínima e máxima: o número mínimo e máximo de instâncias a ser usado para a
escalabilidade.
• Um desaquecimento: a quantidade de tempo, em segundos, após a conclusão de uma ação de redução
ou redução antes que quaisquer outras atividades como essa possam iniciar.
• Permissões necessárias — Permissões necessárias para realizar ações automáticas de escalabilidade.
• Uma função vinculada ao serviço:AWS Identity and Access Managementfunção (IAM)
que está vinculada a umAWSServiço. Uma função vinculada ao serviço inclui todas as
permissões que o serviço exige para chamar todos os outros serviçosAWSServiços da
em seu nome. SageMaker o escalonamento automático gera automaticamente essa
função,AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint, para você.

Métrica de destino para o escalamento auto
Amazônia CloudWatch os alarmes acionam a política de escalabilidade, que calculam como ajustar a
escalabilidade com base na métrica e no valor de destino definido. A política de escalabilidade adiciona
ou remove instâncias de endpoint conforme necessário para manter a métrica no valor de destino
especificado ou próxima a ele. Além disso, uma política de escalabilidade também se ajusta às flutuações
na métrica quando uma carga de trabalho muda. A política de escalabilidade minimiza as flutuações
rápidas no número de instâncias disponíveis para o modelo.
Por exemplo, uma política de escalabilidade que usa a métrica predefinida InvocationsPerInstance
com um valor de destino de 70 pode manter InvocationsPerInstance em ou próxima a 70.

Capacidades mínima e máxima
Você pode especificar o número máximo de instâncias de endpoint para o modelo. O valor máximo deve
ser igual ou maior que o valor especificado para o número mínimo de instâncias do endpoint. SageMaker o
escalonamento automático não impõe um limite para esse valor.
Também é necessário especificar o número mínimo de instâncias para o modelo. O valor mínimo deve ser
pelo menos 1 e menor ou igual ao valor especificado para o número máximo de instâncias de endpoint.
Para determinar o número mínimo e máximo de instâncias que você precisa para um tráfego típico, teste a
configuração de escalabilidade auto com a taxa esperada de tráfego para o modelo.

Important
Redução de escala na horizontal quando não há tráfego: se o tráfego de uma variante atingir zero,
SageMaker reduz a escala na horizontal para o número mínimo de instâncias especificado. Neste
caso, SageMaker emite métricas com um valor zero. A contagem mínima de instâncias deve ser 1
ou superior.

Desaquecimento
Ajuste a capacidade de resposta da política de escalabilidade adicionando um desaquecimento. Um
desaquecimento controla quando o modelo é reduzido (reduzindo instâncias) ou ampliado (aumentando
instâncias). Ele faz isso bloqueando solicitações subsequentes de redução ou de ampliação até que o
desaquecimento expire. Isso atrasa a exclusão de instâncias nas solicitações de redução, bem como a
criação de instâncias nas solicitações de expansão. Um desaquecimento ajuda a garantir que a política de
escalabilidade não execute nem encerre instâncias adicionais antes que a ação de escalabilidade anterior
seja concluída. Depois que a escalabilidade automática é aplicada dinamicamente usando uma política de
escalabilidade, ela aguarda que o desaquecimento seja concluído para retomar ações de escalabilidade.
Configure o desaquecimento de sua política de escalabilidade automática. Você pode especificar os
seguintes desaquecimentos:
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• Uma ação de redução diminui o número de instâncias. Um desaquecimento de redução especifica a
quantidade de tempo, em segundos, após a conclusão de uma ação de redução antes que quaisquer
outras atividades de redução possam iniciar.
• Uma ação de expansão aumenta o número de instâncias. Um desaquecimento de expansão especifica
a quantidade de tempo, em segundos, após a conclusão de uma ação de expansão antes que quaisquer
outras atividades de expansão possam iniciar.
Se você não especificar um desaquecimento para redução ou expansão, a escalabilidade automática
usará o padrão, que é 300 segundos para cada um das ações.
Se as instâncias estiverem sendo adicionadas ou removidas muito rapidamente quando você testa sua
configuração de escalabilidade automática, pense em aumentar esse valor. Esse comportamento poderá
ser percebido se o tráfego para o modelo tiver uma grande quantidade de picos, ou se houver várias
políticas de escalabilidade automática definidas para uma variante.
Se as instâncias não estiverem sendo adicionadas com rapidez suficiente para lidar com o aumento do
tráfego, pense em diminuir esse valor.

Permissões
OSagemakerFullAccessPolicyA política do IAM tem todas as permissões de IAM necessárias para
realizar o escalonamento auto. Para obter mais informações sobre SageMaker Permissões do IAM,
consulteSageMaker Funções (p. 3583).
Se você estiver usando uma política de permissão personalizada, deverá incluir as seguintes permissões:
{

}

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:DescribeEndpoint",
"sagemaker:DescribeEndpointConfig",
"sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities"
],
"Resource": "*"
{
"Action": [
"application-autoscaling:*"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"

{

"Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
"Effect": "Allow",
"Resource":
"arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.application-autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
"Condition": {
"StringLike": { "iam:AWSServiceName": "sagemaker.applicationautoscaling.amazonaws.com" }
}
}
{

"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudwatch:PutMetricAlarm",
"cloudwatch:DescribeAlarms",
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}

"cloudwatch:DeleteAlarms"
],
"Resource": "*"

Função vinculada ao serviço
O Auto Scaling usa oAWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpointfunção
vinculada ao serviço; criada automaticamente para você. Uma função vinculada ao serviço é um tipo
exclusivo de função do IAM vinculado diretamente a um serviço da AWS. As funções vinculadas a serviços
são predefinidas pelo serviço e incluem todas as permissões de que ele precisa para chamar outros
produtos da AWS em seu nome. Para obter mais informações, consulte Funções vinculadas ao serviço.

Configure o escalonamento auto do modelo com o console
Para configurar o escalonamento auto para um modelo usando o console
1.

Abra a Amazônia SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2.

No painel de navegação, abra Inference e escolhaEndpoints.

3.

Escolha o endpoint que você deseja configurar.

4.

Em Endpoint runtime settings (Configurações de tempo de execução do endpoint), selecione a
variante de modelo que deseja configurar.

5.

Em Configurações de tempo de execução do endpoint, escolha Configurar escalabilidade automática.
A página Configure variant automatic scaling (Configurar escalabilidade automática da variante) é
exibida.

6.

Em Minimum capacity (Capacidade mínima), digite o número mínimo de instâncias que a política de
escalabilidade deve manter. Pelo menos 1 instância é necessária.

7.

Em Maximum capacity (Capacidade máxima), digite o número máximo de instâncias que a política de
escalabilidade deve manter.

8.

Para o target value (valor de destino), digite o número médio de invocações por instância por minuto
do modelo. Para determinar esse valor, siga as instruções em Testes de carga (p. 2857).
O Application Auto Scaling adiciona ou remove instâncias para manter a métrica próxima ao valor
especificado.

9.

Em Scale-in cool down (seconds) [Desaquecimento após redução (segundos)] e Scale-out cool down
(seconds) [Desaquecimento após expansão (segundos)], digite o número de segundos de cada
desaquecimento. Considere que a ordem na lista vai do mais importante para o menos importante, do
primeiro ao último aplicado.

10. SelectDesativar a escalabilidadepara evitar que a política de escalabilidade exclua instâncias de
variantes. Se você quiser garantir que sua variante se expanda para lidar com o aumento do tráfego,
mas não estiver preocupado em remover instâncias para reduzir custos quando o tráfego diminuir,
desative as atividades de expansão.
As atividades de expansão são habilitadas para que a política de escalabilidade possa criar instâncias
de endpoint, conforme necessário.
11. Escolha Save (Salvar).
Este procedimento registra um modelo como um destino escalável com o Application Auto Scaling.
Quando você registra um modelo, o Application Auto Scaling realiza verificações de validação para garantir
o seguinte:
• O modelo existe
• As permissões são suficientes
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• Você não está registrando uma variante com uma instância de desempenho ampliável, como a T2

Note
SageMaker não oferece suporte ao escalonamento auto para instâncias intermitentes, como
T2, porque elas já permitem maior capacidade sob cargas de trabalho maiores. Para obter
informações sobre as instâncias de desempenho ampliável, consulte Tipos de instância do
Amazon EC2.

Registrar um modelo
Você pode adicionar o dimensionamento auto para um modelo com oAWS CLIou a API do Application
Auto Scaling. Primeiro, você deve registrar o modelo e, em seguida, definir uma política de escalabilidade
auto.

Registrar um modelo com a AWS CLI
Com aAWS CLI, você pode configurar o escalabilidade auto com base em uma métrica predefinida ou
personalizada.
Para registrar seu endpoint, use o comando register-scalable-target da AWS CLI com os
seguintes parâmetros:
• --service-namespace— Defina este valor comosagemaker.
• --resource-id—O identificador de recursos para o modelo (especificamente, a variante de
produção). Para esse parâmetro, o tipo de recurso é endpoint e o identificador exclusivo é o nome da
variante de produção. Por exemplo, endpoint/MyEndpoint/variant/MyVariant.
• --scalable-dimension— Defina este valor comosagemaker:variant:DesiredInstanceCount.
• --min-capacity— o número mínimo de instâncias para esse modelo. Defina min-capacity como
pelo menos 1. Deve ser igual ou menor que o valor especificado para max-capacity.
• --max-capacity— o número máximo de instâncias que o Application Auto Scaling deve gerenciar.
Defina max-capacity como 1, no mínimo. Deve ser igual ou maior que o valor especificado para mincapacity.

Example
O exemplo a seguir mostra como registrar um modelo chamado MyVariant que é dinamicamente
escalado para ter de uma a oito instâncias:
aws application-autoscaling register-scalable-target \
--service-namespace sagemaker \
--resource-id endpoint/MyEndPoint/variant/MyVariant \
--scalable-dimension sagemaker:variant:DesiredInstanceCount \
--min-capacity 1 \
--max-capacity 8

Regium modelo com a API do Application Auto Scaling
Para definir os limites de escala para o modelo, registre seu modelo com o Application Auto Scaling. O
Application Auto Scaling dimensiona dinamicamente o número de instâncias de variantes de produção.
Para inscrever um modelo com o Application Auto Scaling, use oRegisterScalableTargetAção da API
Application Auto Scaling com os seguintes parâmetros:
• ServiceNamespace— Defina este valor comosagemaker.
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• ResourceID— o identificador de recurso da variante de produção. Para esse parâmetro, o tipo de
recurso é endpoint e o identificador exclusivo é o nome da variante; por exemplo, endpoint/
MyEndPoint/variant/MyVariant.
• ScalableDimension— Defina este valor comosagemaker:variant:DesiredInstanceCount.
• MinCapacity— o número mínimo de instâncias a serem gerenciadas pelo Application Auto Scaling.
Este valor deve ser definido como 1, pelo menos. Além disso, deve ser igual ou menor que o valor
especificado para MaxCapacity.
• MaxCapacity— o número máximo de instâncias a serem gerenciadas pelo Application Auto Scaling.
Este valor deve ser definido como 1, pelo menos. Além disso, deve ser igual ou maior que o valor
especificado para MinCapacity.

Example
O exemplo a seguir mostra como inscrever um SageMaker variante de produção que é dimensionada
dinamicamente para usar de uma a oito instâncias:
POST / HTTP/1.1
Host: autoscaling.us-east-2.amazonaws.com
Accept-Encoding: identity
X-Amz-Target: AnyScaleFrontendService.RegisterScalableTarget
X-Amz-Date: 20160506T182145Z
User-Agent: aws-cli/1.10.23 Python/2.7.11 Darwin/15.4.0 botocore/1.4.8
Content-Type: application/x-amz-json-1.1
Authorization: AUTHPARAMS
{

}

"ServiceNamespace": "sagemaker",
"ResourceId": "endpoint/MyEndPoint/variant/MyVariant",
"ScalableDimension": "sagemaker:variant:DesiredInstanceCount",
"MinCapacity": 1,
"MaxCapacity": 8

Definir uma política de escalabilidade
Para especificar as métricas e os valores de destino de uma política de escalabilidade, você precisa
configurar uma política de escalabilidade de rastreamento de destino. É possível usar uma métrica
predefinida ou personalizada.
A configuração da política de escalabilidade é representada por um bloco JSON. A configuração é salva
como um bloco JSON em um arquivo de texto. Você pode usar esse arquivo de texto ao invocar a AWS
CLI ou a API do Application Auto Scaling. Para obter mais informações sobre a sintaxe de configuração
de política, consulte TargetTrackingScalingPolicyConfiguration na Referência da API do
Application Auto Scaling.
As seguintes opções estão disponíveis para definir uma configuração de política de escalabilidade de
rastreamento de destino.

Usar uma métrica predefinida
Para definir rapidamente uma política de escalabilidade de rastreamento de destino para
uma variante, use a métrica predefinida SageMakerVariantInvocationsPerInstance .
SageMakerVariantInvocationsPerInstance é o número médio de vezes por minuto que cada
instância de uma variante é chamada. O uso dessa métrica é altamente recomendável.
Para usar uma métrica predefinida em uma política de escalabilidade, crie uma configuração
de rastreamento de destino para a sua política. Essa configuração deve incluir uma
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PredefinedMetricSpecification para a métrica predefinida e um TargetValue para o valor de
destino da métrica.

Example
O exemplo a seguir descreve uma típica configuração de política de escalabilidade de
rastreamento de destino para uma variante. Nesta configuração, usamos a métrica predefinida
SageMakerVariantInvocationsPerInstance para ajustar o número de instâncias de variante de
modo que cada instância tenha uma métrica InvocationsPerInstance de valor 70.
{

}

"TargetValue": 70.0,
"PredefinedMetricSpecification":
{
"PredefinedMetricType": "SageMakerVariantInvocationsPerInstance"
}

Usar uma métrica personalizada
Caso precise definir uma política de escalabilidade de rastreamento de destino que atenda às suas
exigências específicas, defina uma métrica personalizada. Você pode definir uma métrica personalizada
com base em qualquer métrica de variante de produção que mude em proporção de escalabilidade.
Nem todas SageMaker As métricas funcionam para o rastreamento de destino. A métrica deve ser de
utilização válida e descrever o quão ocupada uma instância está. O valor da métrica deve aumentar ou
diminuir em proporção inversa ao número das instâncias de variante. Ou seja, o valor da métrica deve
diminuir quando o número de instâncias aumenta.

Important
Antes de colocar a escalabilidade automática em produção, você deve testá-la com a métrica
personalizada.

Example
O exemplo a seguir descreve uma configuração de rastreamento de destino para uma política de
escalabilidade. Nesta configuração, uma métrica personalizada ajusta uma variante chamada myvariant com base na utilização média de CPU de 50% em todas as instâncias.
{

}

"TargetValue": 50,
"CustomizedMetricSpecification":
{
"MetricName": "CPUUtilization",
"Namespace": "/aws/sagemaker/Endpoints",
"Dimensions": [
{"Name": "EndpointName", "Value": "my-endpoint" },
{"Name": "VariantName","Value": "my-variant"}
],
"Statistic": "Average",
"Unit": "Percent"
}

Use uma métrica de explicabilidade on-line
Este guia mostra como usar uma métrica para rastrear a escalabilidade dos endpoints com
explicabilidade on-line. Quando um endpoint tem a explicabilidade on-line ativada, ele emite
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umExplanationsPerInstancemétrica que gera o número médio de registros explicados por minuto,
por instância, para umvariante. A utilização de recursos para explicar registros pode ser mais diferente
do que a de prever registros. É altamente recomendável usar essa métrica para o escalonamento de
rastreamento de metas de endpoints com a explicabilidade on-line ativada.
Para usar essa métrica de explicabilidade on-line dentro de uma política de escalabilidade,
crie uma configuração de rastreamento de metas. Na configuração de rastreamento, inclua
umCustomizedMetricSpecificationpara as métricas personalizadas e umTargetValuepara o valor
alvo.
Veja a seguir um exemplo de uma configuração de política que usaExplanationsPerInstance.
Ele é usado para ajustar o número de instâncias variantes para que cada instância tenha
umExplanationsPerInstanceMétrica de 20.
{

}

"TargetValue": 20,
"CustomizedMetricSpecification":
{
"MetricName": "ExplanationsPerInstance",
"Namespace": "AWS/SageMaker",
"Dimensions": [
{"Name": "EndpointName", "Value": "my-endpoint" },
{"Name": "VariantName","Value": "my-variant"}
],
"Statistic": "Sum"
}

Aplicativo Auto Scalingpermite várias políticas de escalabilidade de rastreamento de destino para um
destino escalável. Considere adicionar oInvocationsPerInstancepolítica doMétrica predefinidaseção
(além doExplanationsPerInstancepolítica). Por exemplo, se a maioria das invocações não retornar
uma explicação devido ao valor limite definido noEnableExplanationsparâmetro, então o endpoint
pode escolher o parâmetroInvocationsPerInstancepolítica. Se houver um grande número de
explicações, o endpoint pode usar oExplanationsPerInstancepolítica.

Adicionar um desaquecimento
Para adicionar um desaquecimento na expansão do modelo, especifique um valor, em
segundos, para ScaleOutCooldown. Do mesmo modo, para adicionar um desaquecimento
na redução do modelo, adicione um valor, em segundos, para ScaleInCooldown. Para
obter mais informações sobre ScaleInCooldown e ScaleOutCooldown, consulte
TargetTrackingScalingPolicyConfiguration na Referência da API do Application Auto Scaling.

Example
O exemplo a seguir é um exemplo de configuração de rastreamento de destino
para uma política de escalabilidade. Nesta configuração, a métrica predefinida
SageMakerVariantInvocationsPerInstance é usada para ajustar a escalabilidade com base em
uma média de 70 em todas as instâncias dessa variante. A configuração fornece um desaquecimento de
redução de 10 minutos e em um desaquecimento de expansão de 5 minutos.
{

"TargetValue": 70.0,
"PredefinedMetricSpecification":
{
"PredefinedMetricType": "SageMakerVariantInvocationsPerInstance"
},
"ScaleInCooldown": 600,
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}

"ScaleOutCooldown": 300

Aplicar uma política de escalabilidade
Depois de registrar o modelo e definir uma política de escalabilidade, aplique a política de escalabilidade
ao modelo registrado. Para aplicar uma política de escalabilidade, você pode usar oAWS CLIou a API do
Application Auto Scaling.

Aplique uma política de escalabilidade (API de Application Auto Scaling)
Para aplicar uma política de escalabilidade ao modelo, use o comando put-scaling-policy da AWS
CLI com os seguintes parâmetros:
• --policy-name— o nome da política de escalabilidade.
• --policy-type—Defina este valor comoTargetTrackingScaling.
• --resource-id— o identificador de recurso da variante. Para esse parâmetro, o tipo de recurso é
endpoint e o identificador exclusivo é o nome da variante. Por exemplo, endpoint/MyEndpoint/
variant/MyVariant.
• --service-namespace— Defina este valor comosagemaker.
• --scalable-dimension— Defina este valor como
sagemaker:variant:DesiredInstanceCount.
• --target-tracking-scaling-policy-configuration—a configuração da política de
escalabilidade de rastreamento de destino a ser usada para o modelo.

Example
O exemplo a seguir usa o Application Auto Scaling para aplicar uma política de escalabilidade
de rastreamento de destino chamadamyscalablepolicypara um modelo (variante)
chamadomyscalablevariant. A configuração da política é salva em um arquivo chamado
config.json.
aws application-autoscaling put-scaling-policy \
--policy-name myscalablepolicy \
--policy-type TargetTrackingScaling \
--resource-id endpoint/MyEndpoint/variant/MyVariant \
--service-namespace sagemaker \
--scalable-dimension sagemaker:variant:DesiredInstanceCount \
--target-tracking-scaling-policy-configuration file://config.json

Aplique uma política de escalabilidade (API de Application Auto Scaling)
Para aplicar uma política de escalabilidade a uma variante com a API do Application Auto Scaling, use
oPutScalingPolicyAção da API Application Auto Scaling com os seguintes parâmetros:
• PolicyName— o nome da política de escalabilidade.
• ServiceNamespace— Defina este valor comosagemaker.
• ResourceID— o identificador de recurso da variante. Para esse parâmetro, o tipo de recurso é
endpoint e o identificador exclusivo é o nome da variante. Por exemplo, endpoint/MyEndpoint/
variant/MyVariant.
• ScalableDimension— Defina este valor comosagemaker:variant:DesiredInstanceCount.
• PolicyType— Defina este valor comoTargetTrackingScaling.
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• TargetTrackingScalingPolicyConfiguration— a configuração da política de escalabilidade de
rastreamento de destino a ser usada para a variante.

Example
O exemplo a seguir usa o Application Auto Scaling para aplicar uma política de
escalabilidade de rastreamento de destino chamadamyscalablepolicypara uma variante
chamadamyscalablevariant. Ele usa uma configuração de política com base na métrica predefinida
SageMakerVariantInvocationsPerInstance.
POST / HTTP/1.1
Host: autoscaling.us-east-2.amazonaws.com
Accept-Encoding: identity
X-Amz-Target: AnyScaleFrontendService.
X-Amz-Date: 20160506T182145Z
User-Agent: aws-cli/1.10.23 Python/2.7.11 Darwin/15.4.0 botocore/1.4.8
Content-Type: application/x-amz-json-1.1
Authorization: AUTHPARAMS
{

}

"PolicyName": "myscalablepolicy",
"ServiceNamespace": "sagemaker",
"ResourceId": "endpoint/MyEndpoint/variant/MyVariant",
"ScalableDimension": "sagemaker:variant:DesiredInstanceCount",
"PolicyType": "TargetTrackingScaling",
"TargetTrackingScalingPolicyConfiguration": {
"TargetValue": 70.0,
"PredefinedMetricSpecification":
{
"PredefinedMetricType": "SageMakerVariantInvocationsPerInstance"
}
}

Editar uma política de escalabilidade
Você pode editar uma política de escalabilidade com oAWS Management Console, oAWS CLIou a API do
Application Auto Scaling.

Redução
Redução de escala na horizontal quando não há tráfego: se o tráfego de uma variante atingir zero,
SageMaker reduz a escala na horizontal para o número mínimo de instâncias especificado. Neste caso,
SageMaker emite métricas com um valor zero. A contagem mínima de instâncias deve ser 1 ou superior.

Desativar a atividade de redução
Você pode evitar que a configuração da política de escalabilidade de rastreamento de destino reduza sua
variante do desabilitando a atividade de redução. Desabilitar a atividade de redução impede que a política
de escalabilidade exclua as instâncias, enquanto permite ao mesmo tempo criá-las conforme necessário.
Para ativar ou evitar a atividade de redução em seu modelo, especifique um valor booliano
paraDisableScaleIn. Para obter mais informações sobre DisableScaleIn, consulte
TargetTrackingScalingPolicyConfiguration na Referência da API do Application Auto Scaling.

Example
Veja a seguir um exemplo de configuração de rastreamento de destino para uma política de escalabilidade
na qual ela fará a ampliação, mas não a redução. Nessa configuração, a métrica predefinida

2851

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Dimensione modelos automaticamente

SageMakerVariantInvocationsPerInstance será ampliada com base em uma média de 70
invocações (solicitações de inferência) em todas as instâncias em que o modelo está ativo. A configuração
também desativa a atividade de redução para a política de escalabilidade.
{

}

"TargetValue": 70.0,
"PredefinedMetricSpecification":
{
"PredefinedMetricType": "SageMakerVariantInvocationsPerInstance"
},
"DisableScaleIn": true

Ampliação
Para ampliar manualmente, ajuste a capacidade mínima. É possível usar o console para atualizar esse
valor. Como alternativa, use oAWS CLIcom o--min-capacityargumento ou use as API do Application
Auto ScalingMinCapacityParâmetros.

Desativar a atividade de redução
Para evitar a ampliação, ajuste a capacidade máxima. É possível usar o console para atualizar esse valor.
Como alternativa, use oAWS CLIcom o--max-capacityargumento ou use as API do Application Auto
ScalingMaxCapacityParâmetros.

Editar uma política de escalabilidade (console)
Para editar uma política de escalabilidade com o AWS Management Console, use o mesmo procedimento
que você usou no tópico Configure o escalonamento auto do modelo com o console (p. 2845).

Editar uma política de escalabilidade (AWS CLIou API do Application Auto Scaling
Você pode usar a AWS CLI ou a API do Application Auto Scaling para editar uma política de escalabilidade
da mesma forma que você aplica uma política de escalabilidade:
• Com a AWS CLI, especifique o nome da política que você deseja editar no parâmetro --policy-name.
Especifique novos valores para os parâmetros que você deseja alterar.
• Com a API do Application Auto Scaling, especifique o nome da política que você deseja editar
naPolicyNameParâmetros. Especifique novos valores para os parâmetros que você deseja alterar.
Para obter mais informações, consulteAplicar uma política de escalabilidade (p. 2850)

Excluir uma política de escalabilidade
Você pode excluir uma política de escalabilidade com oAWS Management Console, oAWS CLIou a API
do Application Auto Scaling. É necessário excluir uma política de escalabilidade se desejar atualizar o
endpoint de um modelo.

Excluir uma política de escalabilidade (console)
Como excluir uma política de escalabilidade automática (console)
1.

Abra a Amazônia SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2.

No painel de navegação, escolha Endpoints.

3.

Escolha o endpoint para o qual você deseja excluir a escalabilidade automática.
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4.

Em Configurações de tempo de execução do endpoint, escolha a variante a ser configurada.

5.

Escolha Configurar escalabilidade automática.

6.

Escolha Cancelar registro de escalabilidade automática.

Excluir uma política de escalabilidade (AWS CLIou API do Application Auto
Scaling
Você pode usar oAWS CLIou a API do Application Auto Scaling para excluir uma política de escalabilidade
de uma variante.

Excluir uma política de escalabilidade comAWS CLIou API Application Auto Scaling
Para excluir a política de escalabilidade de uma variante, use o comando delete-scaling-policy da
AWS CLI com os seguintes parâmetros:
• --policy-name— o nome da política de escalabilidade.
• --resource-id— o identificador de recurso da variante. Para esse parâmetro, o tipo de recurso é
endpoint e o identificador exclusivo é o nome da variante. Por exemplo, endpoint/MyEndpoint/
variant/MyVariant.
• --service-namespace— Defina este valor comosagemaker.
• --scalable-dimension— Defina este valor comosagemaker:variant:DesiredInstanceCount.

Example
No exemplo a seguir, uma política de escalabilidade de rastreamento de destino chamada
myscalablepolicy é excluída de uma variante chamada myscalablevariant.
aws application-autoscaling delete-scaling-policy \
--policy-name myscalablepolicy \
--resource-id endpoint/MyEndpoint/variant/MyVariant \
--service-namespace sagemaker \
--scalable-dimension sagemaker:variant:DesiredInstanceCount

Excluir uma política de escalabilidade (API Application Auto Scaling)
Para excluir uma política de escalabilidade de sua variante, use oDeleteScalingPolicyAção da API
Application Auto Scaling com os seguintes parâmetros:
• PolicyName— o nome da política de escalabilidade.
• ServiceNamespace— Defina este valor comosagemaker.
• ResourceID— o identificador de recurso da variante. Para esse parâmetro, o tipo de recurso é
endpoint e o identificador exclusivo é o nome da variante. Por exemplo, endpoint/MyEndpoint/
variant/MyVariant.
• ScalableDimension— Defina este valor comosagemaker:variant:DesiredInstanceCount.

Example
O exemplo a seguir usa a API do Application Auto Scaling para excluir uma política de escalabilidade de
rastreamento de destino chamadamyscalablepolicyde uma variante chamadamyscalablevariant.
POST / HTTP/1.1
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Host: autoscaling.us-east-2.amazonaws.com
Accept-Encoding: identity
X-Amz-Target: AnyScaleFrontendService.DeleteScalingPolicy
X-Amz-Date: 20160506T182145Z
User-Agent: aws-cli/1.10.23 Python/2.7.11 Darwin/15.4.0 botocore/1.4.8
Content-Type: application/x-amz-json-1.1
Authorization: AUTHPARAMS
{

}

"PolicyName": "myscalablepolicy",
"ServiceNamespace": "sagemaker",
"ResourceId": "endpoint/MyEndpoint/variant/MyVariant",
"ScalableDimension": "sagemaker:variant:DesiredInstanceCount"

Histórico de escalabilidade automática do Query Endpoint
Você pode visualizar o status das atividades de escalabilidade a partir do seu endpoint
usandoDescribeScalingActivities.DescribeScalingActivitiesfornece informações
descritivas sobre as atividades de escalabilidade no namespace especificado das seis semanas anteriores.

Como consultar ações do Endpoint Auto Scaling
Consulte seus endpoints de escalonamento auto comDescribeScalingActivities. Para fazer isto,
especifiqueServiceNameSpaceParâmetros.ServiceNameSpaceé o nome doAWSserviço que fornece o
recurso.
Entre os valores de nome de serviço válidos estão os seguintes:
ecs | elasticmapreduce | ec2 | appstream | dynamodb | rds | sagemaker | customresource | comprehend | lambda | cassandra
Nessa situação, você precisa definirServiceNameSpaceparasagemaker.
Use o seguinteAWS CLIcomando para visualizar os detalhes sobre todos ossagemakerendpoints que têm
uma política de escalabilidade:
aws application-autoscaling describe-scaling-activities \
--service-namespace sagemaker

É possível pesquisar um endpoint específico usandoResourceId:
aws application-autoscaling describe-scaling-activities \
--service-namespace sagemaker \
--resource-id endpoint/<endpoint_name>/variant/<variant_name>

Quando você executa esse comando, ele retorna a seguinte saída:
{

"ActivityId": "activity-id",
"ServiceNamespace": "sagemaker",
"ResourceId": "endpoint/<endpoint_name>/variant/<variant_name>",
"ScalableDimension": "sagemaker:variant:DesiredInstanceCount",
"Description": "string",
"Cause": "string",
"StartTime": timestamp,
"EndTime": timestamp,
"StatusCode": "string",
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}

"StatusMessage": "string"

Identifique o escalamento auto bloqueado a partir de cotas de instâncias
Ao expandir ou adicionar mais instâncias, você pode atingir sua cota de instâncias no nível da conta.
É possível usarDescribeScalingActivitiespara verificar se você atingiu sua cota de instâncias.
Quando você excede sua cota, o escalonamento automático é bloqueado.
Para verificar se você atingiu sua cota de instâncias, use oAWS CLIcomando conforme mostrado no
exemplo a seguir, em que você especificou oResourceId:
aws application-autoscaling describe-scaling-activities \
--service-namespace sagemaker \
--resource-id endpoint/<endpoint_name>/variant/<variant_name>

Na sintaxe de retorno, verifique aStatusCodeeStatusMessagechaves e seus valores
associados.StatusCoderetornaFailed. DentroStatusMessagehá uma mensagem indicando que a cota
de serviço no nível da conta foi atingida. Veja um exemplo da possível aparência dessa mensagem:
{

}

"ActivityId": "activity-id",
"ServiceNamespace": "sagemaker",
"ResourceId": "endpoint/<endpoint_name>/variant/<variant_name>",
"ScalableDimension": "sagemaker:variant:DesiredInstanceCount",
"Description": "string",
"Cause": "minimum capacity was set to 110",
"StartTime": timestamp,
"EndTime": timestamp,
"StatusCode": "Failed",
"StatusMessage": "Failed to set desired instance count to 110. Reason: The
account-level service limit 'ml.xx.xxxxxx for endpoint usage' is 1000
Instances, with current utilization of 997 Instances and a request delta
of 20 Instances. Please contact AWS support to request an increase for this
limit. (Service: AmazonSageMaker; Status Code: 400;
Error Code: ResourceLimitExceeded; Request ID: request-id)."

Atualizar ou excluir endpoints que usam a escalabilidade
automática
Tópicos
• Atualizar endpoints que usam a escalabilidade automática (p. 2855)
• Excluir endpoints configurados para a escalabilidade automática (p. 2856)

Atualizar endpoints que usam a escalabilidade automática
Quando você atualiza um endpoint, o Application Auto Scaling verifica se algum dos modelos desse
endpoint é alvo de escalabilidade automática. Se a atualização alterar o tipo de instância de qualquer
modelo que for destino da escalabilidade automática, o procedimento falhará.
No AWS Management Console, há um aviso de que você deve cancelar o registro de escalabilidade
automática do modelo antes de atualizá-lo. Se você estiver tentando atualizar o endpoint chamando a
API UpdateEndpoint, a chamada falhará. Antes de atualizar o endpoint, exclua todas as políticas de
escalabilidade configuradas para ele chamando oDeleteScalingPolicyAção à API do Application Auto
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Scaling, depois ligueDeregisterScalableTargetpara cancelar o registro da variante como um destino
escalável. Depois de atualizar o endpoint, você pode registrar a variante como um destino escalável e
anexar uma política de escalabilidade automática à variante atualizada.
Há uma exceção. Se você alterar o modelo de uma variante configurada para escalabilidade automática,
a Amazon SageMaker o dimensionamento automático permite a atualização. Isso porque a alteração do
modelo normalmente não afeta o desempenho a ponto de alterar o comportamento da escalabilidade
automática. Se você atualizar um modelo de uma variante configurada para escalabilidade automática,
a alteração do modelo não poderá afetar significativamente o desempenho e o comportamento da
escalabilidade automática.
Quando você atualiza SageMaker os pontos de extremidade que têm a escalabilidade automática
aplicada, concluas as etapas a as etapas a seguir para os

Como atualizar um endpoint que possui escalabilidade automática aplicada
1.

Cancele o registro do endpoint como um destino escalável chamandoDeregisterScalableTarget.

2.

Como a escalabilidade automática é bloqueada enquanto a operação de atualização está em
andamento (ou caso você tenha desativado a escalabilidade automática na etapa anterior), convém
tomar a precaução adicional de aumentar o número de instâncias para o endpoint durante a
atualização. Para fazer isso, atualize as contagens de instâncias para as variantes de produção
hospedadas no endpoint, chamando UpdateEndpointWeightsAndCapacities.

3.

Chame DescribeEndpoint repetidamente até que o valor no campo da resposta EndpointStatus
seja InService.

4.

Chame DescribeEndpointConfig para obter os valores de configuração de endpoint atuais.

5.

Crie uma nova configuração de endpoint chamando CreateEndpointConfig. Para as variantes
de produção em que você deseja manter a contagem ou o peso da instância existente, use o
mesmo nome da variante da resposta da chamada paraDescribeEndpointConfigna etapa
anterior. Para todos os outros valores, use os valores que você obteve como resposta ao chamar
DescribeEndpointConfig na etapa anterior.

6.

Atualize o endpoint chamando UpdateEndpoint. Especifique a configuração do endpoint criado na
etapa anterior no campo EndpointConfig. Se você quiser reter as propriedades da variante, como
contagem de instâncias ou peso, defina o valor do parâmetro RetainAllVariantProperties
como True. Isso especifica que as variantes de produção com o mesmo nome serão atualizadas
com a DesiredInstanceCount mais recente da resposta da chamada para DescribeEndpoint,
independentemente dos valores do campo InitialInstanceCount no novo EndpointConfig.

7.

(Opcional) Reativar o escalonamento automático chamandoRegisterScalableTarget.

Note
As etapas 1 e 7 são necessárias somente se você estiver atualizando um endpoint com as
seguintes alterações:
• Alteração do tipo de instância de uma variante de produção com a escalabilidade automática
configurada
• Remoção de uma variante de produção com a escalabilidade automática configurada.

Excluir endpoints configurados para a escalabilidade automática
Se você excluir um endpoint, o Application Auto Scaling verificará se algum dos modelos desse endpoint
é alvo de escalabilidade automática. Se houver algum e você tiver permissão para cancelar o registro
do modelo, o Application Auto Scaling cancela o registro desses modelos como alvos escaláveis sem
notificá-lo. Se você usar uma política de permissão personalizada que não forneça permissão para
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oDeleteScalingPolicyeDeregisterScalableTargetações, você deve excluir políticas de escalabilidade
automática e cancelar o registro de alvos escaláveis e antes de excluir o endpoint.

Note
Você, como usuário do IAM, pode não ter permissão suficiente para excluir um endpoint se outro
usuário do IAM configurou a escalabilidade automática para uma variante nesse endpoint.

Teste de carga em sua configuração de escalonamento auto
Execute testes de carregamento para escolher uma configuração de escalabilidade automática que
funcione da maneira desejada.
Para um exemplo de teste de carga para otimizar a escalabilidade automática para uma Amazon
SageMaker endpoint, consulteCarregue, teste e otimize uma Amazon SageMaker endpoint usando
escalonamento automático.
Nas seguintes diretrizes para testes de carregamento, supõe-se o uso de uma política de escalabilidade
automática que usa a métrica de destino SageMakerVariantInvocationsPerInstance predefinida.
Tópicos
• Determinar as características de desempenho (p. 2857)
• Calcular a carga do destino (p. 2857)

Determinar as características de desempenho
Execute testes de carga para encontrar o pico InvocationsPerInstance com o qual a variante de
produção do modelo pode lidar, bem como a latência das solicitações à medida que a simultaneidade
aumenta.
Esse valor depende do tipo de instância escolhido, das cargas que os clientes do modelo normalmente
enviam, e do desempenho de qualquer dependência externa que o modelo tem.

Para encontrar o pico requests-per-second (RPS) a variante de produção do seu modelo pode
lidar com a latência das solicitações
1.

Configure um endpoint com o modelo usando uma única instância. Para obter informações
sobre como configurar um endpoint, consulte Implante o modelo em SageMaker Serviços de
hospedagem (p. 88).

2.

Use uma ferramenta de teste de carregamento para gerar um número crescente de solicitações
paralelas e monitorar o RPS e a latência do modelo no resultado gerado pela ferramenta.

Note
Você também pode monitorar requests-per-minute em vez de RPS. Nesse caso, na equação,
não multiplique por 60 para calcular o SageMakerVariantInvocationsPerInstance
mostrado abaixo.
Quando a latência do modelo aumenta ou a proporção de transações bem-sucedidas diminui, trata-se
do pico RPS que o modelo pode processar.

Calcular a carga do destino
Depois de encontrar as características de desempenho da variante, você pode determinar o RPS
máximo a ser enviado para uma instância. O limite usado para a escalabilidade deve ser menor que
esse valor máximo. Use a seguinte equação com os testes de carregamento para determinar o valor
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correto da métrica SageMakerVariantInvocationsPerInstance de destino em sua configuração de
escalabilidade automática.
SageMakerVariantInvocationsPerInstance = (MAX_RPS * SAFETY_FACTOR) * 60

Onde MAX_RPS é o RPS máximo determinado anteriormente, e SAFETY_FACTOR é o fator de segurança
escolhido para evitar que seus clientes excedam esse RPS máximo. Multiplique por 60 para converter de
RPS para invocations-per-minute para igualar o por minuto CloudWatch Métrica que SageMaker usa para
implementar o escalonamento automático (você não precisa fazer isso se você mediu requests-per-minute
em seu lugar requests-per-second).

Note
SageMaker recomenda que você comece a testar com umSAFETY_FACTORde 0,5. Teste sua
configuração de escalabilidade automática para verificar se ela funciona com o seu modelo da
maneira esperada, no aumento e na diminuição do tráfego de clientes no seu endpoint.

Usar oAWS CloudFormationpara atualizar as políticas de
escalabilidade auto
O exemplo a seguir mostra como ativar o Application Auto Scaling em um endpoint usando oAWS
CloudFormation.
Endpoint:
Type: "AWS::SageMaker::Endpoint"
Properties:
EndpointName: yourEndpointName
EndpointConfigName: yourEndpointConfigName
ScalingTarget:
Type: "AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget"
Properties:
MaxCapacity: 10
MinCapacity: 2
ResourceId: endpoint/MyEndPoint/variant/MyVariant
RoleARN: arn
ScalableDimension: sagemaker:variant:DesiredInstanceCount
ServiceNamespace: sagemaker
ScalingPolicy:
Type: "AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy"
Properties:
PolicyName: myscalablepolicy
PolicyType: TargetTrackingScaling
ScalingTargetId:
Ref: ScalingTarget
TargetTrackingScalingPolicyConfiguration:
TargetValue: 75.0
ScaleInCooldown: 600
ScaleOutCooldown: 30
PredefinedMetricSpecification:
PredefinedMetricType: SageMakerVariantInvocationsPerInstance

Para obter mais detalhes, consulteAWS CloudFormation AutoScalingPlansReferência da API do.

Volumes de armazenamento da instância do
Quando você cria um endpoint, a Amazon SageMaker anexa um volume de armazenamento da Amazon
Elastic Block Store (Amazon EBS) às instâncias do Amazon EC2 que hospedam o endpoint. O tamanho do
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volume de armazenamento é escalável e as opções de armazenamento são divididas em duas categorias:
Armazenamento baseado em SSD e armazenamento baseado em HDD.
Para obter mais informações sobre armazenamentos e recursos do Amazon EBS, consulte as seguintes
páginas.
• Recursos do Amazon EBS
• Manual do usuário do Amazon EBS
Para obter uma lista completa dos volumes de armazenamento de instância do host, consulte Tabela de
volumes de armazenamento de instância do host

Note
Amazônia SageMaker anexa um volume de armazenamento da Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS) às instâncias do Amazon EC2 somente quando você criaInferência
assíncrona (p. 2970)ouInferência em tempo real (p. 2792)tipos de endpoint. Para obter
mais informações sobre como personalizar o volume de armazenamento do Amazon EBS,
consulteImplantação de modelos grandes com a Amazon SageMaker (p. 2869).

Atualize modelos em produção com segurança
Nos fluxos de trabalho de ML de produção, engenheiros e cientistas de dados frequentemente tentam
melhorar seus modelos de várias maneiras, como realizando Execute o ajuste automático do modelo
com SageMaker (p. 2474), treinando em dados adicionais ou mais recentes e melhorando a seleção de
recursos. A realização de testes A/B entre um novo modelo e um modelo antigo com tráfego de produção
pode ser uma etapa final efetiva no processo de validação de um novo modelo. No teste A/B, você testa
diferentes variantes dos modelos e compara o desempenho de cada variante. Se a versão mais recente
do modelo oferecer um desempenho melhor do que a versão existente anteriormente, substitua a versão
antiga do modelo pela nova versão em produção.
Amazônia SageMaker permite que você teste vários modelos ou versões de modelos atrás do mesmo
endpoint usando variantes de produção. Cada variante de produção identifica um modelo de machine
learning (ML) e os recursos implantados para hospedar o modelo. Usando variantes de produção, é
possível testar modelos de ML que foram treinados usando conjuntos de dados diferentes, treinados
usando algoritmos e estruturas de trabalho de ML diferentes, que são implantados em tipos de instância
diferentes ou qualquer combinação disso tudo. Você pode distribuir solicitações de invocação de endpoint
em diversas variantes de produção fornecendo a distribuição de tráfego para cada variante ou pode
invocar uma variante específica diretamente para cada solicitação. Neste tópico, analisamos ambos os
métodos para testar modelos de ML.
Tópicos
• Testar modelos especificando a distribuição de tráfego (p. 2859)
• Testar modelos invocando variantes específicas (p. 2860)
• Exemplo de teste do modelo A/B (p. 2861)

Testar modelos especificando a distribuição de tráfego
Para testar vários modelos distribuindo o tráfego entre eles, especifique a porcentagem do tráfego que
é roteada para cada modelo especificando o peso de cada variante de produção na configuração do
endpoint. Para obter mais informações, consulteCreateEndpointConfig. O diagrama a seguir mostra como
isso funciona mais detalhadamente.

2859

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Atualize modelos em produção com segurança

Testar modelos invocando variantes específicas
Para testar vários modelos invocando modelos específicos para cada solicitação, especifique a versão
específica do modelo que você deseja invocar fornecendo um valor para oTargetVariantparâmetro
quando você chamaInvokeEndpoint. SageMaker garante que a solicitação seja processada pela variante
de produção que você especificar. Se você já forneceu distribuição de tráfego e especificou um valor para
o parâmetro TargetVariant, o roteamento direcionado substituirá a distribuição de tráfego aleatória. O
diagrama a seguir mostra como isso funciona mais detalhadamente.
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Exemplo de teste do modelo A/B
O exemplo a seguir mostra como executar testes de modelo A/B. Para obter uma amostra de bloco de
anotações que implementa esse exemplo, consulte A/B Testing ML models in production.

Etapa 1: Crie e implante modelos
Primeiro, definimos onde nossos modelos estão localizados no Amazon S3. Esses locais são usados
quando implantamos nossos modelos em etapas subsequentes:
model_url = f"s3://{path_to_model_1}"
model_url2 = f"s3://{path_to_model_2}"

Depois, criamos os objetos do modelo com a imagem e os dados do modelo. Esses objetos do modelo
são usados para implantar variantes de produção em um endpoint. Os modelos são desenvolvidos
treinando modelos de ML em conjuntos de dados diferentes, em algoritmos ou estruturas de trabalho de
ML diferentes e em hiperparâmetros diferentes:
from sagemaker.amazon.amazon_estimator import get_image_uri
model_name = f"DEMO-xgb-churn-pred-{datetime.now():%Y-%m-%d-%H-%M-%S}"
model_name2 = f"DEMO-xgb-churn-pred2-{datetime.now():%Y-%m-%d-%H-%M-%S}"

2861

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Atualize modelos em produção com segurança
image_uri = get_image_uri(boto3.Session().region_name, 'xgboost', '0.90-1')
image_uri2 = get_image_uri(boto3.Session().region_name, 'xgboost', '0.90-2')
sm_session.create_model(name=model_name, role=role, container_defs={
'Image': image_uri,
'ModelDataUrl': model_url
})
sm_session.create_model(name=model_name2, role=role, container_defs={
'Image': image_uri2,
'ModelDataUrl': model_url2
})

Agora criamos duas variantes de produção, cada uma com seus próprios requisitos de modelo e recurso
diferentes (contagens e tipo de instância). Isso permite que você também teste modelos em tipos de
instância diferentes.
Definimos um initial_weight de 1 para ambas as variantes. Isso significa que 50% das solicitações vão para
a Variant1 e os 50% restantes das solicitações vão para a Variant2. A soma dos pesos em ambas as
variantes é 2 e cada variante tem atribuição de peso de 1. Isso significa que cada variante recebe 1/2, ou
50%, do tráfego total.
from sagemaker.session import production_variant
variant1 = production_variant(model_name=model_name,
instance_type="ml.m5.xlarge",
initial_instance_count=1,
variant_name='Variant1',
initial_weight=1)
variant2 = production_variant(model_name=model_name2,
instance_type="ml.m5.xlarge",
initial_instance_count=1,
variant_name='Variant2',
initial_weight=1)

Finalmente, estamos prontos para implantar essas variantes de produção em um SageMakerEndpoint.
endpoint_name = f"DEMO-xgb-churn-pred-{datetime.now():%Y-%m-%d-%H-%M-%S}"
print(f"EndpointName={endpoint_name}")
sm_session.endpoint_from_production_variants(
name=endpoint_name,
production_variants=[variant1, variant2]
)

Etapa 2: Invoque os modelos implantados
Agora enviamos solicitações a esse endpoint para obter inferências em tempo real. Usamos distribuição de
tráfego e direcionamento direto.
Primeiro, usamos a distribuição de tráfego configurada na etapa anterior. Cada resposta de inferência
contém o nome da variante de produção que processa a solicitação, para que possamos ver que o tráfego
para as duas variantes de produção é aproximadamente igual.
# get a subset of test data for a quick test
!tail -120 test_data/test-dataset-input-cols.csv > test_data/
test_sample_tail_input_cols.csv
print(f"Sending test traffic to the endpoint {endpoint_name}. \nPlease wait...")
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with open('test_data/test_sample_tail_input_cols.csv', 'r') as f:
for row in f:
print(".", end="", flush=True)
payload = row.rstrip('\n')
sm_runtime.invoke_endpoint(EndpointName=endpoint_name,
ContentType="text/csv",
Body=payload)
time.sleep(0.5)
print("Done!")

SageMaker emite métricas comoLatencyeInvocationspara cada variante na Amazon CloudWatch.
Para obter uma lista completa de métricas que SageMaker emite, vejaMonitorar a Amazon SageMaker
com a Amazon CloudWatch (p. 3713). Vamos consultar CloudWatch para obter o número de invocações
por variante, para mostrar como as invocações são divididas entre as variantes por padrão:

Agora vamos invocar uma versão específica do modelo especificando Variant1 como a
TargetVariant na chamada para invoke_endpoint.
print(f"Sending test traffic to the endpoint {endpoint_name}. \nPlease wait...")
with open('test_data/test_sample_tail_input_cols.csv', 'r') as f:
for row in f:
print(".", end="", flush=True)
payload = row.rstrip('\n')
sm_runtime.invoke_endpoint(EndpointName=endpoint_name,
ContentType="text/csv",
Body=payload,
*TargetVariant="Variant1"*) # Notice the new parameter
time.sleep(0.5)

Para confirmar se todas as novas invocações foram processadas peloVariant1, podemos consultar
CloudWatch para obter o número de invocações por variante. Vemos que, para as invocações mais
recentes (time stamp mais recente), todas as solicitações foram processadas pela Variant1, como
tínhamos especificado. Não foram feitas invocações para a Variant2.

2863

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Atualize modelos em produção com segurança

Etapa 3: Avaliar performance do modelo
Para ver qual versão do modelo tem melhor desempenho, vamos avaliar a acurácia, a precisão, o recall, a
pontuação F1 e a área/característica operacional do receptor abaixo da curva para cada variante. Primeiro,
vamos ver essas métricas para a Variant1:

Agora vamos ver as métricas para a Variant2:
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Para a maioria de nossas métricas definidas, o desempenho da Variant2 é melhor, então essa é a que
queremos usar na produção.

Etapa 4: Aumente o tráfego para o melhor modelo
Agora que determinamos que a Variant2 tem um desempenho melhor do que a Variant1, deslocamos
mais tráfego para ela. Podemos continuar a usarTargetVariantpara invocar uma variante de
modelo específica, mas uma abordagem mais simples é atualizar os pesos atribuídos a cada variante
chamandoUpdateEndpointWeightsAndCapacities. Isso altera a distribuição de tráfego para as variantes de
produção sem exigir atualizações ao endpoint. Lembre-se da seção de configuração que definimos pesos
variantes para dividir o tráfego 50/50. O CloudWatch as métricas do total de invocações para cada variante
abaixo nos mostram os padrões de invocação para cada variante:

Agora, transferimos 75% do tráfego paraVariant2atribuindo novos pesos a cada variante
usandoUpdateEndpointWeightsAndCapacities. SageMaker agora envia 75% das solicitações de
inferência paraVariant2e 25% restantes das solicitações paraVariant1.
sm.update_endpoint_weights_and_capacities(
EndpointName=endpoint_name,
DesiredWeightsAndCapacities=[
{
"DesiredWeight": 25,
"VariantName": variant1["VariantName"]
},
{
"DesiredWeight": 75,
"VariantName": variant2["VariantName"]
}
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)

]

O CloudWatch métricas para o total de invocações para cada variante nos mostram invocações mais altas
paraVariant2do que para oVariant1:

Podemos continuar monitorando nossas métricas e, quando estivermos satisfeitos com o
desempenho de uma variante, podemos rotear 100% do tráfego para essa variante. Usamos
UpdateEndpointWeightsAndCapacities para atualizar as atribuições de tráfego para as variantes. O
peso para oVariant1é definido como 0 e o peso paraVariant2está definido como 1. SageMaker agora
envia 100% de todas as solicitações de inferência paraVariant2.
sm.update_endpoint_weights_and_capacities(
EndpointName=endpoint_name,
DesiredWeightsAndCapacities=[
{
"DesiredWeight": 0,
"VariantName": variant1["VariantName"]
},
{
"DesiredWeight": 1,
"VariantName": variant2["VariantName"]
}
]
)

O CloudWatch métricas para o total de invocações para cada variante mostram que todas as solicitações
de inferência estão sendo processadas peloVariant2e não há solicitações de inferência processadas
peloVariant1.

Agora é possível atualizar o endpoint com segurança e excluir a Variant1 do endpoint. Também é
possível continuar testando novos modelos em produção adicionando novas variantes ao endpoint e
seguindo as etapas de 2 a 4.
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Práticas recomendadas
Este tópico fornece orientação sobre as melhores práticas para a implantação de modelos de aprendizado
de máquina na Amazon SageMaker.
Tópicos
• Melhores práticas de implantação de modelos no SageMaker Serviços de hospedagem (p. 2867)
• Inferência em tempo real de baixa latência comAWS PrivateLink (p. 2868)
• Implantação de modelos grandes com a Amazon SageMaker (p. 2869)
• Solucionar problemas da Amazon SageMaker Implantações de modelos (p. 2871)

Melhores práticas de implantação de modelos no SageMaker
Serviços de hospedagem
Ao hospedar modelos usando SageMaker serviços de hospedagem, considere o seguinte:
• Normalmente, um aplicativo cliente envia solicitações para o SageMaker Endpoint HTTPS para obter
inferências de um modelo implantado. Você também pode enviar solicitações para esse endpoint pelo
bloco de anotações Jupyter durante o teste.
• Você pode implantar um modelo treinado com SageMaker para sua própria meta de implantação.
Para fazer isso, você precisa saber o formato específico de algoritmo dos artefatos de modelo gerados
pelo treinamento de modelo. Para obter mais informações sobre formatos de saída, consulte a seção
correspondente ao algoritmo usado em Formatos de dados comuns para treinamento (p. 1994).
• Você pode implantar várias variantes de um modelo no mesmo SageMaker Endpoint HTTPS. Isso é útil
para testar variações de um modelo em produção. Por exemplo, imagine que você colocou um modelo
em produção. Você deseja testar uma variação do modelo direcionando uma pequena quantidade de
tráfego, digamos 5%, para o novo modelo. Para fazer isso, crie uma configuração de endpoint que
descreva as duas variantes do modelo. Especifique a ProductionVariant da solicitação na API
CreateEndPointConfig. Para obter mais informações, consulteProductionVariant
• Você pode configurar umProductionVariantusar o Application Auto Scaling Para obter mais
informações sobre a configuração da escalabilidade automática, consulte Dimensione automaticamente
a Amazon SageMaker Modelos (p. 2841).
• É possível modificar um endpoint sem parar os modelos que já foram colocados em produção. Por
exemplo, é possível adicionar novas variantes de modelo, atualizar as configurações de instância de
cálculo de ML das variantes existentes ou alterar a distribuição de tráfego entre as variantes. Para
modificar um endpoint, você fornece uma nova configuração de endpoint. SageMaker implementa as
mudanças sem nenhum tempo de inatividade. Para obter mais informações, consulte UpdateEndpoint
e UpdateEndpointWeightsAndCapacities.
• Alterar ou excluir artefatos de modelo ou alterar o código de inferência após a implantação de um
modelo produz resultados imprevisíveis. Se você precisar alterar ou excluir os artefatos de modelo ou
alterar o código de inferência, modifique o endpoint fornecendo uma nova configuração de endpoint.
Assim que você fornecer a nova configuração de endpoint, poderá alterar ou excluir os artefatos de
modelo correspondentes à configuração de endpoint antiga.
• Se você quiser obter inferências em conjuntos de dados inteiros, considere usar a conversão em
lote como alternativa aos serviços de hospedagem. Para obter mais informações, consulte Usar
transformação em lote (p. 2987)

Implante várias instâncias em todas as zonas de disponibilidade
Crie endpoints robustos ao hospedar seu modelo. SageMakeros endpoints podem ajudar a proteger
seu aplicativo deAvailability Zoneinterrupções e falhas na instância. Se ocorrer uma interrupção ou
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uma instância falhar, SageMaker tenta distribuir automaticamente suas instâncias entre as zonas de
disponibilidade. Por esse motivo, recomendamos que você implante várias instâncias para cada endpoint
de produção.
Se você estiver usando umAmazon Virtual Private Cloud (VPC), configure a VPC com pelo menos
duasSubnets, cada um em uma zona de disponibilidade diferente. Se ocorrer uma interrupção ou uma
instância falhar, a Amazon SageMaker tenta distribuir automaticamente suas instâncias entre as zonas de
disponibilidade.
Em geral, para obter um desempenho mais confiável, use Tipos de instâncias menores em diferentes
Zonas de disponibilidade para hospedar seus endpoints.

Inferência em tempo real de baixa latência comAWS PrivateLink
Amazônia SageMaker fornece baixa latência para inferências em tempo real, mantendo a alta
disponibilidade e resiliência usando a implantação Multi-AZ. O end-to-end a latência do aplicativo é
composta por dois componentes principais: latência de infraestrutura ou sobrecarga e latência de
inferência de modelo. A redução da latência de sobrecarga abre novas possibilidades, como a implantação
de modelos mais complexos, profundos e precisos ou a divisão de aplicativos monolíticos em módulos
de microsserviços escaláveis e de fácil manutenção. Você pode reduzir a latência para inferências em
tempo real com SageMaker usando umAWS PrivateLinkimplantação do. comAWS PrivateLink, você pode
acessar de forma privada todos SageMaker Operações de API da sua Virtual Private Cloud (VPC) de
forma escalável usando endpoints de VPC de interface. Um endpoint de interface (VPC) é uma elastic
network interface na sua sub-rede com endereços IP privados que serve como ponto de entrada para
todos. SageMaker API Calls.
Por padrão, um SageMaker O endpoint com 2 ou mais instâncias é implantado em pelo menos 2AWSAs
zonas de disponibilidade (AZs) e instâncias em qualquer AZ podem processar invocações. Isso
resulta em um ou mais “saltos” de AZ que contribuem para a latência da sobrecarga. UmaAWS
PrivateLinkimplantação com oprivateDNSEnabledOpção definida comotruealivia isso ao alcançar dois
objetivos:
• Ele mantém todo o tráfego de inferência em sua VPC.
• Ele mantém o tráfego de invocação no mesmo AZ do cliente que o originou ao usar SageMaker. Isso
evita que os “saltos” entre as AZs reduzam a latência da sobrecarga.
As seções a seguir deste guia demonstram como você pode reduzir a latência para inferências em tempo
real comAWS PrivateLinkimplantação do.
Tópicos
• ImplanteAWS PrivateLink (p. 2868)
• Implante SageMaker Endpoint em uma VPC (p. 2869)
• Invocar o SageMaker Endpoint (p. 2869)

ImplanteAWS PrivateLink
Para implantarAWS PrivateLinkprimeiro crie um endpoint de interface para a VPC a partir da qual você se
conecta ao SageMaker Endpoints. Siga as etapas emAcesse umAWSserviço usando um endpoint da VPC
de interfacepara criar o endpoint da interface. Ao criar o endpoint, selecione as seguintes configurações na
interface do console:
• SelectEnable DNS nameCaixa de seleção abaixoConfigurações adicionais
• Selecione os grupos de segurança apropriados e as sub-redes a serem usadas com o SageMaker
Endpoints.
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Além disso, certifique-se de que a VPC tenha nomes de host DNS ativados. Para obter mais informações
sobre como alterar os atributos do DNS da sua VPC, consulteExibir e atualizar atributos DNS para sua
VPC.

Implante SageMaker Endpoint em uma VPC
Para alcançar uma baixa latência de sobrecarga, crie um SageMaker endpoint usando as mesmas subredes que você especificou ao implantarAWS PrivateLink. Essas sub-redes devem corresponder às AZs do
seu aplicativo cliente, conforme mostrado no trecho de código a seguir.
model_name = '<the-name-of-your-model>'
vpc = 'vpc-0123456789abcdef0'
subnet_a = 'subnet-0123456789abcdef0'
subnet_b = 'subnet-0123456789abcdef1'
security_group = 'sg-0123456789abcdef0'
create_model_response = sagemaker_client.create_model(
ModelName = model_name,
ExecutionRoleArn = sagemaker_role,
PrimaryContainer = {
'Image': container,
'ModelDataUrl': model_url
},
VpcConfig = {
'SecurityGroupIds': [security_group],
'Subnets': [subnet_a, subnet_b],
},
)

O trecho de código acima mencionado pressupõe que você seguiu as etapas emAntes de
começar (p. 2794).

Invocar o SageMaker Endpoint
Por fim, especifique o SageMaker cliente e invocar o SageMaker endpoint conforme mostrado no seguinte
trecho de código.
endpoint_name = '<endpoint-name>'
runtime_client = boto3.client('sagemaker-runtime')
response = runtime_client.invoke_endpoint(EndpointName=endpoint_name,
ContentType='text/csv',
Body=payload)

Para obter mais informações sobre configuração do endpoint, consulteCriar uma configuração de
endpoint (p. 2797).

Implantação de modelos grandes com a Amazon SageMaker
State-of-the-art os modelos de processamento de linguagem natural (PNL) são grandes, normalmente
com bilhões de parâmetros. Demonstrações empíricas mostram que modelos maiores são mais precisos.
Mas esses modelos geralmente são grandes demais para caber em aceleradores únicos, dificultando a
inferência de baixa latência com eles. com SageMaker Hospedagem Você pode personalizar os seguintes
parâmetros para facilitar a inferência em tempo real de baixa latência com modelos grandes:
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• Tamanho máximo do volume do Amazon EBS na instância (VolumeSizeInGB)— Se o tamanho do
modelo for maior que 30 GB e você estiver usando uma instância sem um disco local, aumente esse
parâmetro para que seja um pouco maior que o tamanho do seu modelo.
• Cota de tempo limite para verificação de Health
(ContainerStartupHealthCheckTimeoutInSeconds)— Se o seu contêiner estiver configurado
corretamente e o CloudWatch os registros indicam um tempo limite de verificação de saúde. Você deve
aumentar essa cota para que o contêiner tenha tempo suficiente para responder às verificações de
saúde.
• Cota de tempo limite de download do modelo (ModelDataDownloadTimeoutInSeconds)— Se o
tamanho do seu modelo for maior que 40 GB, você deve aumentar essa cota para fornecer tempo
suficiente para baixar o modelo do Amazon S3 para a instância.
Para obter mais informações sobre inferência de baixa latência com modelos grandes, consulteImplante
modelos grandes na Amazon SageMaker usando DJLServing e DeepSpeed inferência parallel do
modelo. O trecho de código a seguir demonstra como configurar programaticamente os parâmetros
mencionados acima. Substitua otext do espaço reservado em itálicono exemplo com suas
próprias informações.
import boto3
aws_region = "aws-region"
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region_name=aws_region)
# The name of the endpoint. The name must be unique within an AWS Region in your AWS
account.
endpoint_name = "endpoint-name"
# Create an endpoint config name.
endpoint_config_name = "endpoint-config-name"
# The name of the model that you want to host.
model_name = "the-name-of-your-model"
instance_type = "instance-type"
sagemaker_client.create_endpoint_config(
EndpointConfigName = endpoint_config_name
ProductionVariants=[
{
"VariantName": "variant1", # The name of the production variant.
"ModelName": model_name,
"InstanceType": instance_type, # Specify the compute instance type.
"InitialInstanceCount": 1, # Number of instances to launch initially.
"VolumeSizeInGB": 256, # Specify the size of the Amazon EBS volume.
"ModelDataDownloadTimeoutInSeconds": 1800, # Specify the model download timeout in
seconds.
"ContainerStartupHealthCheckTimeoutInSeconds": 1800, # Specify the health checkup
timeout in seconds
},
],
)
sagemaker_client.create_endpoint(EndpointName=endpoint_name,
EndpointConfigName=endpoint_config_name)

Para obter mais informações sobre as chaves paraProductionVariants,
consulteProductionVarianteCriar uma configuração de endpoint (p. 2797).
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Solucionar problemas da Amazon SageMaker Implantações de
modelos
Se você encontrar um problema ao implantar modelos de aprendizado de máquina na Amazon
SageMaker, consulte a orientação a seguir.
Tópicos
• Erros de detecção na contagem de CPUs ativas (p. 2871)
• Problemas com a implantação de um arquivo model.tar.gz (p. 2872)

Erros de detecção na contagem de CPUs ativas
Se você implantar um SageMaker modelo com uma máquina virtual Java Linux (JVM), você pode
encontrar erros de detecção que impedem o uso dos recursos de CPU disponíveis. Esse problema afeta
algumas JVMs compatíveis com Java 8 e Java 9, e a maioria das compatíveis com Java 10 e Java 11.
Essas JVMs implementam um mecanismo que detecta e lida com a contagem de CPUs e a memória
máxima disponível ao executar um modelo em um contêiner do Docker e, em geral, em comandos
taskset do Linux ou grupos de controle (cgroups). As implantações do SageMaker aproveitam algumas
das configurações que a JVM usa para gerenciar esses recursos. Atualmente, isso faz com que o
contêiner detecte incorretamente o número de CPUs disponíveis.
SageMaker não limita o acesso às CPUs em uma instância. No entanto, a JVM pode detectar a contagem
de CPUs como 1 quando mais CPUs estão disponíveis para o contêiner. Como resultado, a JVM
ajusta todas as suas configurações internas para executar como se apenas 1 núcleo de CPU estivesse
disponível. Essas configurações afetam a coleta de lixo, os bloqueios, os threads do compilador e outros
recursos internos da JVM que afetam negativamente a simultaneidade, a taxa de transferência e a latência
do contêiner.
Para um exemplo da detecção incorreta, em um contêiner configurado para SageMaker que é implantado
com uma JVM baseada em Java8_191 e que tem quatro CPUs disponíveis na instância, execute o
seguinte comando para iniciar sua JVM:
java -XX:+UnlockDiagnosticVMOptions -XX:+PrintActiveCpus -version

Isso gera a saída a seguir:
active_processor_count: sched_getaffinity processor count: 4
active_processor_count: determined by OSContainer: 1
active_processor_count: sched_getaffinity processor count: 4
active_processor_count: determined by OSContainer: 1
active_processor_count: sched_getaffinity processor count: 4
active_processor_count: determined by OSContainer: 1
active_processor_count: sched_getaffinity processor count: 4
active_processor_count: determined by OSContainer: 1
openjdk version "1.8.0_191"
OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_191-8u191-b12-2ubuntu0.16.04.1-b12)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.191-b12, mixed mode)

Muitas das JVMs afetadas por esse problema têm uma opção para desabilitar esse comportamento
e restabelecer acesso total a todas as CPUs na instância. Desabilite o comportamento indesejado
e estabeleça o acesso total a todas as CPUs da instância incluindo o parâmetro -XX:UseContainerSupport ao iniciar aplicativos Java. Por exemplo, execute o comando java para iniciar a
JVM da seguinte forma:
java -XX:-UseContainerSupport -XX:+UnlockDiagnosticVMOptions -XX:+PrintActiveCpus -version
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Isso gera a saída a seguir:
active_processor_count: sched_getaffinity processor count: 4
active_processor_count: sched_getaffinity processor count: 4
active_processor_count: sched_getaffinity processor count: 4
active_processor_count: sched_getaffinity processor count: 4
openjdk version "1.8.0_191"
OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_191-8u191-b12-2ubuntu0.16.04.1-b12)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.191-b12, mixed mode)

Verifique se a JVM usada em seu contêiner é compatível com o parâmetro -XX:UseContainerSupport. Se for compatível, sempre passe o parâmetro ao iniciar a JVM. Isso fornece
acesso a todas as CPUs em suas instâncias.
Você também pode encontrar esse problema ao usar indiretamente uma JVM no SageMaker
contêineres. Por exemplo, ao usar uma JVM para oferecer suporte ao SparkML Scala.
O parâmetro -XX:-UseContainerSupport também afeta a saída retornada pela API
Runtime.getRuntime().availableProcessors() do Java.

Problemas com a implantação de um arquivo model.tar.gz
Quando você implanta um modelo usando ummodel.tar.gzarquivo, o arquivo tar do modelo não deve
incluir nenhum link simbólico. Os links simbólicos fazem com que a criação do modelo falhe. Além disso,
recomendamos que você não inclua arquivos desnecessários no pacote.

Monitore modelos para dados e modelos de
qualidade, viés e explicabilidade
Amazônia SageMaker O Model Monitor monitora continuamente a qualidade da Amazon SageMaker
modelos de aprendizado de máquina em produção. Com o Model Monitor, você pode definir alertas
que o notificam quando há desvios na qualidade do modelo. A detecção precoce e proativa desses
desvios permite que você tome medidas corretivas, como reciclagem de modelos, auditoria de sistemas
upstream ou correção de problemas de qualidade sem precisar monitorar modelos manualmente ou criar
ferramentas adicionais. Você pode usar os recursos de monitoramento predefinidos do Model Monitor que
não exigem codificação. Você também tem a flexibilidade de monitorar modelos por meio de codificação
para fornecer análise personalizada.
O Model Monitor fornece os seguintes tipos de monitoramento:
• Monitorar qualidade dos dados (p. 2874)- Monitore a variação na qualidade dos dados.
• Monitorar qualidade do modelo (p. 2879)- Monitore o desvio nas métricas de qualidade do modelo,
como precisão.
• Monitore o desvio de polarização para modelos em produção (p. 2886)- Monitore o viés nas previsões
do seu modelo.
• Monitore o desvio de atribuição de recursos para modelos em produção (p. 2895)- Monitore o desvio na
atribuição de recursos.
Tópicos
• Como funciona o Model Monitor (p. 2873)
• Monitorar qualidade dos dados (p. 2874)
•
•
•
•

Monitorar qualidade do modelo (p. 2879)
Monitore o desvio de polarização para modelos em produção (p. 2886)
Monitore o desvio de atribuição de recursos para modelos em produção (p. 2895)
Capturar dados (p. 2904)
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• Programar trabalhos de monitoramento (p. 2909)
•
•
•
•

Amazônia SageMaker Contêiner pré-construído Model Monitor (p. 2911)
Como interpretar resultados (p. 2912)
Visualize os resultados na Amazon SageMaker Estúdio (p. 2914)
Tópicos avançados (p. 2920)

Como funciona o Model Monitor
Amazônia SageMaker O Model Monitor monitora automaticamente os modelos de aprendizado de
máquina (ML) em produção e notifica você quando surgem problemas de qualidade. O Model Monitor
usa regras para detectar desvios em seus modelos e alerta você quando isso acontece. A figura a seguir
mostra como esse processo funciona.

Para ativar o monitoramento do modelo, você segue as seguintes etapas, que seguem o caminho dos
dados por meio dos vários processos de coleta, monitoramento e análise de dados:
• Permita que o endpoint capture dados das solicitações recebidas em um modelo de ML treinado e as
previsões do modelo resultantes.
• Crie uma linha de base a partir do conjunto de dados usado para treinar o modelo. A linha de base
calcula métricas e sugere restrições para as métricas. As previsões em tempo real do seu modelo são
comparadas às restrições e são relatadas como violações se estiverem fora dos valores restritos.
• Crie um cronograma de monitoramento especificando quais dados coletar, com que frequência coletar,
como analisá-los e quais relatórios produzir.
• Inspecione os relatórios, que comparam os dados mais recentes com a linha de base, e observe todas
as violações denunciadas e as métricas e notificações da Amazon CloudWatch.

Observações
• O Model Monitor computa métricas e estatísticas do modelo somente em dados tabulares. Por
exemplo, um modelo de classificação de imagens que captura imagens como entrada e gera
uma etiqueta com base nessa imagem ainda pode ser monitorado. O Model Monitor seria capaz
de calcular métricas e estatísticas para a saída, não para a entrada.
• Atualmente, o Model Monitor suporta apenas endpoints que hospedam um único modelo e não
suporta o monitoramento de endpoints de vários modelos. Para obter informações sobre como
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usar endpoints de vários modelos, consulte Hospede vários modelos em um contêiner atrás de
um endpoint (p. 2803).
• O Model Monitor suporta o monitoramento de canais de inferência, mas a captura e a análise
de dados são feitas para todo o pipeline, não para contêineres individuais no pipeline.
• Para evitar o impacto nas solicitações de inferência, o Data Capture interrompe a captura de
solicitações em altos níveis de uso do disco. É recomendável manter a utilização do disco
abaixo de 75% para garantir que a captura de dados continue capturando solicitações.
• Se você lançar SageMaker Studio Em uma Amazon VPC personalizada, você precisa
criar endpoints VPC para permitir que o Model Monitor se comunique com o Amazon
S3 e CloudWatch. Para obter mais informações sobre endpoints da VPC, consulteVPC
endpointsnaGuia do usuário da Amazon Virtual Private Cloud. Para obter informações sobre o
lançamento SageMaker Studio em uma VPC personalizada, consulteConecte-se SageMaker
Notebooks de estúdio em uma VPC para recursos externos (p. 3680).

Exemplos de blocos de anotações do Model Monitor
Para um caderno de amostra que mostra a íntegra end-to-end fluxo de trabalho para o Model Monitor, veja
oIntrodução à Amazon SageMaker Monitor de modelos.
Para obter um exemplo de bloco de anotações que visualiza o arquivo statistics.json para uma execução
selecionada em um cronograma de monitoramento, consulte Model Monitor Visualization.
Para obter instruções que mostram como criar e acessar instâncias do notebook Jupyter que você pode
usar para executar o exemplo no SageMaker, consulteUsar a Amazon Amazon SageMaker Instâncias de
bloco (p. 299). Após criar uma instância de notebook e abri-la, escolhaSageMaker Exemplospara ver uma
lista de todos os SageMaker amostras. Para abrir um caderno, escolha o cadernoUsar otab e escolhaCriar
cópia.

Monitorar qualidade dos dados
O monitoramento da qualidade dos dados monitora automaticamente os modelos de aprendizado de
máquina (ML) em produção e notifica você quando surgem problemas de qualidade de dados. Os modelos
de ML em produção têm que fazer previsões sobre dados da vida real que não são cuidadosamente
curados como a maioria dos conjuntos de dados de treinamento. Se a natureza estatística dos dados que
seu modelo recebe durante a produção se afastar da natureza dos dados da linha de base em que foi
treinado, o modelo começa a perder a precisão em suas previsões. Amazônia SageMaker O Model Monitor
usa regras para detectar desvios de dados e alerta você quando isso acontece. Para monitorar a qualidade
dos dados, siga estas etapas:
• Habilitar a captura de dados Isso captura a entrada e a saída de inferência de um endpoint de inferência
em tempo real e armazena os dados no Amazon S3. Para obter mais informações, consulteCapturar
dados (p. 2904)
• Crie uma linha de base. Nesta etapa, você executa um trabalho de linha de base que analisa um
conjunto de dados de entrada que você fornece. A linha de base calcula as restrições e estatísticas do
esquema de linha de base para cada recurso usandoDeequ, uma biblioteca de código aberto criada no
Apache Spark, usada para medir a qualidade dos dados em grandes conjuntos de dados. Para obter
mais informações, consulteCriar uma linha de base (p. 2875)
• Defina e agende trabalhos de monitoramento da qualidade dos dados. Para obter mais informações,
consulteProgramar trabalhos de monitoramento (p. 2909)
• Opcionalmente, use scripts de pré-processamento e pós-processamento para transformar os
dados que saem de sua análise de qualidade de dados. Para obter mais informações, consultePréprocessamento e pós-processamento (p. 2920)
• Visualize métricas de qualidade de dados. Para obter mais informações, consulteEsquema para
estatísticas (arquivo statistics.json) (p. 2876)
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• Integre o monitoramento da qualidade de dados à Amazon CloudWatch. Para obter mais informações,
consulteCloudWatch Métricas (p. 2878)
• Interprete os resultados de um trabalho de monitoramento. Para obter mais informações, consulteComo
interpretar resultados (p. 2912)
• Usar o SageMaker Studio para permitir o monitoramento da qualidade dos dados e visualizar os
resultados. Para obter mais informações, consulteVisualize os resultados na Amazon SageMaker
Estúdio (p. 2914)

Note
O Model Monitor computa métricas e estatísticas do modelo somente em dados tabulares. Por
exemplo, um modelo de classificação de imagens que captura imagens como entrada e gera uma
etiqueta com base nessa imagem ainda pode ser monitorado. O Model Monitor seria capaz de
calcular métricas e estatísticas para a saída, não para a entrada.
Tópicos
• Criar uma linha de base (p. 2875)
• Esquema para estatísticas (arquivo statistics.json) (p. 2876)
• CloudWatch Métricas (p. 2878)
• Esquema para violações (arquivo constraint_violations.json) (p. 2878)

Criar uma linha de base
Os cálculos da linha de base de estatísticas e restrições são necessários como um padrão em relação
ao qual o desvio de dados e outros problemas de qualidade de dados podem ser detectados. O Model
Monitor fornece um contêiner embutido que fornece a capacidade de sugerir automaticamente as
restrições para entrada CSV e JSON simples. Issosagemaker-model-monitor-analyzerO contêiner também
fornece uma variedade de recursos de monitoramento de modelos, incluindo validação de restrições em
relação a uma linha de base e emissão da Amazon CloudWatch Métricas do . Esse contêiner é baseado
no Spark e é criado com a Deequ. Todos os nomes de colunas em seu conjunto de dados de linha de base
devem estar em conformidade com o Spark. Para nomes de colunas, use somente caracteres minúsculos
e_como o único caractere especial.
O conjunto de dados de treinamento usado para treinar o modelo geralmente é um bom conjunto de dados
de linha de base. O esquema de dados do conjunto de dados de treinamento e o esquema do conjunto
de dados de inferência devem ser uma correspondência exata (o número e a ordem dos recursos).
Observe que as colunas de predição/saída são consideradas as primeiras colunas no conjunto de dados
de treinamento. A partir do conjunto de dados de treinamento, você pode perguntar SageMaker sugerir
um conjunto de restrições de linha de base e gerar estatísticas descritivas para explorar os dados. Para
esse exemplo, faça upload do conjunto de dados de treinamento usado para treinar o modelo pré-treinado
incluído neste exemplo. Se você já armazenou o conjunto de dados de treinamento no Amazon S3, pode
apontá-lo diretamente.
Para criar uma linha de base a partir de um conjunto de dados de treinamento
Quando você tiver seus dados de treinamento prontos e armazenados no Amazon S3, inicie um trabalho
de processamento básico comDefaultModelMonitor.suggest_baseline(..)usar oAmazônia
SageMaker SDK para Python. Isso usa um Amazônia SageMaker Contêiner pré-construído Model
Monitor (p. 2911) que gera estatísticas de linha de base e sugere restrições de linha de base para o
conjunto de dados e as grava no local output_s3_uri especificado.
from sagemaker.model_monitor import DefaultModelMonitor
from sagemaker.model_monitor.dataset_format import DatasetFormat
my_default_monitor = DefaultModelMonitor(
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)

role=role,
instance_count=1,
instance_type='ml.m5.xlarge',
volume_size_in_gb=20,
max_runtime_in_seconds=3600,

my_default_monitor.suggest_baseline(
baseline_dataset=baseline_data_uri+'/training-dataset-with-header.csv',
dataset_format=DatasetFormat.csv(header=True),
output_s3_uri=baseline_results_uri,
wait=True
)

Note
Se você fornecer os nomes dos recursos/colunas no conjunto de dados de treinamento como a
primeira linha e definir oheader=Trueopção conforme mostrado na amostra de código anterior,
SageMaker usa o nome do recurso no arquivo de restrições e estatísticas.
As estatísticas de linha de base para o conjunto de dados estão contidas no arquivo statistics.json e as
restrições de linha de base sugeridas estão contidas no arquivo constraints.json no local especificado com
output_s3_uri.

Arquivos de saída para estatísticas e restrições de conjuntos de dados tabulares
Nome do arquivo

Descrição

statistics.json

Espera-se que este arquivo tenha estatísticas
colunares para cada recurso no conjunto de dados
que é analisado. Para obter mais informações
sobre o esquema desse arquivo, consulteEsquema
para estatísticas (arquivo statistics.json) (p. 2926).

constraints.json

Espera-se que este arquivo tenha as restrições
sobre os recursos observados. Para obter mais
informações sobre o esquema desse arquivo,
consulteEsquema para restrições (arquivo
constraints.json) (p. 2928).

OAmazônia SageMaker SDK para Pythonfornece funções de conveniência descritas para gerar as
estatísticas e restrições da linha de base. Mas se você quiser chamar o trabalho de processamento
diretamente para essa finalidade, você precisa definir oEnvironmentmapa conforme mostrado no
exemplo a seguir:
"Environment": {
"dataset_format": "{\"csv\”: { \”header\”: true}",
"dataset_source": "/opt/ml/processing/sm_input",
"output_path": "/opt/ml/processing/sm_output",
"publish_cloudwatch_metrics": "Disabled",
}

Esquema para estatísticas (arquivo statistics.json)
Amazônia SageMaker O contêiner pré-construído do Model Monitor computa estatísticas por coluna/
recurso. As estatísticas são calculadas para o conjunto de dados da linha de base e também para o
conjunto de dados atual que está sendo analisado.
{

2876

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Monitore modelos para dados e modelos
de qualidade, viés e explicabilidade
"version": 0,
# dataset level stats
"dataset": {
"item_count": number
},
# feature level stats
"features": [
{
"name": "feature-name",
"inferred_type": "Fractional" | "Integral",
"numerical_statistics": {
"common": {
"num_present": number,
"num_missing": number
},
"mean": number,
"sum": number,
"std_dev": number,
"min": number,
"max": number,
"distribution": {
"kll": {
"buckets": [
{
"lower_bound": number,
"upper_bound": number,
"count": number
}
],
"sketch": {
"parameters": {
"c": number,
"k": number
},
"data": [
[
num,
num,
num,
num
],
[
num,
num
][
num,
num
]
]
}#sketch
}#KLL
}#distribution
}#num_stats
},
{
"name": "feature-name",
"inferred_type": "String",
"string_statistics": {
"common": {
"num_present": number,
"num_missing": number
},
"distinct_count": number,
"distribution": {
"categorical": {
"buckets": [
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}

}

]

}

}

]

}

"value": "string",
"count": number

},
#provision for custom stats

Observe o seguinte:
• Os contêineres pré-construídos computamEsboço KLL, que é um esboço compacto de quantis.
• Por padrão, materializamos a distribuição em 10 buckets. Isso não é configurável no momento.

CloudWatch Métricas
Você pode usar o Amazon integrado SageMaker contêiner Model Monitor para CloudWatch Métricas
do . Quando oemit_metricsopção éEnabledno arquivo de restrições da linha de base, SageMaker
emite essas métricas para cada recurso/coluna observada no conjunto de dados na/aws/sagemaker/
Endpoints/data-metricNamespace comEndpointNameeScheduleNameDimensões.
Para campos numéricos, o contêiner embutido emite o seguinte CloudWatchMétricas:
• Métrica: Máximo → consulta paraMetricName: feature_data_{feature_name}, Stat: Max
• Métrica: Min → consulta paraMetricName: feature_data_{feature_name}, Stat: Min
• Métrica: Soma → consulta paraMetricName: feature_data_{feature_name}, Stat: Sum
• Metric: SampleCount → consulta paraMetricName: feature_data_{feature_name}, Stat:
SampleCount
• Métrica: Média → consulta paraMetricName: feature_data_{feature_name}, Stat: Average
Para campos numéricos e de string, o contêiner embutido emite o seguinte CloudWatch Métricas do:
• Métrica: Completude → consulta paraMetricName: feature_non_null_{feature_name}, Stat:
Sum
• Métrica: Baseline Drift → consulta paraMetricName:
feature_baseline_drift_{feature_name}, Stat: Sum

Esquema para violações (arquivo constraint_violations.json)
O arquivo de violações é gerado como a saída de um MonitoringExecution, que lista os resultados
da avaliação das restrições (especificadas no arquivo constraints.json) em relação ao conjunto de dados
atual que foi analisado. A Amazon SageMaker O contêiner pré-construído do Model Monitor fornece as
seguintes verificações de violação.
{

"violations": [{
"feature_name" : "string",
"constraint_check_type" :
"data_type_check",
| "completeness_check",
| "baseline_drift_check",
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}

| "missing_column_check",
| "extra_column_check",
| "categorical_values_check"
"description" : "string"
}]

Tipos de violações monitoradas
Tipo de verificação de violação

Descrição

data_type_check

Se os tipos de dados na execução atual não forem
os mesmos que no conjunto de dados da linha de
base, essa violação será sinalizada.
Durante a etapa da linha de base, as
restrições geradas sugerem o tipo de dados
inferidos para cada coluna. O parâmetro
monitoring_config.datatype_check_threshold
pode ser regulado para ajustar o limite quando for
sinalizado como uma violação.
Se a completude (% de itens não nulos) observada
na execução atual exceder o limite especificado
no limite de completude especificado por recurso,
essa violação será sinalizada.

completeness_check

Durante a etapa da linha de base, as restrições
geradas sugerem um valor de completude.
baseline_drift_check

Se a distância de distribuição calculada entre
os conjuntos de dados atual e da linha de
base for maior do que o limite especificado em
monitoring_config.comparison_threshold,
essa violação será sinalizada.

missing_column_check

Se o número de colunas no conjunto de dados
atual for menor que o número no conjunto de
dados da linha de base, essa violação será
sinalizada.

extra_column_check

Se o número de colunas no conjunto de dados
atual for maior que o número na linha de base,
essa violação será sinalizada.

categorical_values_check

Se houver mais valores desconhecidos no
conjunto de dados atual do que no conjunto
de dados da linha de base, essa violação será
sinalizada. Esse valor é ditado pelo limite em
monitoring_config.domain_content_threshold.

Monitorar qualidade do modelo
Os trabalhos de monitoramento da qualidade do modelo monitoram o desempenho de um modelo
comparando as previsões que o modelo faz com os rótulos reais da verdade básica que o modelo tenta
prever. Para fazer isso, o monitoramento da qualidade do modelo mescla dados capturados da inferência
em tempo real com rótulos reais que você armazena em um bucket do Amazon S3 e, em seguida,
compara as previsões com os rótulos reais.
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Para medir a qualidade do modelo, o monitor do modelo usa métricas que dependem do tipo de problema
de ML. Por exemplo, se seu modelo for para um problema de regressão, uma das métricas avaliadas é o
erro quadrático médio (mse). Para obter informações sobre todas as métricas usadas para os diferentes
tipos de problemas de ML, consulteMétricas de qualidade do modelo (p. 2883).
O monitoramento da qualidade do modelo segue as mesmas etapas do monitoramento da qualidade
dos dados, mas adiciona a etapa adicional de mesclar os rótulos reais do Amazon S3 com as previsões
capturadas do endpoint de inferência em tempo real. Para monitorar a qualidade do modelo, siga estas
etapas:
• Habilitar a captura de dados Isso captura a entrada e a saída de inferência de um endpoint de inferência
em tempo real e armazena os dados no Amazon S3. Para obter mais informações, consulteCapturar
dados (p. 2904)
• Crie uma linha de base. Nesta etapa, você executa um trabalho de linha de base que compara as
previsões do modelo com os rótulos de verdade básica em um conjunto de dados de linha de base.
O trabalho de linha de base cria automaticamente regras e restrições estatísticas de linha de base
que definem limites em relação aos quais o desempenho do modelo é avaliado. Para obter mais
informações, consulteCriar uma linha de base de qualidade do modelo (p. 2880)
• Defina e agende trabalhos de monitoramento de qualidade de modelos. Para obter mais informações,
consulteAgende trabalhos de monitoramento de qualidade do modelo (p. 2882)
• Ingira rótulos de verdade básica que o monitor do modelo se funde com os dados de previsão
capturados do endpoint de inferência em tempo real. Para obter mais informações, consulteIngira rótulos
da Ground Truth e mescle-os com previsões (p. 2882)
• Integre o monitoramento da qualidade do modelo à Amazon CloudWatch. Para obter mais informações,
consulteQualidade do modelo CloudWatch Métricas (p. 2886)
• Interprete os resultados de um trabalho de monitoramento. Para obter mais informações, consulteComo
interpretar resultados (p. 2912)
• Usar o SageMaker Studio para permitir o monitoramento da qualidade do modelo e visualizar os
resultados. Para obter mais informações, consulteVisualize os resultados na Amazon SageMaker
Estúdio (p. 2914)
Tópicos
• Criar uma linha de base de qualidade do modelo (p. 2880)
• Agende trabalhos de monitoramento de qualidade do modelo (p. 2882)
• Ingira rótulos da Ground Truth e mescle-os com previsões (p. 2882)
• Métricas de qualidade do modelo (p. 2883)
• Qualidade do modelo CloudWatch Métricas (p. 2886)

Criar uma linha de base de qualidade do modelo
Crie um trabalho de linha de base que compare suas previsões de modelo com rótulos de verdade básica
em um conjunto de dados de linha de base que você armazenou no Amazon S3. Normalmente, você
usa um conjunto de dados de treinamento como conjunto de dados de linha de base. O trabalho de linha
de base calcula métricas para o modelo e sugere restrições a serem usadas para monitorar o desvio de
qualidade do modelo.
Para criar um trabalho de linha de base, você precisa ter um conjunto de dados que contenha previsões do
seu modelo junto com rótulos que representem a verdade básica de seus dados.
Para criar um trabalho de linha de base, use oModelQualityMonitorclasse fornecida pelo SageMaker
Python SDK e conclua as etapas a seguir.
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Para criar um trabalho de linha de base de qualidade de modelo
1.

Primeiro, crie uma instância doModelQualityMonitorclasse. O seguinte trecho de código mostra
como fazer isso.
from sagemaker import get_execution_role, session, Session
from sagemaker.model_monitor import ModelQualityMonitor
role = get_execution_role()
session = Session()
model_quality_monitor = ModelQualityMonitor(
role=role,
instance_count=1,
instance_type='ml.m5.xlarge',
volume_size_in_gb=20,
max_runtime_in_seconds=1800,
sagemaker_session=session
)

2.

Agora, ligue para osuggest_baselineMétodo doModelQualityMonitorobjeto para executar
um trabalho de linha de base. O trecho de código a seguir pressupõe que você tenha um conjunto de
dados de linha de base que contém previsões e rótulos armazenados no Amazon S3.
baseline_job_name = "MyBaseLineJob"
job = model_quality_monitor.suggest_baseline(
job_name=baseline_job_name,
baseline_dataset=baseline_dataset_uri, # The S3 location of the validation dataset.
dataset_format=DatasetFormat.csv(header=True),
output_s3_uri = baseline_results_uri, # The S3 location to store the results.
problem_type='BinaryClassification',
inference_attribute= "prediction", # The column in the dataset that contains
predictions.
probability_attribute= "probability", # The column in the dataset that contains
probabilities.
ground_truth_attribute= "label" # The column in the dataset that contains ground
truth labels.
)
job.wait(logs=False)

3.

Após a conclusão do trabalho de linha de base, é possível visualizar as restrições que o
trabalho gerou. Primeiro, obtenha os resultados do trabalho de linha de base chamando
olatest_baselining_jobMétodo doModelQualityMonitorobjeto.
baseline_job = model_quality_monitor.latest_baselining_job

4.

O trabalho de linha de base sugere restrições, que são limites para métricas que modelam medidas
de monitoramento. Se uma métrica ultrapassar o limite sugerido, o Model Monitor reportará
uma violação. Para visualizar as restrições geradas pelo trabalho de linha de base, chame
osuggested_constraintsmétodo do trabalho de linha de base. O trecho de código a seguir
carrega as restrições de um modelo de classificação binária em um dataframe do Pandas.

import pandas as pd
pd.DataFrame(baseline_job.suggested_constraints().body_dict["binary_classification_constraints"]).T

Recomendamos que você visualize as restrições geradas e as modifique conforme necessário antes
de usá-las para monitoramento. Por exemplo, se uma restrição for muito agressiva, você poderá
receber mais alertas de violações do que deseja.
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5.

Quando estiver contente com as restrições, passe-as comoconstraintsparâmetro ao criar
um cronograma de monitoramento. Para obter mais informações, consulteAgende trabalhos de
monitoramento de qualidade do modelo (p. 2882)

As restrições de linha de base sugeridas estão contidas no arquivo constraints.json no local que
você especifica comoutput_s3_uri. Para obter mais informações sobre o esquema desse arquivo
noEsquema para restrições (arquivo constraints.json) (p. 2928).

Agende trabalhos de monitoramento de qualidade do modelo
Para obter informações gerais sobre como programar trabalhos de monitoramento, consultethe section
called “Programar trabalhos de monitoramento” (p. 2909). Para o monitoramento da qualidade do modelo,
você também deve considerar o fato de que a disponibilidade de rótulos de verdade básica pode estar
atrasada.
Para resolver isso, use compensações. Trabalhos de qualidade de modelo
incluemStartTimeOffseteEndTimeOffset, que são campos doModelQualityJobInputparâmetro
docreate_model_quality_job_definitionMétodo que funciona desta maneira:
• StartTimeOffset- Se especificado, os trabalhos subtraem esse tempo do tempo inicial.
• EndTimeOffset- Se especificado, os trabalhos subtraem esse tempo do tempo final.
O formato dos offsets é, por exemplo, -PT7H, onde 7H é 7 horas. Você pode usar -PT #H ou -P #D, onde
H=horas, D=dias e M=minutos e # é o número. Além disso, a compensação deve estar emFormato de
duração ISO 8601.
Por exemplo, se sua verdade básica começar a chegar após 1 dia, mas não estiver completa
por uma semana, definaStartTimeOffsetpara-P8DeEndTimeOffsetpara-P1D. Então,
se você agendar um trabalho para ser executado em2020-01-09T13:00, ele analisa dados
entre2020-01-01T13:00e2020-01-08T13:00.

Important
A cadência do cronograma deve ser tal que uma execução termine antes do início da próxima
execução, o que permite que o trabalho de mesclagem básico e o trabalho de monitoramento da
execução até a conclusão. O tempo máximo de execução de uma execução é dividido entre os
dois trabalhos, portanto, para um trabalho de monitoramento de qualidade de modelo por hora, o
valor deMaxRuntimeInSecondsespecificado como parte deStoppingConditionnão deve ser
mais do que 1800.

Ingira rótulos da Ground Truth e mescle-os com previsões
O monitoramento da qualidade do modelo compara as previsões que seu modelo faz com rótulos
fidedignos básicos para medir a qualidade do modelo. Para que isso funcione, você rotula periodicamente
os dados capturados pelo seu endpoint e os carrega no Amazon S3.
Para combinar rótulos de verdade básica com dados de previsão capturados, deve haver um identificador
exclusivo para cada registro no conjunto de dados. A estrutura de cada registro de dados de verdade
básica é a seguinte:
{

"groundTruthData": {
"data": "1",
"encoding": "CSV" # only CSV supported at launch, we assume "data" only consists of
label
},
"eventMetadata": {
"eventId": "aaaa-bbbb-cccc"
},
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"eventVersion": "0"

NogroundTruthDataestrutura,eventIdpode ser um dos seguintes:
• eventId— Essa ID é gerada automaticamente quando um usuário invoca o endpoint.
• inferenceId— O chamador fornece esse ID quando invoca o endpoint.
E seinferenceIdestá presente nos registros de dados capturados, o Model Monitor o usa para
mesclar dados capturados com registros de verdade fundamental. Você é responsável por garantir
que oinferenceIdin the ground, os registros da verdade coincidem cominferenceIdnos registros
capturados. E seinferenceIdnão está presente nos dados capturados, o monitor do modelo
usaeventIddos registros de dados capturados para combiná-los com um registro de verdade
fundamental.
Você deve fazer upload de dados fidedignos básicos para um bucket do Amazon S3 que tenha o mesmo
formato de caminho dos dados capturados, que tem o seguinte formato:
s3://bucket/prefixyyyy/mm/dd/hh

A data nesse caminho é a data em que o rótulo da verdade básica é coletado e não precisa corresponder
à data em que a inferência foi gerada.
Depois de criar e carregar os rótulos de verdade básica, inclua a localização dos rótulos
como um parâmetro ao criar o trabalho de monitoramento. Se você estiver usandoAWS
SDK for Python (Boto3), faça isso especificando a localização dos rótulos de verdade
básica comoS3Uricampo doGroundTruthS3Inputparâmetro em uma chamada para
ocreate_model_quality_job_definitionMétodo. Se você estiver usando o SageMaker SDK do
Python, especifique a localização dos rótulos de Ground Truth comoground_truth_inputparâmetro na
chamada para ocreate_monitoring_scheduledoModelQualityMonitorobjeto.

Métricas de qualidade do modelo
Os trabalhos de monitoramento da qualidade do modelo calculam métricas diferentes, dependendo do tipo
de problema de ML. As seções a seguir listam as métricas analisadas para cada tipo de problema de ML.

Note
O desvio padrão das métricas é fornecido somente quando pelo menos 200 amostras estão
disponíveis. O Model Monitor calcula o desvio padrão amostrando aleatoriamente 80% dos dados
5 vezes, calculando a métrica e calculando o desvio padrão desses resultados.

Métricas de regressão
A seguir, é mostrado um exemplo das métricas que o monitor de qualidade do modelo calcula para um
problema de regressão.
"regression_metrics" : {
"mae" : {
"value" : 0.3711832061068702,
"standard_deviation" : 0.0037566388129940394
},
"mse" : {
"value" : 0.3711832061068702,
"standard_deviation" : 0.0037566388129940524
},
"rmse" : {
"value" : 0.609248066149471,
"standard_deviation" : 0.003079253267651125
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}

},
"r2" : {
"value" : -1.3766111872212665,
"standard_deviation" : 0.022653980022771227
}

Métricas de classificação binários
A seguir, é mostrado um exemplo das métricas que o monitor de qualidade do modelo calcula para um
problema de classificação binária.
"binary_classification_metrics" : {
"confusion_matrix" : {
"0" : {
"0" : 1,
"1" : 2
},
"1" : {
"0" : 0,
"1" : 1
}
},
"recall" : {
"value" : 1.0,
"standard_deviation" : "NaN"
},
"precision" : {
"value" : 0.3333333333333333,
"standard_deviation" : "NaN"
},
"accuracy" : {
"value" : 0.5,
"standard_deviation" : "NaN"
},
"recall_best_constant_classifier" : {
"value" : 1.0,
"standard_deviation" : "NaN"
},
"precision_best_constant_classifier" : {
"value" : 0.25,
"standard_deviation" : "NaN"
},
"accuracy_best_constant_classifier" : {
"value" : 0.25,
"standard_deviation" : "NaN"
},
"true_positive_rate" : {
"value" : 1.0,
"standard_deviation" : "NaN"
},
"true_negative_rate" : {
"value" : 0.33333333333333337,
"standard_deviation" : "NaN"
},
"false_positive_rate" : {
"value" : 0.6666666666666666,
"standard_deviation" : "NaN"
},
"false_negative_rate" : {
"value" : 0.0,
"standard_deviation" : "NaN"
},
"receiver_operating_characteristic_curve" : {
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}

"false_positive_rates" : [ 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0 ],
"true_positive_rates" : [ 0.0, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0, 1.0 ]
},
"precision_recall_curve" : {
"precisions" : [ 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0 ],
"recalls" : [ 0.0, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0 ]
},
"auc" : {
"value" : 1.0,
"standard_deviation" : "NaN"
},
"f0_5" : {
"value" : 0.3846153846153846,
"standard_deviation" : "NaN"
},
"f1" : {
"value" : 0.5,
"standard_deviation" : "NaN"
},
"f2" : {
"value" : 0.7142857142857143,
"standard_deviation" : "NaN"
},
"f0_5_best_constant_classifier" : {
"value" : 0.29411764705882354,
"standard_deviation" : "NaN"
},
"f1_best_constant_classifier" : {
"value" : 0.4,
"standard_deviation" : "NaN"
},
"f2_best_constant_classifier" : {
"value" : 0.625,
"standard_deviation" : "NaN"
}

Métricas multiclasse
A seguir, é mostrado um exemplo das métricas que o monitor de qualidade do modelo calcula para um
problema de classificação multiclasse.
"multiclass_classification_metrics" : {
"confusion_matrix" : {
"0" : {
"0" : 1180,
"1" : 510
},
"1" : {
"0" : 268,
"1" : 138
}
},
"accuracy" : {
"value" : 0.6288167938931297,
"standard_deviation" : 0.00375663881299405
},
"weighted_recall" : {
"value" : 0.6288167938931297,
"standard_deviation" : 0.003756638812994008
},
"weighted_precision" : {
"value" : 0.6983172269629505,
"standard_deviation" : 0.006195912915307507
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}

},
"weighted_f0_5" : {
"value" : 0.6803947317178771,
"standard_deviation" : 0.005328406973561699
},
"weighted_f1" : {
"value" : 0.6571162346664904,
"standard_deviation" : 0.004385008075019733
},
"weighted_f2" : {
"value" : 0.6384024354394601,
"standard_deviation" : 0.003867109755267757
},
"accuracy_best_constant_classifier" : {
"value" : 0.19370229007633588,
"standard_deviation" : 0.0032049848450732355
},
"weighted_recall_best_constant_classifier" : {
"value" : 0.19370229007633588,
"standard_deviation" : 0.0032049848450732355
},
"weighted_precision_best_constant_classifier" : {
"value" : 0.03752057718081697,
"standard_deviation" : 0.001241536088657851
},
"weighted_f0_5_best_constant_classifier" : {
"value" : 0.04473443104152011,
"standard_deviation" : 0.0014460485504284792
},
"weighted_f1_best_constant_classifier" : {
"value" : 0.06286421244683643,
"standard_deviation" : 0.0019113576884608862
},
"weighted_f2_best_constant_classifier" : {
"value" : 0.10570313141262414,
"standard_deviation" : 0.002734216826748117
}

Qualidade do modelo CloudWatch Métricas
Se você definir o valor doenable_cloudwatch_metricsparaTruequando você cria o cronograma de
monitoramento, os trabalhos de monitoramento de qualidade do modelo enviam todas as métricas para a
Amazon CloudWatch.
As métricas de qualidade do modelo aparecem naaws/sagemaker/Endpoints/modelmetricsNamespace. Para obter uma lista das métricas emitidas, consulteMétricas de qualidade do
modelo (p. 2883).
Você pode usar CloudWatch métricas para criar um alarme quando uma métrica específica não atinge o
limite que você especifica. Para obter instruções sobre como criar CloudWatch alarmes, consulteCriar uma
CloudWatch Alarme baseado em um limite estáticonaAmazônia CloudWatch Guia do usuário do.

Monitore o desvio de polarização para modelos em produção
Amazônia SageMaker O monitoramento do Clarify Viés ajuda cientistas de dados e engenheiros de ML
a monitorar as previsões de viés regularmente. À medida que o modelo é monitorado, os clientes podem
visualizar relatórios e gráficos exportáveis detalhando o viés em SageMaker Estúdio e configure alertas na
Amazon CloudWatch para receber notificações se um viés além de um determinado limite for detectado. O
viés pode ser introduzido ou exacerbado nos modelos de ML implantados quando os dados de treinamento
diferem dos dados que o modelo vê durante a implantação (ou seja, os dados em tempo real). Esses tipos
de mudanças na distribuição de dados ao vivo podem ser temporários (por exemplo, devido a alguns
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eventos reais de curta duração) ou permanentes. Em ambos os casos, pode ser importante detectar essas
mudanças. Por exemplo, os resultados de um modelo para prever os preços das casas podem se tornar
tendenciosos se as taxas de hipoteca usadas para treinar o modelo diferirem das taxas hipotecárias atuais
do mundo real. Com recursos de detecção de viés no Model Monitor, quando SageMaker detecta viés
além de um determinado limite, gera automaticamente métricas que você pode visualizar em SageMaker
Studio e por meio da Amazon CloudWatchalertas.
Em geral, medir o viés somente durante o train-and-deploy a fase pode não ser suficiente. É possível que,
após a implantação do modelo, a distribuição dos dados que o modelo implantado vê (ou seja, os dados
ativos) seja diferente da distribuição de dados no conjunto de dados de treinamento. Essa mudança pode
introduzir viés em um modelo ao longo do tempo. A mudança na distribuição de dados ao vivo pode ser
temporária (por exemplo, devido a algum comportamento de curta duração, como as festas de fim de ano)
ou permanente. Em ambos os casos, pode ser importante detectar essas mudanças e tomar medidas para
reduzir o viés quando apropriado.
Para detectar essas mudanças, SageMaker O Clarify fornece funcionalidade para monitorar continuamente
as métricas de viés de um modelo implantado e gerar alertas automatizados se as métricas excederem
um limite. Por exemplo, considere a métrica de ajuste da DPPL. Especifique um intervalo permitido de
valores A =( amin, umamax), por exemplo, um intervalo de (-0,1, 0,1), ao qual a DPPL deve pertencer
durante a implantação. Qualquer desvio dessa faixa deve elevar umviés detectadoalertar. com SageMaker
Esclareça, você pode realizar essas verificações em intervalos regulares.
Por exemplo, você pode definir a frequência das verificações como 2 dias. Isso significa que SageMaker O
Clarify calcula a métrica DPPL nos dados coletados durante uma janela de 2 dias. Neste exemplo, Dwinsão
os dados que o modelo processou durante a última janela de 2 dias. Um alerta é emitido se o valor de
DPPL bwincomputado em Dwinestá fora de um intervalo permitido A. Esta abordagem para verificar se
bwinestá fora de A pode ser um pouco barulhento. Dwinpode consistir em muito poucas amostras e pode
não ser representativo da distribuição de dados ao vivo. O pequeno tamanho da amostra significa que o
valor do viés bwincomputado sobre Dwinpode não ser uma estimativa muito robusta. Na verdade, valores
muito altos (ou baixos) de bwinpode ser observado apenas por acaso. Para garantir que as conclusões
extraídas dos dados observados Dwinsão estatisticamente significativos, SageMaker O Clarify usa
intervalos de confiança. Especificamente, ele usa o método Normal Bootstrap Interval para construir um
intervalo C =( cmin, cmax) de tal forma que SageMaker A Clarify está confiante de que o verdadeiro valor de
polarização calculado sobre os dados ao vivo completos está contido em C com alta probabilidade. Agora,
se o intervalo de confiança C se sobrepõe ao intervalo permitido A, SageMaker A Clarify o interpreta como
“é provável que o valor da métrica de polarização da distribuição de dados ao vivo esteja dentro da faixa
permitida”. Se C e A forem separados, SageMaker A Clarify está confiante de que a métrica de polarização
não está em A e gera um alerta.

Amostra de notebook de monitor modelo
Amazônia SageMaker A Clarify fornece o seguinte caderno de exemplo que mostra como capturar dados
de inferência em tempo real, criar uma linha de base para monitorar a evolução dos preconceitos e
inspecionar os resultados:
• Monitorando desvio de preconceito e desvio de atribuição de recursos | Amazon SageMaker
Esclarecer— Usar o Amazon SageMaker Monitor de modelo para monitorar o desvio de polarização e o
desvio de atribuição de recursos ao longo do tempo.
Este notebook foi verificado para funcionar na Amazon SageMaker Somente no estúdio. Se você precisar
de instruções sobre como abrir um notebook na Amazon SageMaker Studio, consulteCrie ou abra uma
Amazon SageMaker Caderno Studio (p. 139). Se você for solicitado a escolher um kernel, escolhaPython 3
(Ciência de dados). Os tópicos a seguir contêm os destaques das duas últimas etapas e contêm exemplos
de código do caderno de exemplo.
Tópicos
• Criar uma linha de base de desvio de polarização (p. 2888)
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• Violações de desvio do preconceito (p. 2889)
•
•
•
•

Configurar parâmetros para monitorar o desvio de polarização (p. 2890)
Agende trabalhos de monitoramento de desvio de viés (p. 2893)
Inspecione os relatórios quanto à variação de polarização de dados (p. 2894)
CloudWatch Métricas para análise de desvio de viés (p. 2894)

Criar uma linha de base de desvio de polarização
Depois de configurar seu aplicativo para capturar dados de inferência em tempo real, a primeira tarefa
a monitorar a variação de viés é criar uma linha de base. Isso envolve a configuração das entradas de
dados, quais grupos são confidenciais, como as previsões são capturadas e o modelo e suas métricas de
viés pós-treinamento. Em seguida, você precisa iniciar o trabalho de definição de base.
O monitor de polarização do modelo pode detectar o desvio de polarização dos modelos de ML
regularmente. Semelhante aos outros tipos de monitoramento, o procedimento padrão de criar um monitor
de polarização de modelo é primeiro estabelecer uma linha de base e, em seguida, estabelecer um
cronograma de monitoramento.
model_bias_monitor = ModelBiasMonitor(
role=role,
sagemaker_session=sagemaker_session,
max_runtime_in_seconds=1800,
)

DataConfigarmazena informações sobre o conjunto de dados a ser analisado (por exemplo, o arquivo do
conjunto de dados), seu formato (ou seja, linhas CSV ou JSON), cabeçalhos (se houver) e rótulo.
model_bias_baselining_job_result_uri = f"{baseline_results_uri}/model_bias"
model_bias_data_config = DataConfig(
s3_data_input_path=validation_dataset,
s3_output_path=model_bias_baselining_job_result_uri,
label=label_header,
headers=all_headers,
dataset_type=dataset_type,
)

BiasConfigé a configuração dos grupos confidenciais no conjunto de dados. Normalmente, o viés é
medido computando uma métrica e comparando-a entre grupos. O grupo de interesse é chamado decara.
Para o viés pós-treinamento, você também deve levar em consideração o rótulo positivo.
model_bias_config = BiasConfig(
label_values_or_threshold=[1],
facet_name="Account Length",
facet_values_or_threshold=[100],
)

ModelPredictedLabelConfigespecifica como extrair um rótulo previsto da saída do modelo. Neste
exemplo, o limite de 0,8 foi escolhido na expectativa de que os clientes façam entregas com frequência.
Para saídas mais complicadas, há mais algumas opções, como “label” é o índice, o nome ou o JSONPath
para localizar o rótulo previsto na carga de resposta do endpoint.
model_predicted_label_config = ModelPredictedLabelConfig(
probability_threshold=0.8,
)
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ModelConfigé a configuração relacionada ao modelo a ser usada para inferência. Para calcular as
métricas de viés pós-treinamento, o cálculo precisa obter inferências para o nome do modelo fornecido.
Para fazer isso, o trabalho de processamento usa o modelo para criar um endpoint efêmero (também
conhecido comoEndpoint da sombra do). O trabalho de processamento exclui o endpoint de sombra após
a conclusão dos cálculos. Essa configuração também é usada pelo monitor de explicabilidade.
model_config = ModelConfig(
model_name=model_name,
instance_count=endpoint_instance_count,
instance_type=endpoint_instance_type,
content_type=dataset_type,
accept_type=dataset_type,
)

Agora você pode começar o trabalho de definição de base.
model_bias_monitor.suggest_baseline(
model_config=model_config,
data_config=model_bias_data_config,
bias_config=model_bias_config,
model_predicted_label_config=model_predicted_label_config,
)
print(f"ModelBiasMonitor baselining job: {model_bias_monitor.latest_baselining_job_name}")

O monitor agendado pega automaticamente o nome do trabalho de linha de base e espera por ele antes
do início do monitoramento.

Violações de desvio do preconceito
Os trabalhos de desvio de polarização avaliam as restrições de linha de base fornecidas peloconfiguração
da linha de baseem relação aos resultados da análise atualMonitoringExecution. Se forem detectadas
violações, o trabalho as listará àconstraint_violations.jsonarquivo no local de saída da execução e marca o
status da execução comoComo interpretar resultados (p. 2912).
Aqui está o esquema do arquivo de violações de desvio de preconceito.
• facet— O nome da faceta, fornecido pela faceta de configuração da análise do trabalho de
monitoramentoname_or_index.
• facet_value— O valor da faceta, fornecido pela faceta de configuração da análise do trabalho de
monitoramentovalue_or_threshold.
• metric_name— O nome curto da métrica de ajuste. Por exemplo, “CI” para desequilíbrio de classes.
ConsulteAvaliar a tendência de pré-treinamento (p. 822)para os nomes curtos de cada uma das métricas
de viés de pré-treinamento eMeça os dados pós-treinamento e o viés do modelo (p. 2679)para os nomes
curtos de cada uma das métricas de viés pós-treinamento.
• constraint_check_type— O tipo de violação monitorada. No momento, somente
bias_drift_check é compatível.
• description— Uma mensagem descritiva para explicar a violação.

{

"version": "1.0",
"violations": [{
"facet": "string",
"facet_value": "string",
"metric_name": "string",
"constraint_check_type": "string",
"description": "string"
}]

2889

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Monitore modelos para dados e modelos
de qualidade, viés e explicabilidade
}

Se o valor de uma métrica de polarização no arquivo de restrições da linha de base for diferente de seu par
no arquivo de resultados da análise do trabalho (analysis.json), os trabalhos de monitoramento registram
uma violação. O resultado a seguir fornece um exemplo de várias violações registradas.
{

}

"version": "1.0",
"violations": [{
"facet": "Age",
"facet_value": "40",
"metric_name": "CI",
"constraint_check_type": "bias_drift_check",
"description": "Value 0.0751544567666083 does not meet the constraint requirement"
}, {
"facet": "Age",
"facet_value": "40",
"metric_name": "DPPL",
"constraint_check_type": "bias_drift_check",
"description": "Value -0.0791244970125596 does not meet the constraint requirement"
}]

Configurar parâmetros para monitorar o desvio de polarização
Amazônia SageMaker O monitoramento de viés do Clarify reutiliza um subconjunto dos parâmetros usados
na configuração de análise doConfigurar a análise (p. 2668). Depois de descrever os parâmetros de
configuração, este tópico fornece exemplos de arquivos JSON. Esses arquivos são usados para configurar
conjuntos de dados de linhas CSV e JSON para monitorá-los quanto a variações de tendência quando os
modelos de aprendizado de máquina estão em produção.
Os parâmetros a seguir devem ser fornecidos em um arquivo JSON. O caminho para esse arquivo JSON
deve ser fornecido naConfigUriparâmetro doModelBiasAppSpecificationAPI.
• "version"— (Opcional) Versão do esquema do arquivo de configuração. Se não for fornecida, a
versão mais recente compatível será usada.
• "headers"— (Opcional) Uma lista de nomes de colunas no conjunto de dados. Se
odataset_typeé"application/jsonlines"e"label"é especificado e, em seguida, o último
cabeçalho se torna o cabeçalho da coluna do rótulo.
• "label"— (Opcional) Atributo de destino para o modelo a ser usadoMétricas de pre. Especificado
como nome de coluna ou índice (se o formato do conjunto de dados for CSV) ou como JSONPath (se o
formato do conjunto de dados for Linhas JSON).
• "label_values_or_threshold"— (Opcional) Lista de valores ou limites de rótulos. Indica o
resultado positivo usado para métricas de viés.
• "facet"— (Opcional) Uma lista de recursos que são atributos sensíveis, chamados de facetas. As
facetas são usadas paraMétricas de prena forma de pares e inclua o seguinte:
• "name_or_index"— Nome ou índice da coluna faceta.
• "value_or_threshold"— (Opcional) Lista de valores ou limites que a coluna facetária pode
assumir. Indica o grupo sensível, como o grupo usado para medir o viés. Se não forem fornecidas,
as métricas de viés são calculadas como um grupo para cada valor exclusivo (em vez de todos os
valores). Se a coluna de faceta for numérica, esse valor limite será aplicado como o limite inferior para
selecionar o grupo sensível.
• "group_variable"— (Opcional) Um nome de coluna ou índice para indicar a variável de grupo a ser
usada para oMetric de polar Disparidade demográfica condicional.
Os outros parâmetros devem ser fornecidos emEndpointInputdoModelBiasJobInputAPI.
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• FeaturesAttribute— Esse parâmetro é necessário se o formato de dados de entrada do endpoint
for"application/jsonlines". É o JSONPath usado para localizar as colunas de recursos se o
formato do conjunto de dados for JSON Lines.
• InferenceAttribute— Localização do índice ou JSONPath na saída do modelo para o atributo de
destino a ser usado para monitoramento de viés usando métricas de polarização. Se não for fornecido
no CSVaccept_typecaso, então assume-se que a saída do modelo é um único valor numérico
correspondente a uma pontuação ou probabilidade.
• ProbabilityAttribute— Índice ou localização do JSONPath na saída do modelo para
probabilidades. Se a saída do modelo for Linhas JSON com uma lista de rótulos e probabilidades, por
exemplo, o rótulo que corresponde à probabilidade máxima será selecionado para cálculos de vício.
• ProbabilityThresholdAttribute— (Opcional) Um valor flutuante para indicar o limite para
selecionar o rótulo binário, no caso de classificação binária. O valor padrão é de 0,5.

Exemplos de arquivos de configuração JSON para conjuntos de dados de linhas CSV e JSON
Aqui estão alguns exemplos dos arquivos JSON usados para configurar conjuntos de dados CSV e JSON
Lines para monitorá-los quanto a desvios de polarização.
Tópicos
• Conjuntos de dados de CSV (p. 2891)
• Conjuntos de dados de linhas JSON (p. 2892)

Conjuntos de dados de CSV
Considere um conjunto de dados que tenha quatro colunas de recursos e uma coluna de rótulo, em que o
primeiro recurso e o rótulo são binários, como no exemplo a seguir.
0,
1,
0,
1,

0.5814568701544718,
0.6711642728531724,
0.0453256543003371,
0.4785191813363956,

0.6651538910132964,
0.7466687034026017,
0.6377430803264152,
0.0265841045263860,

0.3138080342665499,
0.1215477472819713,
0.3558625219713576,
0.0376935084990697,

0
1
1
1

Suponha que a saída do modelo tenha duas colunas, onde a primeira é o rótulo previsto e a segunda é a
probabilidade, como no exemplo a seguir.
1, 0.5385257417814224

Em seguida, o arquivo de configuração JSON a seguir mostra um exemplo de como esse conjunto de
dados CSV pode ser configurado.
{

}

"headers": [
"feature_0",
"feature_1",
"feature_2",
"feature_3",
"target"
],
"label": "target",
"label_values_or_threshold": [1],
"facet": [{
"name_or_index": "feature_1",
"value_or_threshold": [1]
}]
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O rótulo previsto é selecionado pelo"InferenceAttribute"Parâmetro. A numeração com base em zero
é usada, então 0 indica a primeira coluna da saída do modelo,
"EndpointInput": {
...
"InferenceAttribute": 0
...
}

Como alternativa, você pode usar parâmetros diferentes para converter valores de probabilidade
em rótulos binários previstos. A numeração com base em zero é usada: 1 indica a segunda coluna;
oProbabilityThresholdAttributevalor de 0,6 indica que uma probabilidade maior que 0,6 prediz o
rótulo binário como 1.
"EndpointInput": {
...
"ProbabilityAttribute": 1,
"ProbabilityThresholdAttribute": 0.6
...
}

Conjuntos de dados de linhas JSON
Considere um conjunto de dados que tenha quatro colunas de recursos e uma coluna de rótulo, em que o
primeiro recurso e o rótulo são binários, como no exemplo a seguir.
{"features":[0,
{"features":[1,
{"features":[0,
{"features":[1,

0.5814568701544718,
0.6711642728531724,
0.0453256543003371,
0.4785191813363956,

0.6651538910132964,
0.7466687034026017,
0.6377430803264152,
0.0265841045263860,

0.3138080342665499],
0.1215477472819713],
0.3558625219713576],
0.0376935084990697],

"label":0}
"label":1}
"label":1}
"label":1}

Suponha que a saída do modelo tenha duas colunas, onde a primeira é um rótulo previsto e a segunda é
uma probabilidade.
{"predicted_label":1, "probability":0.5385257417814224}

O arquivo de configuração JSON a seguir mostra um exemplo de como esse conjunto de dados JSON
Lines pode ser configurado.
{

}

"headers": [
"feature_0",
"feature_1",
"feature_2",
"feature_3",
"target"
],
"label": "label",
"label_values_or_threshold": [1],
"facet": [{
"name_or_index": "feature_1",
"value_or_threshold": [1]
}]

Em seguida, o"features"Valor do parâmetro noEndpointInputé usado para localizar os recursos no
conjunto de dados e o"predicted_label"o valor do parâmetro seleciona o rótulo previsto da saída do
modelo.
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"EndpointInput": {
...
"FeaturesAttribute": "features",
"InferenceAttribute": "predicted_label"
...
}

Como alternativa, você pode converter valores de probabilidade em rótulos binários previstos usando
oProbabilityThresholdAttributeValor do parâmetro. Um valor de 0,6, por exemplo, indica que uma
probabilidade maior que 0,6 prediz o rótulo binário como 1.
"EndpointInput": {
...
"FeaturesAttribute": "features",
"ProbabilityAttribute": "probability",
"ProbabilityThresholdAttribute": 0.6
...
}

Agende trabalhos de monitoramento de desvio de viés
Agora que você tem uma linha de base, pode chamar ocreate_monitoring_schedule()método para
agendar um monitor de hora em hora para analisar os dados com um cronograma de monitoramento.
Se você enviou um trabalho de linha de base, o monitor automaticamente seleciona a configuração de
análise do trabalho de alinhamento de base. Se você pular a etapa de definição de base ou se o conjunto
de dados de captura tiver uma natureza diferente do conjunto de dados de treinamento, você deverá
fornecer a configuração da análise. O exemplo de código a seguir mostra como a configuração da análise
é estruturada.
model_bias_analysis_config = None
if not model_bias_monitor.latest_baselining_job:
model_bias_analysis_config = BiasAnalysisConfig(
model_bias_config,
headers=all_headers,
label=label_header,
)
model_bias_monitor.create_monitoring_schedule(
analysis_config=model_bias_analysis_config,
output_s3_uri=s3_report_path,
endpoint_input=EndpointInput(
endpoint_name=endpoint_name,
destination="/opt/ml/processing/input/endpoint",
start_time_offset="-PT1H",
end_time_offset="-PT0H",
probability_threshold_attribute=0.8,
),
ground_truth_input=ground_truth_upload_path,
schedule_cron_expression=schedule_expression,
)
print(f"Model bias monitoring schedule: {model_bias_monitor.monitoring_schedule_name}")

O monitoramento de desvio de preconceito requer rótulos de verdade básica. Além disso, esses rótulos
são necessários para calcular a maioria SageMaker Esclareça métricas de preconceito. Para fornecê-los,
rotule periodicamente os dados que são capturados pelo seu endpoint e faça o upload dos rótulos para
um bucket do Amazon S3. Use o esquema descrito emIngira rótulos da Ground Truth e mescle-os com
previsões.
A execução desse trabalho de monitoramento de desvio de viés inicia um trabalho de mesclagem que
une os dados reais básicos e os dados capturados usando um identificador exclusivo. Em seguida, os
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dados mesclados são salvos em um bucket do Amazon S3. Depois, um SageMaker Esclarecer o trabalho
de análise de viés calcula métricas de viés nos dados mesclados. OMaxRuntimeInSecondsparâmetro
doStoppingConditionA API é dividida entre a fusão e o trabalho de análise. Para um trabalho de
monitoramento de desvio de tendência de hora em hora,MaxRuntimeInSecondsnão deve exceder 1800
segundos.
Se a disponibilidade de rótulos de verdade básica estiver atrasada, use
oStartTimeOffseteEndTimeOffsetparâmetros doEndpointInputAPI para ajustar os horários de início
e de término do endpoint. Para obter mais informações, consulteAgende trabalhos de monitoramento de
qualidade do modelo.

Inspecione os relatórios quanto à variação de polarização de dados
Se você não conseguir inspecionar os resultados do monitoramento nos relatórios gerados no SageMaker
Studio, você pode imprimi-los da seguinte forma:
schedule_desc = model_bias_monitor.describe_schedule()
execution_summary = schedule_desc.get("LastMonitoringExecutionSummary")
if execution_summary and execution_summary["MonitoringExecutionStatus"] in ["Completed",
"CompletedWithViolations"]:
last_model_bias_monitor_execution = model_bias_monitor.list_executions()[-1]
last_model_bias_monitor_execution_report_uri =
last_model_bias_monitor_execution.output.destination
print(f'Report URI: {last_model_bias_monitor_execution_report_uri}')
last_model_bias_monitor_execution_report_files =
sorted(S3Downloader.list(last_model_bias_monitor_execution_report_uri))
print("Found Report Files:")
print("\n ".join(last_model_bias_monitor_execution_report_files))
else:
last_model_bias_monitor_execution = None
print("====STOP==== \n No completed executions to inspect further. Please wait till an
execution completes or investigate previously reported failures.")

Se houver violações em comparação com a linha de base, elas serão listadas aqui:
if last_model_bias_monitor_execution:
model_bias_violations = last_model_bias_monitor_execution.constraint_violations()
if model_bias_violations:
print(model_bias_violations.body_dict)

Em SageMaker Studio, você pode ver visualizações dos resultados da análise e CloudWatch métricas
escolhendo oEndpointse, em seguida, clicando duas vezes no endpoint.

CloudWatch Métricas para análise de desvio de viés
Este guia da mostra CloudWatch métricas e suas propriedades que você pode usar para análise de desvio
de tendência em SageMaker Esclarecer. Os trabalhos de monitoramento de desvio de viés computam
ambosMétricas de viés pré-treinamentoeMétricas de viés pós-treinamentoe publique-os no CloudWatch
namespaceaws/sagemaker/Endpoints/bias-metrics. O CloudWatch nome da métrica acrescenta o
nome curto da métrica abias_metric.
Por exemplo,bias_metric_CIé a métrica de vício para desequilíbrio de classes (CI).

Note
+/- infinityé publicado como o número de ponto flutuante+/- 2.348543e108e erros,
incluindo valores nulos, não são publicados.
Cada métrica do tem as seguintes propriedades:
• Endpoint: O nome do endpoint monitorado.
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• MonitoringScheduleO nome da programação para o trabalho de monitoramento.
• BiasStage: O nome do estágio do trabalho de monitoramento de desvio de tendência. Escolha Pretraining ou Post-Training.
• Label: O nome do recurso de destino, fornecido pela configuração de análise do trabalho de
monitoramentolabel.
• LabelValue: O valor do recurso de destino, fornecido pela configuração de análise do trabalho de
monitoramentolabel_values_or_threshold.
• Facet: O nome da faceta, fornecido pela faceta de configuração da análise de tarefas de
monitoramentoname_of_index.
• FacetValue: O valor da faceta, fornecido pela faceta de configuração da análise de tarefas de
monitoramentonvalue_or_threshold.
Para impedir que as tarefas de monitoramento publiquem métricas,
definapublish_cloudwatch_metricsparaDisablednaEnvironmentMapa dotrabalho de viés de
modelodefinição do.

Monitore o desvio de atribuição de recursos para modelos em
produção
Um desvio na distribuição de dados ao vivo para modelos em produção pode resultar em um desvio
correspondente nos valores de atribuição de recursos, assim como pode causar um desvio no viés ao
monitorar métricas de viés. Amazônia SageMaker O monitoramento da atribuição de recursos do Clarify
ajuda cientistas de dados e engenheiros de ML a monitorar as previsões de desvio de atribuição de
recursos regularmente. À medida que o modelo é monitorado, os clientes podem visualizar relatórios e
gráficos exportáveis detalhando as atribuições de recursos no SageMaker Estúdio e configure alertas na
Amazon CloudWatch para receber notificações se for detectado que os valores de atribuição ultrapassam
um determinado limite.
Para ilustrar isso com uma situação específica, considere um cenário hipotético para admissões em
faculdades. Suponha que observemos os seguintes valores (agregados) de atribuição de recursos nos
dados de treinamento e nos dados ao vivo:

Cenário hipotético de admissão na faculdade
Recurso

Atribuição em dados de
treinamento

Atribuição em dados em tempo
real

Pontuação no SAT

0,70

0.10

LACUNA

0.50

0.20

Classificação de classe

0,05

0,70

A mudança de dados de treinamento para dados ao vivo parece significativa. A classificação dos recursos
foi completamente invertida. Semelhante ao desvio de viés, os desvios de atribuição de recursos podem
ser causados por uma mudança na distribuição de dados ao vivo e justificam uma análise mais detalhada
do comportamento do modelo nos dados ativos. Novamente, a primeira etapa nesses cenários é emitir um
alarme de que uma deriva aconteceu.
Podemos detectar esse desvio comparando como a classificação dos recursos individuais mudou
dos dados de treinamento aos dados ao vivo. Além de sermos sensíveis às mudanças na ordem de
classificação, também queremos ser sensíveis à pontuação bruta de atribuição dos recursos. Por exemplo,
considerando dois recursos que se enquadram na classificação pelo mesmo número de posições, desde
o treinamento até os dados ao vivo, queremos ser mais sensíveis ao recurso que teve uma pontuação de
atribuição mais alta nos dados de treinamento. Com essas propriedades em mente, usamos a pontuação
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de Ganho Cumulativo com Desconto Normalizado (NDCG) para comparar as classificações de atribuições
de recursos do treinamento e dos dados ao vivo.
Especificamente, suponha que tenhamos o seguinte:
• F= [f1,..., fm]é a lista de recursos classificados em relação às suas pontuações de atribuição nos dados
de treinamento em quemé o número total de recursos. Por exemplo, no nosso caso,F= [Pontuação SAT,
GPA, Classificação da Classe].
• a (f)é uma função que retorna a pontuação de atribuição do recurso nos dados de treinamento
fornecidos por um recursof. Por exemplo,uma(Pontuação SAT) = 0,70.
• F′= [f′1,..., f′m]é a lista de recursos classificados em relação às suas pontuações de atribuição nos dados
ao vivo. Por exemplo,F′= [Classificação da classe, GPA, pontuação SAT].
Em seguida, podemos computar o NDCG como:
ndcg=DCG/IDCG
por
m

• DCG = ==1 uma(f'i) /log2(VPC+1)
m
• IdCG = 21 uma(fi) /log2(VPC+1)
A quantidade que o DCG mede se os recursos com alta atribuição nos dados de treinamento também
têm uma classificação mais alta na atribuição de recursos calculada nos dados ao vivo. A quantidade
que o iDCG medepontuação ideale é apenas um fator de normalização para garantir que a quantidade
final resida na faixa [0, 1], com 1 sendo o melhor valor possível. Um valor NDCG de 1 significa que a
classificação de atribuição de recursos nos dados ao vivo é a mesma dos dados de treinamento. Neste
exemplo específico, como a classificação mudou bastante, o valor do NDCG é 0,69.
Em SageMaker Esclareça que, se o valor do NDCG estiver abaixo de 0,90, emitiremos automaticamente
um alerta.

Exemplo de notebook Model Monitor
SageMaker A Clarify fornece o seguinte exemplo de caderno que mostra como capturar dados de
inferência em tempo real, criar uma linha de base para monitorar a evolução dos preconceitos e
inspecionar os resultados:
• Monitorando desvio de preconceito e desvio de atribuição de recursos | Amazon SageMaker
Esclarecer— Usar o Amazon SageMaker Monitor de modelo para monitorar o desvio de polarização e o
desvio de atribuição de recursos ao longo do tempo.
Este notebook foi verificado para ser executado em SageMaker Somente no estúdio. Se você precisar
de instruções sobre como abrir um notebook no SageMaker Studio, consulteCrie ou abra uma Amazon
SageMaker Caderno Studio (p. 139). Se você for solicitado a escolher um kernel, escolhaPython 3 (Ciência
de dados). Os tópicos a seguir contêm os destaques das duas últimas etapas e contêm exemplos de
código do caderno de exemplo.
Tópicos
• Crie uma linha de base SHAP para modelos em produção (p. 2897)
• Violações de desvio de atribuição de recursos do modelo (p. 2898)
• Configurar parâmetros para monitorar o desvio de atribuição (p. 2899)
• Agendar tarefas de monitoramento de desvio de atributos do recurso (p. 2902)
• Inspecione relatórios para verificar se há desvio de atributos de recursos em modelos de
produção (p. 2902)
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• CloudWatch Métricas para análise de desvio de características (p. 2903)

Crie uma linha de base SHAP para modelos em produção
As explicações são tipicamente contrastivas, ou seja, elas levam em conta os desvios de uma linha de
base. Para obter informações sobre linhas de base de explicabilidade, consulteLinhas de base do SHAP
para explicabilidade (p. 2705).
Além de fornecer explicações para inferências por instância, SageMaker O Clarify também oferece suporte
à explicação global para modelos de ML que ajudam você a entender o comportamento de um modelo
como um todo em termos de suas características. SageMaker O Clarify gera uma explicação global de
um modelo de ML agregando os valores de Shapley em várias instâncias. SageMaker O Clarify oferece
suporte às seguintes formas diferentes de agregação, que você pode usar para definir linhas de base:
• mean_abs— Média dos valores absolutos de SHAP para todas as instâncias.
• median— Mediana dos valores de SHAP para todas as instâncias.
• mean_sq— Média dos valores quadrados de SHAP para todas as instâncias.
Depois de configurar seu aplicativo para capturar dados de inferência em tempo real, a primeira tarefa
a ser monitorada quanto à variação na atribuição de recursos é criar uma linha de base com a qual
comparar. Isso envolve a configuração das entradas de dados, quais grupos são confidenciais, como as
previsões são capturadas e o modelo e suas métricas de viés pós-treinamento. Em seguida, você precisa
iniciar o trabalho de definição de base. O monitor de explicabilidade do modelo pode explicar as previsões
de um modelo implantado que está produzindo inferências e detectando desvios de atribuição de recursos
regularmente.

model_explainability_monitor = ModelExplainabilityMonitor(
role=role,
sagemaker_session=sagemaker_session,
max_runtime_in_seconds=1800,
)

Neste exemplo, o trabalho de linha de base de explicabilidade compartilha o conjunto de dados de teste
com o trabalho de linha de base de polarização, então ele usa o mesmoDataConfig, e a única diferença
é o URI de saída do trabalho.
model_explainability_baselining_job_result_uri = f"{baseline_results_uri}/
model_explainability"
model_explainability_data_config = DataConfig(
s3_data_input_path=validation_dataset,
s3_output_path=model_explainability_baselining_job_result_uri,
label=label_header,
headers=all_headers,
dataset_type=dataset_type,
)

Atualmente o SageMaker O explicador do Clarify oferece uma implementação escalável e eficiente do
SHAP, portanto, a configuração de explicabilidade é o ShapConfig, incluindo o seguinte:
• baseline— Uma lista de linhas (pelo menos uma) ou URI do objeto S3 a ser usada como conjunto de
dados de linha de base no algoritmo Kernel SHAP. O formato deve ser o mesmo do conjunto de dados.
Cada linha deve conter somente as colunas/valores do recurso e omitir a coluna/valores do rótulo.
• num_samples— Número de amostras a serem usadas no algoritmo Kernel SHAP. Esse número
determina o tamanho do conjunto de dados sintéticos gerado para calcular os valores do SHAP.
• agg_method — Método de agregação para valores SHAP globais. Estes são valores válidos:

2897

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Monitore modelos para dados e modelos
de qualidade, viés e explicabilidade

• mean_abs— Média dos valores absolutos de SHAP para todas as instâncias.
• median— Mediana dos valores de SHAP para todas as instâncias.
• mean_sq— Média dos valores quadrados de SHAP para todas as instâncias.
• use_logit— Indicador de se a função logit deve ser aplicada às previsões do modelo. O padrão é
False. E seuse_logitéTrue, os valores de SHAP terão unidades log-odds.
• save_local_shap_values(bool) — Indicador de se os valores SHAP locais devem ser salvos no local
de saída. O padrão é False.

# Here use the mean value of test dataset as SHAP baseline
test_dataframe = pd.read_csv(test_dataset, header=None)
shap_baseline = [list(test_dataframe.mean())]
shap_config = SHAPConfig(
baseline=shap_baseline,
num_samples=100,
agg_method="mean_abs",
save_local_shap_values=False,
)

Comece um trabalho básico. O mesmomodel_configé necessário porque o trabalho de linha de base de
explicabilidade precisa criar um endpoint paralelo para obter previsões para o conjunto de dados sintéticos
gerado.
model_explainability_monitor.suggest_baseline(
data_config=model_explainability_data_config,
model_config=model_config,
explainability_config=shap_config,
)
print(f"ModelExplainabilityMonitor baselining job:
{model_explainability_monitor.latest_baselining_job_name}")

Violações de desvio de atribuição de recursos do modelo
Os trabalhos de desvio de atribuição de recursos avaliam as restrições de linha de base fornecidas
peloconfiguração da linha de baseem relação aos resultados da análise atualMonitoringExecution.
Se forem detectadas violações, o trabalho as listará àconstraint_violations.jsonarquivo no local de saída da
execução e marca o status da execução comoComo interpretar resultados (p. 2912).
Aqui está o esquema do arquivo de violações de desvio de atribuição de recursos.
• label— O nome da etiqueta, a configuração da análise do trabalholabel_headersou um espaço
reservado, como"label0".
• metric_name— O nome do método de análise da explicabilidade. No momento, somente shap é
compatível.
• constraint_check_type— O tipo de violação monitorada. No momento, somente
feature_attribution_drift_check é compatível.
• description— Uma mensagem descritiva para explicar a violação.

{

"version": "1.0",
"violations": [{
"label": "string",
"metric_name": "string",
"constraint_check_type": "string",

2898

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Monitore modelos para dados e modelos
de qualidade, viés e explicabilidade

}

}]

"description": "string"

Para cada etiqueta naexplanationsseção, os trabalhos de monitoramento calculam oPontuação do
NCGde seus valores SHAP globais no arquivo de restrições da linha de base e no arquivo de resultados
da análise de tarefas (analysis.json). Se a pontuação for menor que 0,9, uma violação será registrada. O
valor de SHAP global combinado é avaliado, portanto, não há“feature”campos na entrada da violação.
O resultado a seguir fornece um exemplo de várias violações registradas.
{

}

"version": "1.0",
"violations": [{
"label": "label0",
"metric_name": "shap",
"constraint_check_type": "feature_attribution_drift_check",
"description": "Feature attribution drift 0.7639720923277322 exceeds threshold 0.9"
}, {
"label": "label1",
"metric_name": "shap",
"constraint_check_type": "feature_attribution_drift_check",
"description": "Feature attribution drift 0.7323763972092327 exceeds threshold 0.9"
}]

Configurar parâmetros para monitorar o desvio de atribuição
Amazônia SageMaker O monitor de explicabilidade do Clarify reutiliza um subconjunto dos parâmetros
usados na configuração de análise doConfigurar a análise (p. 2668). Os parâmetros a seguir devem
ser fornecidos em um arquivo JSON e o caminho deve ser fornecido naConfigUriparâmetro
doModelExplainabilityAppSpecification.
• "version"— (Opcional) Versão do esquema do arquivo de configuração. Se não for fornecida, a
versão mais recente com suporte será usada.
• "headers"— (Opcional) Uma lista de nomes de recursos no conjunto de dados. A análise de
explicabilidade não requer rótulos.
• "methods"— Uma lista de métodos e seus parâmetros para as análises e relatórios. Se alguma seção
for omitida, ela não será computada.
• "shap"— (Opcional) Seção sobre cálculo do valor SHAP.
• "baseline"— (Opcional) Uma lista de linhas (pelo menos uma) ou um URI de objeto do Amazon
Simple Storage Service Amazon S3. Para ser usado como conjunto de dados de linha de base
(também conhecido como conjunto de dados de fundo) no algoritmo Kernel SHAP. O formato deve
ser o mesmo do conjunto de dados. Cada linha deve conter somente as colunas de recursos (ou
valores). Antes de enviar cada linha para o modelo, omita qualquer coluna que deva ser excluída.
• "num_samples"— Número de amostras a serem usadas no algoritmo Kernel SHAP. Esse número
determina o tamanho do conjunto de dados sintéticos gerado para calcular os valores do SHAP.
Se não for fornecido, então um SageMaker Clarify job escolhe o valor com base na contagem de
características.
• "agg_method"— Método de agregação para valores SHAP globais. Os valores válidos são os
seguintes:
• "mean_abs"— Média dos valores absolutos de SHAP para todas as instâncias.
• "median"— Mediana dos valores de SHAP para todas as instâncias.
• "mean_sq"— Média dos valores quadrados de SHAP para todas as instâncias.
• "use_logit"— (Opcional) Valor booleano para indicar se a função logit deve ser aplicada às
previsões do modelo. E se"use_logit"étrue, então os valores de SHAP têm unidades log-odds.
O valor padrão é false.
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• "save_local_shap_values"— (Opcional) Valor booleano para indicar se os valores SHAP
locais devem ser salvos no local de saída. Usar otruepara salvá-los. Usar ofalsepara não salválos. O padrão é false.
• "predictor"— (Opcional) Seção sobre parâmetros do modelo, necessária
se"shap"e"post_training_bias"as seções estão presentes.
• "model_name"— Nome do modelo criado porCreateModelAPI, com o modo de contêiner
comoSingleModel.
• "instance_type"— Tipo de instância para o endpoint de sombra.
• "initial_instance_count"— Contagem de instâncias para o endpoint de sombra.
• "content_type"— (Opcional) O formato de entrada do modelo a ser usado para obter inferências
com o endpoint de sombra. Os valores válidos são"text/csv"para CSV,"application/
jsonlines"para linhas JSON,application/x-parquetpara Apache Parquet eapplication/
x-imagepara permitir a explicabilidade da visão computacional. O valor padrão é o mesmo
quedataset_typeformat.
• "accept_type"— (Opcional) O modelosaídaformato a ser usado para obter inferências
com o endpoint de sombra. Os valores válidos são"text/csv"para CSV,"application/
jsonlines"para linhas JSON. Se omitido, SageMaker O Clarify usa o tipo de dados de resposta dos
dados capturados.
• "content_template"— (Opcional) Uma string de modelo usada para construir a entrada do modelo
a partir de instâncias do conjunto de dados. Só é usado quando"content_type"é"application/
jsonlines". O modelo deve conter apenas um espaço reservado,$features,
que é substituída pela lista de recursos em tempo de execução. Por exemplo,
dado"content_template":"{\"myfeatures\":$features}", se uma instância (sem rótulo)
for1,2,3, então a entrada do modelo se torna JSON Lines'{"myfeatures":[1,2,3]}'.
• "label_headers"— (Opcional) Uma lista de valores que o"label"obtém o conjunto de dados.
Associa as pontuações retornadas pelo endpoint do modelo aos valores de rótulo correspondentes.
Se for fornecido, o relatório de análise usará os cabeçalhos em vez de espaços reservados,
como“label0”.
Os outros parâmetros devem ser fornecidos
emEndpointInputdoModelExplainabilityJobInputAPI.
• FeaturesAttribute— Esse parâmetro é necessário se o formato de dados de entrada do endpoint
for"application/jsonlines". É o JSONPath usado para localizar as colunas de recursos se o
formato do conjunto de dados for JSON Lines.
• ProbabilityAttribute— Índice ou localização do JSONPath na saída do modelo para
probabilidades. Se a saída do modelo for Linhas JSON com uma lista de rótulos e probabilidades, por
exemplo, o rótulo que corresponde à probabilidade máxima será selecionado para cálculos de vício.

Exemplos de arquivos de configuração JSON para conjuntos de dados de linhas CSV e JSON
Aqui estão alguns exemplos dos arquivos JSON usados para configurar conjuntos de dados CSV e JSON
Lines para monitorá-los quanto à variação da atribuição de recursos.
Tópicos
• Conjuntos de dados de CSV (p. 2900)
• Conjuntos de dados de linhas JSON (p. 2901)

Conjuntos de dados de CSV
Considere um conjunto de dados que tenha três colunas numéricas de recursos, como no exemplo a
seguir.
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0.5814568701544718,
0.6711642728531724,
0.0453256543003371,
0.4785191813363956,

0.6651538910132964,
0.7466687034026017,
0.6377430803264152,
0.0265841045263860,

0.3138080342665499
0.1215477472819713
0.3558625219713576
0.0376935084990697

Suponha que a saída do modelo tenha duas colunas, onde a primeira é o rótulo previsto e a segunda é a
probabilidade, como no exemplo a seguir.
1, 0.5385257417814224

O exemplo de arquivo de configuração JSON a seguir mostra como esse conjunto de dados CSV pode ser
configurado.
{

}

"headers": [
"feature_1",
"feature_2",
"feature_3"
],
"methods": {
"shap": {
"baseline": [
[0.4441164946610942, 0.5190374448171748, 0.20722795300473712]
],
"num_samples": 100,
"agg_method": "mean_abs"
}
},
"predictor": {
"model_name": "my_model",
"instance_type": "ml.m5.xlarge",
"initial_instance_count": 1
}

O rótulo previsto é selecionado pelo"ProbabilityAttribute"Parâmetro. A numeração com base em
zero é usada, então 1 indica a segunda coluna da saída do modelo.
"EndpointInput": {
...
"ProbabilityAttribute": 1
...
}

Conjuntos de dados de linhas JSON
Considere um conjunto de dados que tenha quatro colunas de recursos e uma coluna de rótulo, em que o
primeiro recurso e o rótulo são binários, como no exemplo a seguir.
{"features":[0,
{"features":[1,
{"features":[0,
{"features":[1,

0.5814568701544718,
0.6711642728531724,
0.0453256543003371,
0.4785191813363956,

0.6651538910132964,
0.7466687034026017,
0.6377430803264152,
0.0265841045263860,

0.3138080342665499],
0.1215477472819713],
0.3558625219713576],
0.0376935084990697],

"label":0}
"label":1}
"label":1}
"label":1}

A entrada do modelo é a mesma do formato do conjunto de dados e a saída do modelo são linhas JSON,
como no exemplo a seguir.
{"predicted_label":1, "probability":0.5385257417814224}
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No exemplo a seguir, o arquivo de configuração JSON mostra como esse conjunto de dados JSON Lines
pode ser configurado.
{

}

"headers": [
"feature_1",
"feature_2",
"feature_3"
],
"methods": {
"shap": {
"baseline": [
{"features":[0.4441164946610942, 0.5190374448171748, 0.20722795300473712]}
],
"num_samples": 100,
"agg_method": "mean_abs"
}
},
"predictor": {
"model_name": "my_model",
"instance_type": "ml.m5.xlarge",
"initial_instance_count": 1,
"content_template":"{\"features\":$features}"
}

Em seguida, o"features"Valor do parâmetro noEndpointInputé usado para localizar os recursos no
conjunto de dados e o"probability"valor do parâmetro seleciona o valor da probabilidade da saída do
modelo.
"EndpointInput": {
...
"FeaturesAttribute": "features",
"ProbabilityAttribute": "probability",
...
}

Agendar tarefas de monitoramento de desvio de atributos do recurso
O monitoramento da explicabilidade do modelo ajuda você a entender e interpretar as previsões feitas por
seus modelos de ML. Quando o Model Monitor é configurado para monitorar a explicabilidade do modelo,
SageMakerdetecta automaticamente qualquer desvio na importância relativa dos recursos e cria relatórios
explicando as atribuições dos recursos.
Chame ocreate_monitoring_schedule()método para agendar um monitor de hora em hora para
analisar os dados com um cronograma de monitoramento. Se um trabalho de linha de base tiver sido
enviado, o monitor automaticamente selecionará a configuração de análise do trabalho de alinhamento de
base. No entanto, se você pular a etapa de definição de base ou se o conjunto de dados de captura tiver
uma natureza diferente do conjunto de dados de treinamento, será necessário fornecer a configuração
da análise.ModelConfigexigido peloExplainabilityAnalysisConfigpelo mesmo motivo que é
necessário para o trabalho básico. Observe que somente recursos são necessários para a atribuição de
recursos de computação, portanto, você deve excluir a rotulagem de verdade básica.

Inspecione relatórios para verificar se há desvio de atributos de recursos em
modelos de produção
Depois que o cronograma que você configurou for iniciado por padrão, você precisará aguardar o início da
primeira execução e, em seguida, interromper o agendamento para evitar cobranças.
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Para inspecionar os relatórios, use o seguinte código:
schedule_desc = model_explainability_monitor.describe_schedule()
execution_summary = schedule_desc.get("LastMonitoringExecutionSummary")
if execution_summary and execution_summary["MonitoringExecutionStatus"] in ["Completed",
"CompletedWithViolations"]:
last_model_explainability_monitor_execution =
model_explainability_monitor.list_executions()[-1]
last_model_explainability_monitor_execution_report_uri =
last_model_explainability_monitor_execution.output.destination
print(f'Report URI: {last_model_explainability_monitor_execution_report_uri}')
last_model_explainability_monitor_execution_report_files =
sorted(S3Downloader.list(last_model_explainability_monitor_execution_report_uri))
print("Found Report Files:")
print("\n ".join(last_model_explainability_monitor_execution_report_files))
else:
last_model_explainability_monitor_execution = None
print("====STOP==== \n No completed executions to inspect further. Please wait till an
execution completes or investigate previously reported failures.")

Se houver alguma violação em comparação com a linha de base, ela será listada aqui:
if last_model_explainability_monitor_execution:
model_explainability_violations =
last_model_explainability_monitor_execution.constraint_violations()
if model_explainability_violations:
print(model_explainability_violations.body_dict)

Em SageMaker Studio, você pode ver visualizações dos resultados da análise e CloudWatch métricas
escolhendo oEndpointse, em seguida, clicando duas vezes no endpoint.

CloudWatch Métricas para análise de desvio de características
Este guia da mostra CloudWatch métricas e suas propriedades que você pode usar para análise de desvio
de atributos de recursos em SageMaker Esclarecer. Os trabalhos de monitoramento de desvio de atributos
de recursos calculam e publicam dois tipos de métricas:
• O valor global do SHAP de cada recurso.

Note
O nome dessa métrica acrescenta o nome do recurso fornecido pela configuração de análise de
tarefas afeature_. Por exemplo,feature_Xé o valor global de SHAP para o recursoX.
• OExpectedValueda métrica.
Essas métricas são publicadas no CloudWatch namespaceaws/sagemaker/Endpoints/
explainability-metrics.
Cada métrica do tem as seguintes propriedades:
• Endpoint: O nome do endpoint monitorado.
• MonitoringSchedule: O nome da programação para o trabalho de monitoramento.
• ExplainabilityMethod: O método usado para calcular os valores de Shapley. Selecione
KernelShap.
• Label: O nome fornecido pela configuração de análise de tarefaslabel_headers, ou um espaço
reservado comolabel0.
• ValueType: o tipo do valor retornado pela métrica. Escolha GlobalShapValues ou ExpectedValue.
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Para impedir que as tarefas de monitoramento publiquem métricas,
definapublish_cloudwatch_metricsparaDisablednaEnvironmentMapa dotrabalho de
explicabilidade do modelodefinição do.

Capturar dados
Para registrar as entradas em seu endpoint e as saídas de inferência de SageMaker Endpoints em
tempo real para o Amazon S3, você pode ativar um recurso chamadoCaptura de dados. É comumente
usado para registrar informações que podem ser usadas para treinamento, depuração e monitoramento.
Amazônia SageMaker O Model Monitor analisa automaticamente esses dados capturados e compara
as métricas desses dados com uma linha de base que você cria para o modelo. Para obter mais
informações sobre o Model Monitor, consulteMonitore modelos para dados e modelos de qualidade, viés e
explicabilidade (p. 2872).

Note
Para evitar o impacto nas solicitações de inferência, o Data Capture interrompe a captura de
solicitações em altos níveis de uso do disco. É recomendável manter a utilização do disco abaixo
de 75% para garantir que a captura de dados continue capturando solicitações.
Para capturar dados, você deve implantar um modelo usando SageMaker serviços de hospedagem. Isso
requer que você crie um SageMaker modelar, definir uma configuração de endpoint e criar um endpoint
HTTPS.
As etapas necessárias para ativar a captura de dados são semelhantes, independentemente de você
usar oAWS SDK for Python (Boto)ou o SageMaker SDK para Python. Se você usar oAWSSDK, defina
oDataCaptureConfigdicionário, junto com os campos obrigatórios, dentro doCreateEndpointConfigMétodo
para habilitar a captura de dados. Se você usar o SageMaker SDK do Python, importe
oDataCaptureConfigClassifique e inicialize uma instância dessa classe. Em seguida, passe esse objeto
para oDataCaptureConfigparâmetro nosagemaker.model.Model.deploy()Método.
Para usar os trechos de código seguintes, substitua otext do espaço reservado em itálicono
código de exemplo com suas próprias informações.

Como habilitar a captura de dados
Especifique uma configuração de captura de dados. É possível capturar a carga útil da solicitação, a carga
útil de resposta ou ambas com essa configuração. O trecho de código seguinte demonstra como habilitar a
captura de dados usando oAWS SDK for Python (Boto)e o SageMaker SDK para Python.

Note
Você não precisa usar o Model Monitor para capturar cargas de solicitações ou respostas.
AWS SDK for Python (Boto)
Configure os dados que você deseja capturar com oDataCaptureConfigdicionário quando você cria um
endpoint usando oCreateEndpointConfigMétodo. DefinirEnableCapturepara o valor booleano
True. Além disso, forneça os seguintes parâmetros obrigatórios:
• EndpointConfigName: nome da configuração do endpoint. Você usará esse nome ao criar
umCreateEndpointSolicitação.
• ProductionVariants: uma lista de modelos que você quer hospedar neste endpoint. Defina um
tipo de dados de dicionário para cada modelo.
• DataCaptureConfig: tipo de dados de dicionário em que você especifica um
valor inteiro que corresponde à porcentagem inicial de dados a serem amostrados
(InitialSamplingPercentage), o URI do Amazon S3 em que você deseja que os dados
capturados sejam armazenados e uma opção de captura (CaptureOptions) lista. Especifique
ouInputouOutputpeloCaptureModedentro doCaptureOptionsLIST.
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Opcionalmente, você pode especificar como SageMaker deve codificar os dados capturados
passando argumentos do par de valores-chave para oCaptureContentTypeHeaderdicionário.
# Create an endpoint config name.
endpoint_config_name = '<endpoint-config-name>'
# The name of the production variant.
variant_name = '<name-of-production-variant>'
# The name of the model that you want to host.
# This is the name that you specified when creating the model.
model_name = '<The_name_of_your_model>'
instance_type = '<instance-type>'
#instance_type='ml.m5.xlarge' # Example
# Number of instances to launch initially.
initial_instance_count = <integer>
# Sampling percentage. Choose an integer value between 0 and 100
initial_sampling_percentage = <integer>

# The S3 URI of where to store captured data in S3
s3_capture_upload_path = 's3://<bucket-name>/<data_capture_s3_key>'
# Specify either Input, Output, or both
capture_modes = [ "Input", "Output" ]
#capture_mode = [ "Input"] # Example - If you want to capture input only
endpoint_config_response = sagemaker_client.create_endpoint_config(
EndpointConfigName=endpoint_config_name,
# List of ProductionVariant objects, one for each model that you want to host at
this endpoint.
ProductionVariants=[
{
"VariantName": variant_name,
"ModelName": model_name,
"InstanceType": instance_type, # Specify the compute instance type.
"InitialInstanceCount": initial_instance_count # Number of instances to
launch initially.
}
],
DataCaptureConfig= {
'EnableCapture': True, # Whether data should be captured or not.
'InitialSamplingPercentage' : initial_sampling_percentage,
'DestinationS3Uri': s3_capture_upload_path,
'CaptureOptions': [{"CaptureMode" : capture_mode} for capture_mode in
capture_modes] # Example - Use list comprehension to capture both Input and Output
}
)

Para obter mais informações sobre outras opções de configuração do endpoint,
consulteCreateEndpointConfigAPI naAmazônia SageMaker Guia de referência da API de serviços.
SageMaker Python SDK
Importe oDataCaptureConfigClasse dosagemaker.model_monitormódulo. Habilite a captura de
dados por configuraçãoEnableCapturepara o valor booleanoTrue.
Opcionalmente, forneça argumentos para os seguintes parâmetros:
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• SamplingPercentage: um valor inteiro que corresponde à porcentagem de dados para amostra.
Se você não fornecer uma porcentagem de amostragem, SageMaker amostrará um padrão de 20
(20%) de seus dados.
• DestinationS3Uri: o URI do Amazon S3 SageMaker será usado para armazenar dados
capturados. Se você não fornecer um, SageMaker armazenará os dados capturados em"s3://
<default-session-bucket>/ model-monitor/data-capture".

from sagemaker.model_monitor import DataCaptureConfig
# Set to True to enable data capture
enable_capture = True
# Optional - Sampling percentage. Choose an integer value between 0 and 100
sampling_percentage = <int>
# sampling_percentage = 30 # Example 30%
# Optional - The S3 URI of where to store captured data in S3
s3_capture_upload_path = 's3://<bucket-name>/<data_capture_s3_key>'
# Specify either Input, Output or both.
capture_modes = ['REQUEST','RESPONSE'] # In this example, we specify both
# capture_mode = ['REQUEST'] # Example - If you want to only capture input.
# Configuration object passed in when deploying Models to SM endpoints
data_capture_config = DataCaptureConfig(
enable_capture = enable_capture,
sampling_percentage = sampling_percentage, # Optional
destination_s3_uri = s3_capture_upload_path, # Optional
capture_options = [{"CaptureMode": capture_mode} for capture_mode in capture_modes]
)

Implantar o modelo
Implante seu modelo e crie um endpoint HTTPS comDataCapturehabilitado.
AWS SDK for Python (Boto3)
Forneça a configuração do endpoint para SageMaker. O serviço inicia as instâncias de cálculo de ML
e implanta o modelo ou modelos conforme especificado na configuração.
Depois de configurar o modelo e o endpoint, use oCreateEndpointAPI para criar seu endpoint. O
nome do endpoint deve ser exclusivo dentro de umAWSRegião no seuAWSConta da.
O exemplo a seguir cria um endpoint usando a configuração do endpoint especificada na solicitação.
Amazônia SageMaker usa o endpoint para provisionar recursos e implantar modelos.
# The name of the endpoint. The name must be unique within an AWS Region in your AWS
account.
endpoint_name = '<endpoint-name>'
# The name of the endpoint configuration associated with this endpoint.
endpoint_config_name='<endpoint-config-name>'
create_endpoint_response = sagemaker_client.create_endpoint(
EndpointName=endpoint_name,
EndpointConfigName=endpoint_config_name)

Para obter mais informações, consulte a API CreateEndpoint.
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SageMaker Python SDK
Defina um nome para seu endpoint. Esta etapa é opcional. Se você não fornecer um, SageMaker
criará um nome exclusivo para você:
from datetime import datetime
endpoint_name = f"DEMO-{datetime.utcnow():%Y-%m-%d-%H%M}"
print("EndpointName =", endpoint_name)

Implante seu modelo em um endpoint HTTPS em tempo real com o objeto Model
integradodeploy()Método. Forneça o nome do tipo de instância do Amazon EC2 para implantar esse
modelo nainstance_typejunto com o número inicial de instâncias nas quais executar o endpoint
para oinitial_instance_countcampo do:
initial_instance_count=<integer>
# initial_instance_count=1 # Example
instance_type='<instance-type>'
# instance_type='ml.m4.xlarge' # Example
# Uncomment if you did not define this variable in the previous step
#data_capture_config = <name-of-data-capture-configuration>
model.deploy(
initial_instance_count=initial_instance_count,
instance_type=instance_type,
endpoint_name=endpoint_name,
data_capture_config=data_capture_config
)

Visualizar dados capturados
Crie um objeto preditor a partir do SageMaker SDK para PythonPreditorClasse. Você usará o objeto
retornado peloPredictorClasse para invocar seu endpoint em uma etapa future. Forneça o nome
do seu endpoint (definido anteriormente comoendpoint_name), junto com objetos serializadores e
desserializadores para o serializador e o desserializador, respectivamente. Para obter mais informações
sobre os tipos de serializadores, consulte oSerializersClasse noSageMaker SDK para Python.
from sagemaker.predictor import Predictor
from sagemaker.serializers import <Serializer>
from sagemaker.deserializers import <Deserializers>
predictor = Predictor(endpoint_name=endpoint_name,
serializer = <Serializer_Class>,
deserializer = <Deserializer_Class>)
# Example
#from sagemaker.predictor import Predictor
#from sagemaker.serializers import CSVSerializer
#from sagemaker.deserializers import JSONDeserializer
#predictor = Predictor(endpoint_name=endpoint_name,
#
serializer=CSVSerializer(),
#
deserializer=JSONDeserializer())

No cenário de exemplo de código seguinte, invocamos o endpoint com dados de validação de amostra
que armazenamos localmente em um arquivo CSV chamadovalidation_with_predictions. Nosso
conjunto de amostras de validação contém rótulos para cada entrada.
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As primeiras linhas da instrução with abrem primeiro o arquivo CSV do conjunto de validação e, em
seguida, dividem cada linha dentro do arquivo pelo caractere de vírgula","e, em seguida, armazena os
dois objetos retornados em uma variável label e input_cols. Para cada linha, a entrada (input_cols) é
passado para a variável preditora (predictor) métodos integrados de objetosPredictor.predict().
Suponha que o modelo retorne uma probabilidade. As probabilidades variam entre valores inteiros de 0 e
1,0. Se a probabilidade retornada pelo modelo for maior que 80% (0,8), atribuímos à predição um rótulo de
valor inteiro de 1. Caso contrário, atribuímos à predição um rótulo de valor inteiro de 0.
from time import sleep
validate_dataset = "validation_with_predictions.csv"
# Cut off threshold of 80%
cutoff = 0.8
limit = 200 # Need at least 200 samples to compute standard deviations
i = 0
with open(f"test_data/{validate_dataset}", "w") as validation_file:
validation_file.write("probability,prediction,label\n") # CSV header
with open("test_data/validation.csv", "r") as f:
for row in f:
(label, input_cols) = row.split(",", 1)
probability = float(predictor.predict(input_cols))
prediction = "1" if probability > cutoff else "0"
baseline_file.write(f"{probability},{prediction},{label}\n")
i += 1
if i > limit:
break
print(".", end="", flush=True)
sleep(0.5)
print()
print("Done!")

Como você habilitou a captura de dados nas etapas anteriores, a carga de solicitação e resposta,
junto com alguns metadados adicionais, é salva no local do Amazon S3 que você especificou
emDataCaptureConfig. A entrega dos dados de captura para o Amazon S3 pode exigir alguns minutos.
Visualize os dados capturados listando os arquivos de captura de dados armazenados no Amazon S3. O
formato do caminho do Amazon S3 é:s3:///{endpoint-name}/{variant-name}/yyyy/mm/dd/hh/
filename.jsonl.
Espere ver arquivos diferentes de diferentes períodos de tempo, organizados com base na hora em que a
invocação ocorreu. Execute o seguinte para imprimir o conteúdo de um único arquivo de captura:
print("\n".join(capture_file[-3:-1]))

Isso retornará um SageMaker arquivo formatado JSONline específico. A seguir está uma amostra de
resposta retirada de um endpoint em tempo real que invocamos usandocsv/textDados do:

{"captureData":{"endpointInput":{"observedContentType":"text/csv","mode":"INPUT",
"data":"69,0,153.7,109,194.0,105,256.1,114,14.1,6,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
"encoding":"CSV"},"endpointOutput":{"observedContentType":"text/csv;
charset=utf-8","mode":"OUTPUT","data":"0.0254181120544672","encoding":"CSV"}},
"eventMetadata":{"eventId":"aaaaaaaa-bbbb-cccc-ddddeeeeeeeeeeee","inferenceTime":"2022-02-14T17:25:49Z"},"eventVersion":"0"}
{"captureData":{"endpointInput":{"observedContentType":"text/csv","mode":"INPUT",
"data":"94,23,197.1,125,214.5,136,282.2,103,9.5,5,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
"encoding":"CSV"},"endpointOutput":{"observedContentType":"text/csv;
charset=utf-8","mode":"OUTPUT","data":"0.07675473392009735","encoding":"CSV"}},
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"eventMetadata":{"eventId":"aaaaaaaa-bbbb-cccc-ddddeeeeeeeeeeee","inferenceTime":"2022-02-14T17:25:49Z"},"eventVersion":"0"}

No exemplo a seguir, ocapture_fileobject é um tipo de lista. Indexe o primeiro elemento da lista para
ver uma única solicitação de inferência.
# The capture_file object is a list. Index the first element to view a single inference
request
print(json.dumps(json.loads(capture_file[0]), indent=2))

Isso retornará uma resposta semelhante a esta. Os valores retornados serão diferentes com base na
configuração do seu endpoint, SageMaker modelo e dados capturados:
{

"captureData": {
"endpointInput": {
"observedContentType": "text/csv", # data MIME type
"mode": "INPUT",
"data":
"50,0,188.9,94,203.9,104,151.8,124,11.6,8,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
"encoding": "CSV"
},
"endpointOutput": {
"observedContentType": "text/csv; charset=character-encoding",
"mode": "OUTPUT",
"data": "0.023190177977085114",
"encoding": "CSV"
}
},
"eventMetadata": {
"eventId": "aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee",
"inferenceTime": "2022-02-14T17:25:06Z"
},
"eventVersion": "0"

}

Programar trabalhos de monitoramento
Amazônia SageMaker O Model Monitor oferece a capacidade de monitorar continuamente os dados
coletados dos endpoints de acordo com um cronograma. É possível criar uma programação de
monitoramento com a API CreateMonitoringSchedule com um intervalo periódico predefinido. Por
exemplo, a cada x horas (x pode variar de 1 a 23).
Com uma programação de monitoramento SageMaker pode iniciar trabalhos de processamento em uma
frequência especificada para analisar os dados coletados durante um determinado período. SageMaker
fornece um contêiner pré-construído para realizar análises em conjuntos de dados tabulares. No trabalho
de processamento, SageMaker compara o conjunto de dados da análise atual com as estatísticas básicas,
as restrições fornecidas e gera um relatório de violações. Além disso, CloudWatch métricas são emitidas
para cada recurso em análise. Se preferir, você poder optar por trazer seu próprio contêiner conforme
descrito no tópico Traga seus próprios contêineres (p. 2924).
É possível criar uma programação de monitoramento de modelo para o endpoint criado anteriormente. Use
os recursos da linha de base (restrições e estatísticas) para comparar com o tráfego em tempo real. Para
esse exemplo, faça upload do conjunto de dados de treinamento usado para treinar o modelo pré-treinado
incluído neste exemplo. Se você já o tiver no Amazon S3, poderá apontá-lo diretamente.
# copy over the training dataset to Amazon S3 (if you already have it in Amazon S3, you
could reuse it)
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baseline_prefix = prefix + '/baselining'
baseline_data_prefix = baseline_prefix + '/data'
baseline_results_prefix = baseline_prefix + '/results'
baseline_data_uri = 's3://{}/{}'.format(bucket,baseline_data_prefix)
baseline_results_uri = 's3://{}/{}'.format(bucket, baseline_results_prefix)
print('Baseline data uri: {}'.format(baseline_data_uri))
print('Baseline results uri: {}'.format(baseline_results_uri))

training_data_file = open("test_data/training-dataset-with-header.csv", 'rb')
s3_key = os.path.join(baseline_prefix, 'data', 'training-dataset-with-header.csv')
boto3.Session().resource('s3').Bucket(bucket).Object(s3_key).upload_fileobj(training_data_file)

Crie uma programação de monitoramento de modelo para o endpoint usando as estatísticas e as
restrições de linha de base para comparar com o tráfego em tempo real.
from sagemaker.model_monitor import CronExpressionGenerator
from time import gmtime, strftime
mon_schedule_name = 'DEMO-xgb-churn-pred-model-monitor-schedule-' + strftime("%Y-%m-%d-%H%M-%S", gmtime())
my_default_monitor.create_monitoring_schedule(
monitor_schedule_name=mon_schedule_name,
endpoint_input=predictor.endpoint,
post_analytics_processor_script=s3_code_postprocessor_uri,
output_s3_uri=s3_report_path,
statistics=my_default_monitor.baseline_statistics(),
constraints=my_default_monitor.suggested_constraints(),
schedule_cron_expression=CronExpressionGenerator.hourly(),
enable_cloudwatch_metrics=True,
)

Descreva e inspecione o cronograma: Depois de descrevê-lo, observe que
oMonitoringScheduleStatusemMonitoringScheduleSummary devolvido
peloListMonitoringSchedulesAlterações de API paraScheduled.
desc_schedule_result = my_default_monitor.describe_schedule()
print('Schedule status: {}'.format(desc_schedule_result['MonitoringScheduleStatus']))

A expressão cron para monitorar o cronograma
Para fornecer detalhes para a programação de monitoramento, use ScheduleConfig, que é uma
expressão cron que descreve detalhes sobre a programação de monitoramento.
Amazônia SageMaker O Model Monitor suporta o seguintecronExpressões:
• Para definir o trabalho para começar a cada hora, use o seguinte:
Hourly: cron(0 * ? * * *)
• Para executar o trabalho diariamente, use o seguinte:
cron(0 [00-23] ? * * *)
Por exemplo, as seguintes expressões cron são válidas:
• Diariamente às 12:00 UTC: cron(0 12 ? * * *)
• Diariamente às 00:00 UTC: cron(0 0 ? * * *)
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Para oferecer suporte à execução a cada 6, 12 horas, o Model Monitor oferece suporte à seguinte
expressão:
cron(0 [00-23]/[01-24] ? * * *)
Por exemplo, as seguintes expressões cron são válidas:
• A cada 12 horas, a partir das 17:00 UTC: cron(0 17/12 ? * * *)
• A cada duas horas, a partir das 00:00 UTC: cron(0 0/2 ? * * *)

Observações
• Embora a expressão cron esteja definida para iniciar às 17:00 UTC, observe que pode haver
um atraso de 0 a 20 minutos do tempo real solicitado para executar a execução.
• Se você quiser executar em uma programação diária, não forneça esse parâmetro. SageMaker
escolhe um horário para correr todos os dias.
• No momento, o SageMaker só suporta taxas inteiras por hora entre 1 hora e 24 horas.

Amazônia SageMaker Contêiner pré-construído Model Monitor
SageMaker fornece uma imagem embutida chamadasagemaker-model-monitor-analyzerque
fornece uma variedade de recursos de monitoramento de modelos, incluindo sugestão de restrições,
geração de estatísticas, validação de restrições em relação a uma linha de base e emissão da Amazon
CloudWatchMétricas do . Esta imagem é baseada no Spark e foi criada comDeequ.

Note
Você não pode puxar o integradosagemaker-model-monitor-analyzerImagem diretamente.
Você pode usar osagemaker-model-monitor-analyzerimagem quando você envia um
trabalho de processamento ou monitoramento de linha de base usando um dosAWSSDKs.
Usar o SageMaker SDK para Python (consulteimage_uris.retrievenaSageMaker Guia de referência
do SDK do Python) para gerar o URI da imagem ECR para você ou especificar o URI da imagem ECR
diretamente. A imagem pré-construída para SageMaker O Model Monitor pode ser acessado da seguinte
forma:
<ACCOUNT_ID>.dkr.ecr.<REGION_NAME>.amazonaws.com/sagemaker-model-monitoranalyzer
Por exemplo: 159807026194.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/sagemaker-model-monitoranalyzer
Se você estiver em umAWSregião na China, as imagens pré-construídas para SageMaker O Model
Monitor pode ser acessado da seguinte forma:
<ACCOUNT_ID>.dkr.ecr.<REGION_NAME>.amazonaws.com.cn/sagemaker-model-monitoranalyzer
A tabela a seguir lista os valores compatíveis com IDs de conta e os correspondentesAWSNomes de
região.
ACCOUNT_ID

REGION_NAME

156813124566

us-east-1
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ACCOUNT_ID

REGION_NAME

777275614652

us-east-2

890145073186

us-west-1

159807026194

us-west-2

875698925577

af-south-1

001633400207

ap-east-1

574779866223

ap-northeast-1

709848358524

ap-northeast-2

990339680094

ap-northeast-3

126357580389

ap-south-1

245545462676

ap-southeast-1

563025443158

ap-southeast-2

669540362728

ap-southeast-3

536280801234

ca-central-1

453000072557

cn-north-1

453252182341

cn-northwest-1

048819808253

eu-central-1

895015795356

eu-north-1

933208885752

eu-south-1

468650794304

eu-west-1

749857270468

eu-west-2

680080141114

eu-west-3

607024016150

me-south-1

539772159869

sa-east-1

362178532790

us-gov-west-1

Para escrever seu próprio contêiner de análise, consulte o contrato de contêiner descrito em Monitorar o
monitoramento (p. 2920).

Como interpretar resultados
Depois de executar um trabalho de processamento de linha de base e obter estatísticas e restrições para
seu conjunto de dados, você pode executar trabalhos de monitoramento que calculam estatísticas e listam
todas as violações encontradas em relação às restrições da linha de base. Amazônia CloudWatch as
métricas também são relatadas em sua conta por padrão. Para obter informações sobre como visualizar os
resultados do monitoramento na Amazon SageMaker Studio, consulteVisualize os resultados na Amazon
SageMaker Estúdio (p. 2914).
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Listar execuções
O cronograma inicia o monitoramento dos trabalhos nos intervalos especificados. As seguintes listas
de códigosas últimas cinco execuções. Se você estiver executando esse código depois de criar a
programação por hora, as execuções poderão estar vazias e você poderá ter que esperar até cruzar o
limite de horas (em UTC) para ver as execuções serem iniciadas. O código a seguir inclui a lógica de
espera.
mon_executions = my_default_monitor.list_executions()
print("We created a hourly schedule above and it will kick off executions ON the hour (plus
0 - 20 min buffer.\nWe will have to wait till we hit the hour...")
while len(mon_executions) == 0:
print("Waiting for the 1st execution to happen...")
time.sleep(60)
mon_executions = my_default_monitor.list_executions()

Inspecione uma execução específica
Na etapa anterior, você selecionou a última execução agendada concluída ou com falha. É possível
explorar o que deu certo ou errado. Os estados finais são:
• Completed— A execução do monitoramento foi concluída e nenhum problema foi encontrado no
relatório de violações.
• CompletedWithViolations— A execução foi concluída, mas foram detectadas violações de
restrições.
• Failed— A execução do monitoramento falhou, possivelmente devido a um erro do cliente (por
exemplo, problemas de função) ou problemas de infraestrutura. Para identificar a causa, consulte
FailureReason e ExitMessage.

latest_execution = mon_executions[-1] # latest execution's index is -1, previous is -2 and
so on..
time.sleep(60)
latest_execution.wait(logs=False)
print("Latest execution status: {}".format(latest_execution.describe()
['ProcessingJobStatus']))
print("Latest execution result: {}".format(latest_execution.describe()['ExitMessage']))
latest_job = latest_execution.describe()
if (latest_job['ProcessingJobStatus'] != 'Completed'):
print("====STOP==== \n No completed executions to inspect further. Please wait till
an execution completes or investigate previously reported failures.")

report_uri=latest_execution.output.destination
print('Report Uri: {}'.format(report_uri))

Listar relatórios gerados
Listar os relatórios geradosUse o código a seguir para listar os relatórios gerados.
from urllib.parse import urlparse
s3uri = urlparse(report_uri)
report_bucket = s3uri.netloc
report_key = s3uri.path.lstrip('/')
print('Report bucket: {}'.format(report_bucket))
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print('Report key: {}'.format(report_key))
s3_client = boto3.Session().client('s3')
result = s3_client.list_objects(Bucket=report_bucket, Prefix=report_key)
report_files = [report_file.get("Key") for report_file in result.get('Contents')]
print("Found Report Files:")
print("\n ".join(report_files))

Relatório de violações
Se houver violações em comparação com a linha de base, elas serão geradas no relatório de violações.
Use o código a seguir para listar as violações.
violations = my_default_monitor.latest_monitoring_constraint_violations()
pd.set_option('display.max_colwidth', -1)
constraints_df = pd.io.json.json_normalize(violations.body_dict["violations"])
constraints_df.head(10)

Isso se aplica somente a conjuntos de dados que contêm dados tabulares. Os arquivos de esquema a
seguir especificam as estatísticas calculadas e as violações monitoradas.

Arquivos de saída para conjuntos de dados tabulares
Nome do arquivo

Descrição

statistics.json

Contém estatísticas colunares para cada recurso
no conjunto de dados que é analisado. Consulte o
esquema desse arquivo no próximo tópico.

Note
Esse arquivo é criado somente para
monitoramento da qualidade dos dados.
Contém uma lista de violações encontradas
nesse conjunto atual de dados em
comparação com o arquivo de estatísticas
e restrições de linha de base especificado
nos caminhos baseline_constaints e
baseline_statistics.

constraints_violations.json

OAmazônia SageMaker Contêiner pré-construído Model Monitor (p. 2911)salva um conjunto de Amazon
CloudWatchmétricas para cada recurso por padrão.
O código do contêiner pode emitir CloudWatch métricas neste local:/opt/ml/output/metrics/
cloudwatch.

Visualize os resultados na Amazon SageMaker Estúdio
Você também pode visualizar os resultados do monitoramento na Amazon SageMaker Studio. Você pode
visualizar os detalhes de qualquer trabalho de monitoramento executado e criar gráficos que mostram a
linha de base e os valores capturados para qualquer métrica calculada pelo trabalho de monitoramento.

Para ver os resultados detalhados de um trabalho de monitoramento
1.
2.

Faça login no Studio. Para obter mais informações, consulteIntegração na Amazon SageMaker
Domínio (p. 37)
No painel de navegação à esquerda, escolha oComponentes e registrosÍcone (
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3.

EscolhaEndpointsno menu suspenso.

4.

Na guia endpoint (endpoint), escolha o tipo de monitoramento do qual você deseja visualizar os
detalhes do trabalho.

5.

Escolha o nome da tarefa de monitoramento executada para a qual você deseja visualizar os detalhes
na lista de trabalhos de monitoramento.
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6.

OMONITORAR DETALHES DO TRABALHOA guia é aberta com um relatório detalhado do trabalho
de monitoramento.
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Você pode criar um gráfico que exiba a linha de base e as métricas capturadas por um período de tempo.

Criar um gráfico no SageMaker Estúdio para visualizar os resultados do monitoramento
1.
2.

Faça login no Studio. Para obter mais informações, consulteIntegração na Amazon SageMaker
Domínio (p. 37)
No painel de navegação à esquerda, escolha oComponentes e registrosÍcone (

).

3.

EscolhaEndpointsno menu suspenso.

4.

Sobre oPonto finalguia, escolha o tipo de monitoramento para o qual você deseja criar um gráfico.
Este exemplo mostra um gráfico para oQualidade do modeloTipo de monitoramento.
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5.

EscolhaAdicionar gráfico.

6.

Sobre oPROPRIEDADES DO GRÁFICOguia, escolha o período de tempo, a estatística e a métrica
que você deseja representar graficamente. Este exemplo mostra um gráfico paraCronogramado1
semana, oMédia Estatísticade, e oF1 Métrica.
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7.

O gráfico que mostra a linha de base e a estatística métrica atual que você escolheu na etapa anterior
aparece naPonto finalGuia.
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Tópicos avançados
As seções a seguir contêm tarefas mais avançadas que explicam como personalizar o monitoramento
usando scripts de pré-processamento e pós-processamento, como criar seu próprio contêiner e como
usarAWS CloudFormationpara criar um cronograma de monitoramento.
Tópicos
• Monitorar o monitoramento (p. 2920)
• Criar uma programação de monitoramento com um recurso personalizado do AWS
CloudFormation (p. 2931)

Monitorar o monitoramento
Além de usar os mecanismos de monitoramento integrados, é possível criar seus próprios agendamentos
e procedimentos de monitoramento personalizados usando scripts de pré-processamento e pósprocessamento ou usando ou criando seu próprio contêiner.
Tópicos
• Pré-processamento e pós-processamento (p. 2920)
• Traga seus próprios contêineres (p. 2924)

Pré-processamento e pós-processamento
Você pode usar scripts personalizados de pré-processamento e pós-processamento em Python
para transformar a entrada em seu monitor de modelo ou estender o código após uma execução de
monitoramento bem-sucedida. Faça o upload desses scripts para o Amazon S3 e referencie-os ao criar
seu monitor de modelo.
O exemplo a seguir mostra como é possível personalizar os cronogramas de monitoramento com scripts
de pré-processamento e pós-processamento. Substituirtext do espaço reservado do usuáriocom
suas próprias informações.
import boto3, os
from sagemaker import get_execution_role, Session
from sagemaker.model_monitor import CronExpressionGenerator, DefaultModelMonitor
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# Upload pre and postprocessor scripts
session = Session()
bucket = boto3.Session().resource("s3").Bucket(session.default_bucket())
prefix = "demo-sagemaker-model-monitor"
pre_processor_script = bucket.Object(os.path.join(prefix,
"preprocessor.py")).upload_file("preprocessor.py")
post_processor_script = bucket.Object(os.path.join(prefix,
"postprocessor.py")).upload_file("postprocessor.py")
# Get execution role
role = get_execution_role() # can be an empty string
# Instance type
instance_type = "instance-type"
# instance_type = "ml.m5.xlarge" # Example
# Create a monitoring schedule with pre and postprocessing
my_default_monitor = DefaultModelMonitor(
role=role,
instance_count=1,
instance_type=instance_type,
volume_size_in_gb=20,
max_runtime_in_seconds=3600,
)
s3_report_path = "s3://{}/{}".format(bucket, "reports")
monitor_schedule_name = "monitor-schedule-name"
endpoint_name = "endpoint-name"
my_default_monitor.create_monitoring_schedule(
post_analytics_processor_script=post_processor_script,
record_preprocessor_script=pre_processor_script,
monitor_schedule_name=monitor_schedule_name,
endpoint_input=endpoint_name,
output_s3_uri=s3_report_path,
statistics=my_default_monitor.baseline_statistics(),
constraints=my_default_monitor.suggested_constraints(),
schedule_cron_expression=CronExpressionGenerator.hourly(),
enable_cloudwatch_metrics=True,
)

Tópicos
• Script de pré-processamento (p. 2921)
• Script de pós-processamento (p. 2923)

Script de pré-processamento
Use scripts de pré-processamento quando precisar transformar as entradas em seu monitor de modelo.
Por exemplo, imagine que a saída do modelo é uma matriz[1.0, 2.1]. A Amazon SageMaker
O contêiner Model Monitor só funciona com estruturas JSON tabulares ou achatadas,
como{“prediction0”: 1.0, “prediction1” : 2.1}. Você pode usar um script de préprocessamento como o seguinte para transformar a matriz na estrutura JSON correta.
def preprocess_handler(inference_record):
input_data = inference_record.endpoint_input.data
output_data = inference_record.endpoint_output.data.rstrip("\n")
data = output_data + "," + input_data
return { str(i).zfill(20) : d for i, d in enumerate(data.split(",")) }

2921

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Monitore modelos para dados e modelos
de qualidade, viés e explicabilidade

Em outro exemplo, suponha que seu modelo tenha recursos opcionais e você use-1para indicar que o
recurso opcional tem um valor ausente. Se você tiver um monitor de qualidade de dados, talvez queira
remover o-1da matriz de valores de entrada para que ela não seja incluída nos cálculos métricos do
monitor. Você pode usar um script como o seguinte para remover esses valores.
def preprocess_handler(inference_record):
input_data = inference_record.endpoint_input.data
return {i : None if x == -1 else x for i, x in enumerate(input_data.split(","))}

Seu script de pré-processamento recebe uminference_recordcomo sua única entrada. O seguinte
trecho de código mostra um exemplo deinference_record.
{

}

"captureData": {
"endpointInput": {
"observedContentType": "text/csv",
"mode": "INPUT",
"data": "132,25,113.2,96,269.9,107,,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,1",
"encoding": "CSV"
},
"endpointOutput": {
"observedContentType": "text/csv; charset=utf-8",
"mode": "OUTPUT",
"data": "0.01076381653547287",
"encoding": "CSV"
}
},
"eventMetadata": {
"eventId": "feca1ab1-8025-47e3-8f6a-99e3fdd7b8d9",
"inferenceTime": "2019-11-20T23:33:12Z"
},
"eventVersion": "0"

O seguinte trecho de código mostra a estrutura de classe completa de umainference_record.
KEY_EVENT_METADATA = "eventMetadata"
KEY_EVENT_METADATA_EVENT_ID = "eventId"
KEY_EVENT_METADATA_EVENT_TIME = "inferenceTime"
KEY_EVENT_METADATA_CUSTOM_ATTR = "customAttributes"
KEY_EVENTDATA = "captureData"
KEY_EVENTDATA_INPUT = "endpointInput"
KEY_EVENTDATA_OUTPUT = "endpointOutput"
KEY_EVENTDATA_ENCODING = "encoding"
KEY_EVENTDATA_DATA = "data"
KEY_EVENTDATA_OBSERVED_CONTENT_TYPE = "observedContentType"
KEY_EVENTDATA_MODE = "mode"
KEY_EVENT_VERSION = "eventVersion"
class EventConfig:
def __init__(self, endpoint, variant, start_time, end_time):
self.endpoint = endpoint
self.variant = variant
self.start_time = start_time
self.end_time = end_time
class EventMetadata:
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def __init__(self, event_metadata_dict):
self.event_id = event_metadata_dict.get(KEY_EVENT_METADATA_EVENT_ID, None)
self.event_time = event_metadata_dict.get(KEY_EVENT_METADATA_EVENT_TIME, None)
self.custom_attribute =
event_metadata_dict.get(KEY_EVENTDATA_OBSERVED_CONTENT_TYPE, None)
class EventData:
def __init__(self, data_dict):
self.encoding = data_dict.get(KEY_EVENTDATA_ENCODING, None)
self.data = data_dict.get(KEY_EVENTDATA_DATA, None)
self.observedContentType = data_dict.get(KEY_EVENTDATA_OBSERVED_CONTENT_TYPE, None)
self.mode = data_dict.get(KEY_EVENTDATA_MODE, None)
def as_dict(self):
ret = {
KEY_EVENTDATA_ENCODING: self.encoding,
KEY_EVENTDATA_DATA: self.data,
KEY_EVENTDATA_OBSERVED_CONTENT_TYPE: self.observedContentType,
}
return ret
class CapturedData:
def __init__(self, event_dict):
self.event_metadata = None
self.endpoint_input = None
self.endpoint_output = None
self.event_version = None
self.event_dict = event_dict
self._event_dict_postprocessed = False
if KEY_EVENT_METADATA in event_dict:
self.event_metadata = EventMetadata(event_dict[KEY_EVENT_METADATA])
if KEY_EVENTDATA in event_dict:
if KEY_EVENTDATA_INPUT in event_dict[KEY_EVENTDATA]:
self.endpoint_input = EventData(event_dict[KEY_EVENTDATA]
[KEY_EVENTDATA_INPUT])
if KEY_EVENTDATA_OUTPUT in event_dict[KEY_EVENTDATA]:
self.endpoint_output = EventData(event_dict[KEY_EVENTDATA]
[KEY_EVENTDATA_OUTPUT])
if KEY_EVENT_VERSION in event_dict:
self.event_version = event_dict[KEY_EVENT_VERSION]
def as_dict(self):
if self._event_dict_postprocessed is True:
return self.event_dict
if KEY_EVENTDATA in self.event_dict:
if KEY_EVENTDATA_INPUT in self.event_dict[KEY_EVENTDATA]:
self.event_dict[KEY_EVENTDATA][KEY_EVENTDATA_INPUT] =
self.endpoint_input.as_dict()
if KEY_EVENTDATA_OUTPUT in self.event_dict[KEY_EVENTDATA]:
self.event_dict[KEY_EVENTDATA][
KEY_EVENTDATA_OUTPUT
] = self.endpoint_output.as_dict()
self._event_dict_postprocessed = True
return self.event_dict

Script de pós-processamento
Use um script de pós-processamento quando quiser estender o código após uma execução de
monitoramento bem-sucedida.
def postprocess_handler():
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print("Hello from post-proc script!")

Traga seus próprios contêineres
Amazônia SageMaker O Model Monitor fornece um contêiner pré-construído com a capacidade de analisar
os dados capturados dos endpoints para conjuntos de dados tabulares. Se você quiser trazer seu próprio
contêiner, o Model Monitor fornece pontos de extensão que você pode aproveitar.
Sob o capô, quando você cria umMonitoringSchedule, o Model Monitor finalmente inicia os trabalhos
de processamento. Por isso, o contêiner precisa estar ciente do contrato de trabalho de processamento
documentado no tópico Criar um contêiner de processamento (cenário avançado) (p. 1056). Observe
que o Model Monitor inicia o trabalho de processamento em seu nome, de acordo com o cronograma. Ao
invocar, o Model Monitor configura variáveis de ambiente adicionais para que seu contêiner tenha contexto
suficiente para processar os dados para essa execução específica do monitoramento programado.
Para obter informações adicionais sobre entradas de contêiner, consulte o Entradas do contrato de
contêiner (p. 2924).
No contêiner, usando as variáveis ou o contexto de ambiente acima, agora é possível analisar o conjunto
de dados para o período atual no código personalizado. Depois que essa análise for concluída, você
pode optar por emitir seus relatórios para serem enviados para um bucket do S3. Os relatórios que o
contêiner pré-construído gera estão documentados emSaídas de contrato do contêiner (p. 2926). Se você
quiser que a visualização dos relatórios funcione SageMaker Studio, você deve seguir o mesmo formato.
Também é possível optar por emitir relatórios completamente personalizados.
Você também emite CloudWatch métricas do contêiner seguindo as instruções emCloudWatch Métricas
para Bring-Your-Own (p. 2930).
Tópicos
• Entradas do contrato de contêiner (p. 2924)
• Saídas de contrato do contêiner (p. 2926)
• CloudWatch Métricas para Bring-Your-Own (p. 2930)

Entradas do contrato de contêiner
A Amazon SageMaker A plataforma Model Monitor invoca seu código de contêiner de acordo com um
cronograma especificado. Se você optar por escrever seu próprio código de contêiner, as variáveis de
ambiente a seguir estarão disponíveis para o código de contêiner. Nesse contexto, será possível analisar o
conjunto de dados atual ou avaliar as restrições se escolher e emitir métricas, se aplicável.
"Environment": {
"dataset_format": "{\"sagemakerCaptureJson\": {\"captureIndexNames\": [\"endpointInput\",
\"endpointOutput\"]}}",
"dataset_source": "/opt/ml/processing/endpointdata",
"end_time": "2019-12-01T16: 20: 00Z",
"output_path": "/opt/ml/processing/resultdata",
"publish_cloudwatch_metrics": "Disabled",
"sagemaker_endpoint_name": "endpoint-name",
"sagemaker_monitoring_schedule_name": "schedule-name",
"start_time": "2019-12-01T15: 20: 00Z"
}

Parâmetros
Nome do parâmetro

Descrição

dataset_format

Para um trabalho iniciado a partir de um
MonitoringSchedule com base em um

2924

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Monitore modelos para dados e modelos
de qualidade, viés e explicabilidade

Nome do parâmetro

Descrição
Endpoint, isso é sageMakerCaptureJson
com os índices de captura endpointInput,
endpointOutput ou ambos.
O caminho local no qual os dados correspondentes
ao período de monitoramento, conforme
especificado por start_time e end_time,
estão disponíveis. Nesse caminho, os dados
estão disponíveis em /{endpoint-name}/
{variant-name}/yyyy/mm/dd/hh.

dataset_source

Às vezes, fazemos download mais do que o
especificado pelos horários de início e de término.
Cabe ao código do contêiner analisar os dados
conforme necessário.
output_path

O caminho local para gravar relatórios de saída e
outros arquivos. Especifique esse parâmetro na
solicitação CreateMonitoringSchedule como
MonitoringOutputConfig.MonitoringOutput[0].LocalP
É feito upload dele no caminho
S3Uri especificado em
MonitoringOutputConfig.MonitoringOutput[0].S3Uri.

publish_cloudwatch_metrics

Para um trabalho executado por
CreateMonitoringSchedule, esse parâmetro
é definido como Enabled. O contêiner pode optar
por escrever a Amazon CloudWatch Arquivo de
saída no[filepath].

sagemaker_endpoint_name

O nome do Endpoint para o qual esse trabalho
programado foi executado.

sagemaker_monitoring_schedule_name

O nome do MonitoringSchedule que executou
esse trabalho.

*sagemaker_endpoint_datacapture_prefix* O prefixo especificado no parâmetro
DataCaptureConfig do Endpoint. O contêiner
pode usar isso se precisar acessar diretamente
mais dados do que os já baixados pelo SageMaker
nodataset_sourceCaminho.
start_time, end_time

A janela de tempo para a execução dessa análise.
Por exemplo, para um trabalho programado
para ser executado às 05:00 UTC e um trabalho
executado em 20/02/2020, start_time
é 2020-02-19T06:00:00Z e end_time é
2020-02-20T05:00:00Z

baseline_constraints:

O caminho local do arquivo de restrição
de linha de base especificado em
BaselineConfig.ConstraintResource.S3Uri.
Isso só estará disponível se esse parâmetro
tiver sido especificado na solicitação
CreateMonitoringSchedule.
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Nome do parâmetro

Descrição

baseline_statistics

O caminho local para o arquivo de
estatísticas da linha de base especificado em
BaselineConfig.StatisticsResource.S3Uri.
Isso só estará disponível se esse parâmetro
tiver sido especificado na solicitação
CreateMonitoringSchedule.

Saídas de contrato do contêiner
O contêiner pode analisar os dados disponíveis no caminho *dataset_source* e gravar relatórios para
o caminho em *output_path*.. O código do contêiner pode gravar qualquer relatório que atenda às
suas necessidades.
Se você usar a estrutura e o contrato a seguir, certos arquivos de saída serão tratados especialmente por
SageMaker na visualização e na API. Isso se aplica apenas a conjuntos de dados tabulares.

Arquivos de saída para conjuntos de dados tabulares
Nome do arquivo

Descrição

statistics.json

Espera-se que este arquivo tenha estatísticas
colunares para cada recurso no conjunto de dados
que é analisado. O esquema desse arquivo está
disponível na próxima seção.

constraints.json

Espera-se que este arquivo tenha as restrições
sobre os recursos observados. O esquema desse
arquivo está disponível na próxima seção.

constraints_violations.json

Espera-se que este arquivo tenha a lista de
violações encontradas nesse conjunto atual
de dados em comparação com o arquivo
de estatísticas e restrições de linha de base
especificado no caminho baseline_constaints
e baseline_statistics.

Além disso, se opublish_cloudwatch_metricsvalue (value)"Enabled"o código do contêiner pode
emitir a Amazon CloudWatch métricas neste local: /opt/ml/output/metrics/cloudwatch. O
esquema desses arquivos é descrito nas seções a seguir.
Tópicos
• Esquema para estatísticas (arquivo statistics.json) (p. 2926)
• Esquema para restrições (arquivo constraints.json) (p. 2928)

Esquema para estatísticas (arquivo statistics.json)
O esquema definido no arquivo statistics.json especifica os parâmetros estatísticos a serem
calculados para a linha de base e para os dados capturados. Ele também configura o bucket que deve ser
usado pelo KLL, um esboço de quantis muito compacto com esquema de compactação lento.
{

"version": 0,
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# dataset level stats
"dataset": {
"item_count": number
},
# feature level stats
"features": [
{
"name": "feature-name",
"inferred_type": "Fractional" | "Integral",
"numerical_statistics": {
"common": {
"num_present": number,
"num_missing": number
},
"mean": number,
"sum": number,
"std_dev": number,
"min": number,
"max": number,
"distribution": {
"kll": {
"buckets": [
{
"lower_bound": number,
"upper_bound": number,
"count": number
}
],
"sketch": {
"parameters": {
"c": number,
"k": number
},
"data": [
[
num,
num,
num,
num
],
[
num,
num
][
num,
num
]
]
}#sketch
}#KLL
}#distribution
}#num_stats
},
{
"name": "feature-name",
"inferred_type": "String",
"string_statistics": {
"common": {
"num_present": number,
"num_missing": number
},
"distinct_count": number,
"distribution": {
"categorical": {
"buckets": [
{
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}

}

]

}

}

]

}

"value": "string",
"count": number

},
#provision for custom stats

Observações
• As métricas especificadas são reconhecidas por SageMaker em alterações posteriores de
visualização. O contêiner pode emitir mais métricas, se necessário.
• O esboço KLL é o esboço reconhecido. Os contêineres personalizados podem escrever sua
própria representação, mas ela não será reconhecida por SageMaker em visualizações.
• Por padrão, a distribuição é materializada em 10 buckets. Não é possível alterar esse valor.

Esquema para restrições (arquivo constraints.json)
Um arquivo constraints.json é usado para expressar as restrições que um conjunto de dados deve
satisfazer. Amazônia SageMaker Os contêineres do Model Monitor podem usar o arquivo constraints.json
para avaliar conjuntos de dados. Os contêineres pré-construídos oferecem a capacidade de gerar o
arquivo constraints.json automaticamente para um conjunto de dados de linha de base. Se você trouxer
seu próprio contêiner, será possível fornecê-lo com habilidades semelhantes ou você poderá criar o
arquivo constraints.json de alguma outra maneira. Veja a seguir o esquema para o arquivo de restrição que
o contêiner pré-criado usa. Traga seus próprios contêineres pode adotar o mesmo formato ou aprimorá-lo
conforme necessário.

{

"version" : 0,
"features": [
{
"name": "string",
"inferred_type": "Integral" | "Fractional" |
| "String" | "Unknown",
"completeness": number, # denotes observed non-null value percentage
"num_constraints" : {
"is_non_negative": boolean,
},
"string_constraints" : {
"domains": [
"list of",
"observed values",
"for small cardinality"
],
},
"monitoringConfigOverrides" : {
}#monitoringConfigOverrides
}#feature
]#features

# options to control monitoring for this feature with monitoring jobs
# See the following table for notes on what each constraint is doing.
"monitoring_config": {
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"evaluate_constraints": "Enabled",
"emit_metrics": "Enabled",
"datatype_check_threshold": 0.1,
"domain_content_threshold": 0.1,
"distribution_constraints": {
"perform_comparison": "Enabled",
"comparison_threshold": 0.1,
"comparison_method": "Simple"||"Robust"
}
}}#schema

Monitorar restrições
Constraint

Descrição

evaluate_constraints

Quando é Enabled, avalia se o conjunto de dados
que está sendo analisado satisfaz as restrições
especificadas no arquivo constraints.json tomado
como uma linha de base.
Valores válidos: Enabled ou Disabled
Padrão: Enabled
QuandoEnabled, emite CloudWatch métricas para
os dados contidos no arquivo.

emit_metrics

Valores válidos: Enabled ou Disabled
Padrão: Enabled
Se o limite estiver acima do valor do especificado
datatype_check_threshold, isso causará uma
falha que é tratada como uma violação no relatório
de violações. Se os tipos de dados na execução
atual não forem os mesmos que no conjunto de
dados da linha de base, esse limite será usado
para avaliar se ele precisa ser sinalizado como
uma violação.

datatype_check_threshold

Durante a etapa da linha de base, as
restrições geradas sugerem o tipo de dados
inferidos para cada coluna. O parâmetro
datatype_check_threshold pode ser regulado
para ajustar o limite quando for sinalizado como
uma violação.
Valores válidos: flutuante
Padrão: 0.1
Se houver mais valores desconhecidos para um
campo String no conjunto de dados atual do que
no conjunto de dados da linha de base, esse limite
poderá ser usado para ditar se ele precisa ser
sinalizado como uma violação.

domain_content_threshold

Valores válidos: flutuante
Padrão: 0.1
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Constraint

Descrição

distribution_constraints

perform_comparison
Quando Enabled, esse sinalizador instrui o código
a executar uma comparação de distribuição entre
a distribuição da linha de base e a distribuição
observada para o conjunto de dados atual.
Valores válidos: Enabled ou Disabled
Padrão: Enabled
comparison_threshold
Se o limite estiver acima do valor definido para
o comparison_threshold, isso causará uma
falha que é tratada como uma violação no relatório
de violações. A distância é calculada obtendo a
diferença absoluta máxima entre as funções de
distribuição cumulativa de duas distribuições.
Valores válidos: flutuante
Padrão: 0.1
comparison_method
Se calcular linf_simple ou linf_robust.
O linf_simple é baseado na diferença
absoluta máxima entre as funções de distribuição
cumulativa de duas distribuições. O cálculo de
linf_robust é baseado em linf_simple, mas
é usado quando não há amostras suficientes. A
fórmula de linf_robust é baseada no teste de
duas amostras de Kolmogorov-Smirnov.
Valores válidos: linf_simple ou linf_robust.

CloudWatch Métricas para Bring-Your-Own
Se opublish_cloudwatch_metricsvalue éEnablednaEnvironmentmapa no/opt/ml/
processing/processingjobconfig.jsonarquivo, o código do contêiner emite Amazon CloudWatch
métricas neste local:/opt/ml/output/metrics/cloudwatch.
O esquema desse arquivo é estreitamente baseado no CloudWatch PutMetricsAPI. O namespace
não é especificado aqui. Ele assume como padrão /aws/sagemaker/Endpoint/data-metrics. No
entanto, é possível especificar dimensões. Recomendamos que você adicione as dimensões Endpoint e
MonitoringSchedule no mínimo.
{

"MetricName": "", # Required
"Timestamp": "2019-11-26T03:00:00Z", # Required
"Dimensions" : [{"Name":"Endpoint","Value":"endpoint_0"},
{"Name":"MonitoringSchedule","Value":"schedule_0"}]
"Value": Float,
# Either the Value or the StatisticValues field can be populated and not both.
"StatisticValues": {
"SampleCount": Float,
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"Sum": Float,
"Minimum": Float,
"Maximum": Float

}

},
"Unit": "Count", # Optional

Criar uma programação de monitoramento com um recurso personalizado do
AWS CloudFormation
Para usar o AWS CloudFormation a fim de criar uma programação de monitoramento, use um recurso
personalizado do AWS CloudFormation. O recurso personalizado está em Python. Para implantá-lo,
consulte a Implantação do Python Lambda.

Recurso personalizado
Comece adicionando um recurso personalizado ao modelo do AWS CloudFormation. Isso aponta para
umAWS Lambdafunção que você cria na próxima etapa.
Esse recurso permite que você personalize os parâmetros do cronograma de monitoramento. Você pode
adicionar ou remover mais parâmetros modificando aAWS CloudFormationrecurso e a função Lambda no
seguinte exemplo de recurso.
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
"Resources": {
"MonitoringSchedule": {
"Type": "Custom::MonitoringSchedule",
"Version": "1.0",
"Properties": {
"ServiceToken": "arn:aws:lambda:us-west-2:111111111111:function:lambdaname",
"ScheduleName": "YourScheduleName",
"EndpointName": "YourEndpointName",
"BaselineConstraintsUri": "s3://your-baseline-constraints/
constraints.json",
"BaselineStatisticsUri": "s3://your-baseline-stats/statistics.json",
"PostAnalyticsProcessorSourceUri": "s3://your-post-processor/
postprocessor.py",
"RecordPreprocessorSourceUri": "s3://your-preprocessor/preprocessor.py",
"InputLocalPath": "/opt/ml/processing/endpointdata",
"OutputLocalPath": "/opt/ml/processing/localpath",
"OutputS3URI": "s3://your-output-uri",
"ImageURI": "111111111111.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/your-image",
"ScheduleExpression": "cron(0 * ? * * *)",
"PassRoleArn": "arn:aws:iam::111111111111:role/AmazonSageMakerExecutionRole"
}
}
}
}

Código de recurso personalizado do Lambda
IssoAWS CloudFormationO recurso personalizado usa oAuxiliar de recursos personalizados
AWSbiblioteca, que você pode instalar com pip usandopip install crhelper.
Essa função do Lambda é invocada pelo AWS CloudFormation durante a criação e a exclusão da pilha.
Essa função do Lambda é responsável por criar e excluir a programação de monitoramento e usar os
parâmetros definidos no recurso personalizado descrito na seção anterior.
import boto3
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import botocore
import logging
from crhelper import CfnResource
from botocore.exceptions import ClientError
logger = logging.getLogger(__name__)
sm = boto3.client('sagemaker')
# cfnhelper makes it easier to implement a CloudFormation custom resource
helper = CfnResource()
# CFN Handlers
def handler(event, context):
helper(event, context)
@helper.create
def create_handler(event, context):
"""
Called when CloudFormation custom resource sends the create event
"""
create_monitoring_schedule(event)
@helper.delete
def delete_handler(event, context):
"""
Called when CloudFormation custom resource sends the delete event
"""
schedule_name = get_schedule_name(event)
delete_monitoring_schedule(schedule_name)
@helper.poll_create
def poll_create(event, context):
"""
Return true if the resource has been created and false otherwise so
CloudFormation polls again.
"""
schedule_name = get_schedule_name(event)
logger.info('Polling for creation of schedule: %s', schedule_name)
return is_schedule_ready(schedule_name)
@helper.update
def noop():
"""
Not currently implemented but crhelper will throw an error if it isn't added
"""
pass
# Helper Functions
def get_schedule_name(event):
return event['ResourceProperties']['ScheduleName']
def create_monitoring_schedule(event):
schedule_name = get_schedule_name(event)
monitoring_schedule_config = create_monitoring_schedule_config(event)
logger.info('Creating monitoring schedule with name: %s', schedule_name)
sm.create_monitoring_schedule(
MonitoringScheduleName=schedule_name,
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MonitoringScheduleConfig=monitoring_schedule_config)
def is_schedule_ready(schedule_name):
is_ready = False
schedule = sm.describe_monitoring_schedule(MonitoringScheduleName=schedule_name)
status = schedule['MonitoringScheduleStatus']
if status == 'Scheduled':
logger.info('Monitoring schedule (%s) is ready', schedule_name)
is_ready = True
elif status == 'Pending':
logger.info('Monitoring schedule (%s) still creating, waiting and polling
again...', schedule_name)
else:
raise Exception('Monitoring schedule ({}) has unexpected status:
{}'.format(schedule_name, status))
return is_ready
def create_monitoring_schedule_config(event):
props = event['ResourceProperties']
return {
"ScheduleConfig": {
"ScheduleExpression": props["ScheduleExpression"],
},
"MonitoringJobDefinition": {
"BaselineConfig": {
"ConstraintsResource": {
"S3Uri": props['BaselineConstraintsUri'],
},
"StatisticsResource": {
"S3Uri": props['BaselineStatisticsUri'],
}
},
"MonitoringInputs": [
{
"EndpointInput": {
"EndpointName": props["EndpointName"],
"LocalPath": props["InputLocalPath"],
}
}
],
"MonitoringOutputConfig": {
"MonitoringOutputs": [
{
"S3Output": {
"S3Uri": props["OutputS3URI"],
"LocalPath": props["OutputLocalPath"],
}
}
],
},
"MonitoringResources": {
"ClusterConfig": {
"InstanceCount": 1,
"InstanceType": "ml.t3.medium",
"VolumeSizeInGB": 50,
}
},
"MonitoringAppSpecification": {
"ImageUri": props["ImageURI"],
"RecordPreprocessorSourceUri": props['PostAnalyticsProcessorSourceUri'],
"PostAnalyticsProcessorSourceUri":
props['PostAnalyticsProcessorSourceUri'],
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}

}

},
"StoppingCondition": {
"MaxRuntimeInSeconds": 300
},
"RoleArn": props["PassRoleArn"],

def delete_monitoring_schedule(schedule_name):
logger.info('Deleting schedule: %s', schedule_name)
try:
sm.delete_monitoring_schedule(MonitoringScheduleName=schedule_name)
except ClientError as e:
if e.response['Error']['Code'] == 'ResourceNotFound':
logger.info('Resource not found, nothing to delete')
else:
logger.error('Unexpected error while trying to delete monitoring schedule')
raise e

Explicabilidade online com SageMaker Esclarecer
Este guia mostra como configurar a explicabilidade on-line com SageMaker Esclarecer. com SageMaker
inferência em tempo realendpoints, você pode analisar a explicabilidade em tempo real, continuamente. A
função de explicabilidade on-line se encaixa noImplantar na produçãoparte doAmazônia SageMaker Fluxo
de trabalho.

Como funciona a explicabilidade on-line do Clarify
O gráfico a seguir mostra SageMaker arquitetura para hospedar um endpoint que atende a solicitações de
explicabilidade. Inclui interações entre um endpoint, o contêiner do modelo e o SageMaker Esclarecer o
explicador.
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Veja como funciona a explicabilidade on-line do Clarify. O aplicativo envia um estilo
RESTInvokeEndpointsolicitação ao SageMaker Serviço de tempo de execução. O serviço encaminha
essa solicitação para um SageMaker ponto final para obter previsões e explicações. Em seguida, o serviço
recebe a resposta do endpoint. Por fim, o serviço envia a resposta de volta para o aplicativo.
Para aumentar a disponibilidade do endpoint, SageMaker tenta distribuir automaticamente instâncias de
endpoint em várias zonas de disponibilidade, de acordo com a contagem de instâncias na configuração do
endpoint. Em uma instância de endpoint, após uma nova solicitação de explicabilidade, o SageMaker O
explicador do Clarify chama o contêiner do modelo para previsões. Em seguida, ele calcula e retorna as
atribuições do recurso.
Veja os quatro passos para criar um endpoint que usa SageMaker Esclareça a explicabilidade on-line:
1. Verifique se você é pré-treinado SageMaker o modelo é compatível com a explicabilidade on-line
seguindo opré-verificaçãoEtapas.
2. Criar uma configuração de endpointcom o SageMaker Esclareça a configuração do explicador usando
oCreateEndpointConfigAPI.
3. Criar um endpointe forneça a configuração do endpoint para SageMaker usando
oCreateEndpointAPI. O serviço inicia a instância de computação de ML e implanta o modelo
conforme especificado na configuração.
4. Invocar o endpoint: Depois que o endpoint estiver em serviço, chame o SageMakerAPI de tempo de
execuçãoInvokeEndpointpara enviar solicitações ao endpoint. O endpoint então retorna explicações
e previsões.
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Verifique previamente o recipiente modelo
Esta seção mostra como verificar previamente a compatibilidade das entradas e saídas do contêiner
do modelo antes de configurar um endpoint. O SageMaker Esclarecer o explicador émodelo, mas tem
requisitos para entrada e saída do contêiner modelo.

Note
Você pode aumentar a eficiência configurando seu contêiner para suportar solicitações em lote,
que suportam dois ou mais registros em uma única solicitação. Um registro é uma única linha de
dados CSV.

Entrada do contêiner do modelo
O contêiner do modelo suporta entrada em qualquer CSV (tipo MIME: "text/csv”). A tabela a seguir mostra
exemplos de entradas que SageMaker Esclarecer é compatível com:
Entrada do contêiner do modelo (representação de
string)

Comentários

'1, 2, 2 e 4

Registro único (quatro características numéricas).

'1, 2, 3 e 4\ n5, 6, 8\ '

Dois registros, separados por quebra de linha '\ n'.

'"Este é um bom produto” ,5'

Registro único (um recurso de texto e um recurso
numérico)

'"Este é um bom produto” ,5\ n"Experiência de
compra ruim” ,1'

Registro A do

SageMaker também suporta entradaFormato denso de linhas JSON(Tipo MIME: "application/jsonlines”):
Entrada do contêiner do modelo

Comentários

'{"data”: {"características”: [1,2,3,4]}}'

Registro único, uma lista de recursos pode ser
extraída pela expressão JMESPath 'data.features'.

'{"data”: {"características”: [1,2,3,4]}}\ n {"dados”:
{"recursos”: [5,6,7,8]}}'

Registro A do

'{"features”: ["Este é um bom produto” ,5]}'

Registro único, uma lista de recursos pode ser
extraída pela expressão JMESPath 'features'.

'{"features”: ["Este é um bom produto” ,5]}\ n
{"features”: ["Experiência de compra ruim” ,1]}'

Registro A do

Saída do contêiner modelo
Assim como a entrada, a saída do contêiner do modelo também deve estar no formato denso de linhas
CSV ou JSON. Além disso, o contêiner do modelo deve incluir as probabilidades dos registros de entrada,
que SageMaker O Clarify exige o cálculo das atribuições de recursos.
Os exemplos de dados a seguir são para saídas de contêiner do modelo emFormato CSV.
Probability only
Para problemas de regressão e classificação binária, o contêiner do modelo gera um único valor
de probabilidade (pontuação) do rótulo previsto. Essas probabilidades podem ser extraídas usando
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o índice de coluna 0. Para problemas de várias classes, o contêiner do modelo gera uma lista de
probabilidades (pontuações). Para problemas de várias classes, se nenhum índice for fornecido, todos
os valores serão extraídos.
Entrada do contêiner do modelo

Saída do contêiner do modelo (representação de
string)

Registro A do

'0,6'

Dois registros (resultados em uma linha)

'0,6, 0,3'

Dois registros (resultados em duas linhas)

'0,6\ n0,3'

Registro único de um modelo multiclasse (três
classes)

'0,1,0,6,0,3'

Dois registros de um modelo multiclasse (três
classes)

'0,1,0,6,0,3\ n0,2, 0,5, 0,3'

Predicted label and probabilities
O contêiner do modelo gera o rótulo previsto seguido por sua probabilidade emCSVformat. As
probabilidades podem ser extraídas usando o índice1.
Entrada do contêiner do modelo

Saída do contêiner modelo

Registro A do

'1,0,6'

Registro A do

'1,0,6\ n0,0,3'

Predicted labels header and probabilities
Um contêiner modelo multiclasse treinado pelo Autopilot pode ser configurado para produzira
representação da stringda lista de rótulos e probabilidades previstos emCSVformat. No exemplo a
seguir, as probabilidades podem ser extraídas por índice1e os cabeçalhos dos rótulos podem ser
extraídos pelo índice1e os cabeçalhos dos rótulos podem ser extraídos usando o índice0.
Entrada do contêiner do modelo

Saída do contêiner modelo

Registro A do

'"[\ 'gato\',\ 'cachorro\ ',\ 'peixe\']”, "[0,1,0,6,0,3]" '

Registro A do

'"[\ 'gato\',\ 'cachorro\ ',\ 'peixe\']”, "[0,1,0,6,0,3]"\ n
"[\ 'gato\ ',\ 'cachorro\',\ 'peixe\ ']”, "[0,2,0,5,0,3]"'

Os exemplos de dados a seguir são para saídas de contêiner do modelo emLinhas JSONformat.
Probability only
Neste exemplo, o contêiner do modelo gera a probabilidade de que pode ser extraída por ser extraída
porJMESPathexpressão'score'emLinhas JSONformat.
Entrada do contêiner do modelo

Saída do contêiner modelo

Registro A do

'{"pontuação” :0,6}'
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Entrada do contêiner do modelo

Saída do contêiner modelo

Registro A do

'{"pontuação” :0,6}\ n {"pontuação” :0,3}'

Predicted label and probabilities
Neste exemplo, um contêiner de modelo multiclasse gera uma lista de cabeçalhos de rótulos junto
com uma lista de probabilidades emLinhas JSONformat. As probabilidades podem ser extraídas
porJMESPathexpressão'probability', e os cabeçalhos dos rótulos podem ser extraídos
porJMESPathexpressão'predicted labels'.
Entrada do contêiner do modelo

Saída do contêiner modelo

Registro A do

'{"predicted_labels”: ["gato”, "cachorro”, "peixe "],
"probabilidades”: [0,1,0,6,0,3]}'

Registro A do

'{"predicted_labels”: ["gato”, "cachorro”,
"peixe "], "probabilidades”: [0,1,0,6,0,3]}\ n
{"predicted_labels”: ["gato”, "cachorro”, "peixe "],
"probabilidades”: [0,2,0,5,0,3]}'

Predicted labels header and probabilities
Neste exemplo, um contêiner de modelo multiclasse gera uma lista de cabeçalhos e
probabilidades de etiquetas emLinhas JSONformat. As probabilidades podem ser extraídas
porJMESPathexpressão'probability', e os cabeçalhos dos rótulos podem ser extraídos
porJMESPathexpressão'predicted labels'.
Entrada do contêiner do modelo

Saída do contêiner modelo

Registro A do

'{"predicted_labels”: ["gato”, "cachorro”, "peixe "],
"probabilidades”: [0,1,0,6,0,3]}'

Registro A do

'{"predicted_labels”: ["gato”, "cachorro”,
"peixe "], "probabilidades”: [0,1,0,6,0,3]}\ n
{"predicted_labels”: ["gato”, "cachorro”, "peixe "],
"probabilidades”: [0,2,0,5,0,3]}'

Validação do container modelo
Recomendamos a implantação do modelo em um SageMaker endpoint de inferência em tempo real
e envie solicitações para o endpoint. Examine manualmente as solicitações (entradas do contêiner
do modelo) e as respostas (saídas do contêiner do modelo) para garantir que ambas estejam em
conformidade com os requisitos doEntrada de contêiner do modeloseção eSaída do contêiner
modeloseção. Se seu contêiner modelo suportar solicitações em lote, você poderá começar com uma
única solicitação de registro e, em seguida, tentar dois ou mais registros.
Os comandos a seguir mostram como solicitar uma resposta usando oAWS CLI. OAWS CLIestá préinstalado em SageMaker Studio SageMaker Instâncias de notebook. Se você precisar instalar oAWS CLI,
siga issoguia de instalação.
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
--endpoint-name $ENDPOINT_NAME \
--content-type $CONTENT_TYPE \
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--accept $ACCEPT_TYPE \
--body $REQUEST_DATA \
$CLI_BINARY_FORMAT \
/dev/stderr 1>/dev/null

Os parâmetros são definidos como se segue:
• $ENDPOINT NAME: O nome do endpoint.
• $CONTENT_TYPE: O tipo MIME da solicitação (entrada do recipiente modelo).
• $ACCEPT_TYPE: O tipo MIME da resposta (saída do recipiente modelo).
• $REQUEST_DATA: A sequência de caracteres de carga útil solicitada.
• $CLI_BINARY_FORMAT: O formato do parâmetro da interface de linha de comando (CLI). ParaAWS
CLIv1, esse parâmetro deve permanecer em branco. Para v2, esse parâmetro deve ser definido como-cli-binary-format raw-in-base64-out.

Note
AWS CLIv2 passa parâmetros binários como strings codificadas em base64padrão.
Os exemplos a seguir usamAWS CLIv1:
Request and response in CSV format
• A solicitação consiste em um único registro e a resposta é seu valor de probabilidade.
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
--endpoint-name test-endpoint-sagemaker-xgboost-model \
--content-type text/csv \
--accept text/csv \
--body '1,2,3,4' \
/dev/stderr 1>/dev/null

Resultado:
0.6
• A solicitação consiste em dois registros, e a resposta inclui suas probabilidades, e o modelo separa
as probabilidades por uma vírgula. O$'content'expressão na--bodydiz ao comando para
interpretar'\n'no conteúdo como uma quebra de linha.
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
--endpoint-name test-endpoint-sagemaker-xgboost-model \
--content-type text/csv \
--accept text/csv \
--body $'1,2,3,4\n5,6,7,8' \
/dev/stderr 1>/dev/null

Resultado:
0.6,0.3
• A solicitação consiste em dois registros, a resposta inclui suas probabilidades e o modelo separa as
probabilidades com uma quebra de linha.
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
--endpoint-name test-endpoint-csv-1 \
--content-type text/csv \
--accept text/csv \
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--body $'1,2,3,4\n5,6,7,8' \
/dev/stderr 1>/dev/null

Resultado:
0.6
0.3
• A solicitação consiste em um único registro e a resposta são valores de probabilidade (modelo
multiclasse, três classes).
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
--endpoint-name test-endpoint-csv-1 \
--content-type text/csv \
--accept text/csv \
--body '1,2,3,4' \
/dev/stderr 1>/dev/null

Resultado:
0.1,0.6,0.3
• A solicitação consiste em dois registros e a resposta inclui seus valores de probabilidade (modelo
multiclasse, três classes).
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
--endpoint-name test-endpoint-csv-1 \
--content-type text/csv \
--accept text/csv \
--body $'1,2,3,4\n5,6,7,8' \
/dev/stderr 1>/dev/null

Resultado:
0.1,0.6,0.3
0.2,0.5,0.3
• A solicitação consiste em dois registros, e a resposta inclui rótulo e probabilidade previstos.
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
--endpoint-name test-endpoint-csv-2 \
--content-type text/csv \
--accept text/csv \
--body $'1,2,3,4\n5,6,7,8' \
/dev/stderr 1>/dev/null

Resultado:
1,0.6
0,0.3
• A solicitação consiste em dois registros e a resposta inclui cabeçalhos e probabilidades dos rótulos.
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
--endpoint-name test-endpoint-csv-3 \
--content-type text/csv \
--accept text/csv \

2940

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Esclarecer a explicabilidade online
--body $'1,2,3,4\n5,6,7,8' \
/dev/stderr 1>/dev/null

Resultado:
"['cat','dog','fish']","[0.1,0.6,0.3]"
"['cat','dog','fish']","[0.2,0.5,0.3]"
Request and response in JSON Lines format
• A solicitação consiste em um único registro e a resposta é seu valor de probabilidade.
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
--endpoint-name test-endpoint-jsonlines \
--content-type application/jsonlines \
--accept application/jsonlines \
--body '{"features":["This is a good product",5]}' \
/dev/stderr 1>/dev/null

Resultado:
{"score":0.6}
• A solicitação contém dois registros e a resposta inclui rótulo e probabilidade previstos.
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
--endpoint-name test-endpoint-jsonlines-2 \
--content-type application/jsonlines \
--accept application/jsonlines \
--body $'{"features":[1,2,3,4]}\n{"features":[5,6,7,8]}' \
/dev/stderr 1>/dev/null

Resultado:
{"predicted_label":1,"probability":0.6}
{"predicted_label":0,"probability":0.3}
• A solicitação contém dois registros e a resposta inclui cabeçalhos e probabilidades dos rótulos.
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
--endpoint-name test-endpoint-jsonlines-3 \
--content-type application/jsonlines \
--accept application/jsonlines \
--body $'{"data":{"features":[1,2,3,4]}}\n{"data":{"features":[5,6,7,8]}}' \
/dev/stderr 1>/dev/null

Resultado:
{"predicted_labels":["cat","dog","fish"],"probabilities":[0.1,0.6,0.3]}
{"predicted_labels":["cat","dog","fish"],"probabilities":[0.2,0.5,0.3]}
Request and response in different formats
• A solicitação está no formato CSV e a resposta no formato JSON Lines:
2941

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Esclarecer a explicabilidade online

aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
--endpoint-name test-endpoint-csv-in-jsonlines-out \
--content-type text/csv \
--accept application/jsonlines \
--body $'1,2,3,4\n5,6,7,8' \
/dev/stderr 1>/dev/null

Resultado:
{"probability":0.6}
{"probability":0.3}
• A solicitação está no formato JSON Lines e a resposta está no formato CSV:
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
--endpoint-name test-endpoint-jsonlines-in-csv-out \
--content-type application/jsonlines \
--accept text/csv \
--body $'{"features":[1,2,3,4]}\n{"features":[5,6,7,8]}' \
/dev/stderr 1>/dev/null

Resultado:
0.6
0.3
Depois que as validações forem concluídas,deletaro endpoint de teste.

Configurar e criar um endpoint
Crie uma nova configuração de endpoint para se adequar ao seu modelo e use essa configuração para
criar o endpoint. Você pode usar o contêiner modelo validado noEtapas de pré-verificaçãopara criar um
endpoint e habilitar o SageMaker Esclareça o recurso de explicabilidade on-line.
Usar osagemaker_clientobjeto para criar um endpoint de interface usando aCreateEndpointConfigAPI.
Definir o membroClarifyExplainerConfigdentro doExplainerConfigparâmetro como se segue:
sagemaker_client.create_endpoint_config(
EndpointConfigName='name-of-your-endpoint-config',
ExplainerConfig={
'ClarifyExplainerConfig': {
'EnableExplanations': '`true`',
'InferenceConfig': {
...
},
'ShapConfig': {
...
}
},
},
ProductionVariants=[{
'VariantName': 'AllTraffic',
'ModelName': 'name-of-your-model',
'InitialInstanceCount': 1,
'InstanceType': 'ml.m5.xlarge',
}]
...
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)
sagemaker_client.create_endpoint(
EndpointName='name-of-your-endpoint',
EndpointConfigName='name-of-your-endpoint-config'
)

A primeira chamada para osagemaker_clientO objeto cria uma nova configuração de endpoint com
o recurso de explicabilidade ativado. A segunda chamada usa a configuração do endpoint para iniciar o
endpoint.

OEnableExplanationsexpressão
OEnableExplanationsparâmetro A doJMESPathSequência de expressão booleana. É avaliado
paracada registrona solicitação de explicabilidade. Se esse parâmetro for avaliado comoverdade, então
o registro será explicado. Se esse parâmetro for avaliado comofalso, então as explicações não serão
geradas.
SageMaker O Clarify desserializa a saída do contêiner do modelo para cada registro em uma estrutura
de dados compatível com JSON e, em seguida, usa oEnableExplanationsparâmetro para avaliar os
dados.

Observações
Há duas opções de registros, dependendo do formato da saída do contêiner do modelo.
• Se a saída do contêiner do modelo estiver no formato CSV, um registro será carregado como
uma matriz JSON.
• Se a saída do contêiner do modelo estiver no formato JSON Lines, um registro será carregado
como um objeto JSON.
OEnableExplanationsparâmetro é uma expressão JMESPath que pode ser passada durante
aInvokeEndpointouCreateEndpointConfigoperações. Se a expressão JMESPath que você
forneceu não for válida, a criação do endpoint falhará. Se a expressão for válida, mas o resultado
da avaliação da expressão for inesperado, o endpoint será criado com sucesso, mas um erro
será gerado quando o endpoint for invocado. Testar oEnableExplanationsexpressão usando
oInvokeEndpointAPI e, em seguida, aplique-a à configuração do endpoint.
Veja a seguir alguns exemplos deEnableExplanationsexpressão. Nos exemplos, uma expressão
JMESPath inclui um literal usando caracteres de acento invertido. Por exemplo,`true`significa true.
Expressão
(representação de
cadeia de caracteres)

Saída do contêiner do
modelo (representação
de string)

Resultado da avaliação
(booleano)

Significado

'`verdade`'

(N/D)

Verdadeiro

Ative
incondicionalmente a
explicabilidade on-line.

'`falso`'

(N/D)

Falso

Desative
incondicionalmente a
explicabilidade on-line.

'[1] >`0,5`'

'1,0,6'

Verdadeiro

Para cada registro, o
contêiner do modelo
gera seu rótulo e
probabilidade previstos.
Explica um registro se
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Expressão
(representação de
cadeia de caracteres)

Saída do contêiner do
modelo (representação
de string)

Resultado da avaliação
(booleano)

Significado

sua probabilidade (no
índice 1) for maior que
0,5.
'probabilidade>`0,5`'

'{"predicted_label” :1,
"probabilidade” :0.6}'

Verdadeiro

Para cada registro, o
contêiner do modelo
gera dados JSON.
Explique um registro se
sua probabilidade for
maior que 0,5.

'! contém
(probabilidades [:-1],
max (probabilidades)) '

'{"probabilidades”: [0,4,
0,1, 0,4], “rótulos”:
["gato”, "cachorro”,
"peixe "]}'

Falso

Para um modelo de
várias classes: Explica
um registro se seu
rótulo previsto (a classe
que tem o valor máximo
de probabilidade)
for a última classe.
Literalmente, a
expressão significa
que o valor máximo
da probabilidade
não está na lista
de probabilidades,
excluindo a última.

Conjunto de dados sintéticos
SageMaker O Clarify usa o algoritmo Kernel SHAP. Com um registro (também chamado de amostra
ou instância) e a configuração do SHAP, o explicador primeiro gera um conjunto de dados sintético.
SageMaker O Clarify, em seguida, consulta o contêiner do modelo para obter as previsões do conjunto
de dados e, em seguida, calcula e retorna as atribuições do recurso. O tamanho do conjunto de dados
sintéticos afeta o tempo de execução do explicador Clarify. Conjuntos de dados sintéticos maiores levam
mais tempo para obter previsões do modelo do que os menores.
O tamanho do conjunto de dados sintéticos é determinado pela seguinte fórmula:
Synthetic dataset size = SHAP baseline size * n_samples

O tamanho da linha de base do SHAP é o número de registros nos dados da linha de base do SHAP.
Essas informações são retiradas doShapBaselineConfig.
O tamanho don_samplesé definido pelo parâmetroNumberOfSamplesna configuração do explicador e
no número de recursos. Se o número de recursos forn_features, entãon_samplesé o seguinte:
n_samples = MIN(NumberOfSamples, 2^n_features - 2)

Os seguintes programasn_samplesE seNumberOfSamplesnão é fornecida.
n_samples = MIN(2*n_features + 2^11, 2^n_features - 2)
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Por exemplo, um registro tabular com 10 recursos tem um tamanho de linha de base SHAP de 1. E
seNumberOfSamplesnão é fornecido, o conjunto de dados sintéticos contém 1022 registros. Se o registro
tiver 20 recursos, o conjunto de dados sintético conterá 2088 registros.
Para problemas de PNL,n_featuresé igual ao número de recursos que não são de texto mais o número
de unidades de texto.

Note
OInvokeEndpointA API tem um limite de tempo de solicitação. Se o conjunto de dados
sintéticos for muito grande, o explicador pode não conseguir concluir o cálculo dentro desse limite.
Se necessário, use as informações anteriores para entender e reduzir o tamanho da linha de
base do SHAP eNumberOfSamples. Se o contêiner modelo estiver configurado para lidar com
solicitações em lote, você também poderá ajustar o valor deMaxRecordCount.

Invocar o endpoint
Depois que o endpoint estiver em execução, use o SageMaker Tempo de execuçãoInvokeEndpoint API na
SageMaker Serviço de tempo de execução para enviar solicitações ou invocar o endpoint. Em resposta, as
solicitações são tratadas como solicitações de explicabilidade pelo SageMaker Esclarecer o explicador.

Note
Para invocar um endpoint, escolha uma das seguintes opções:
• Para obter instruções sobre como usar o Boto3 ou oAWS CLIpara invocar um endpoint,
consulteendpoints em tempo real.
• Para usar o SageMaker SDK para Python para invocar um endpoint, consulte oPreditorAPI.

Solicitação
OInvokeEndpointA API tem um parâmetro opcionalEnableExplanations, que é mapeado para o
cabeçalho HTTPX-Amzn-SageMaker-Enable-Explanations. Se esse parâmetro for fornecido, ele
substituirá oEnableExplanationsparâmetro doClarifyExplainerConfig.

Note
OContentTypeeAcceptparâmetros doInvokeEndpointAs APIs são obrigatórias. Os formatos
suportados incluem o tipo MIMEtext/csveapplication/jsonlines.
Usar osagemaker_runtime_clientpara enviar uma solicitação ao endpoint, como se segue:
response = sagemaker_runtime_client.invoke_endpoint(
EndpointName='name-of-your-endpoint',
EnableExplanations='`true`',
ContentType='text/csv',
Accept='text/csv',
Body='1,2,3,4', # single record (of four numerical features)
)

Resposta
Se o endpoint for criado comExplainerConfig, em seguida, um novo esquema de resposta
é usado. Esse novo esquema é diferente e não é compatível com um endpoint que não tem
oExplainerConfigparâmetro fornecido.
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O tipo MIME da resposta é"application/json", e a carga de resposta pode ser decodificada de bytes
UTF-8 para um objeto JSON. A seguir, é mostrado que os membros desse objeto JSON são os seguintes:
• version: a versão do esquema de resposta em formato de string. Por exemplo, "1.0".
• predictions: As previsões que a solicitação faz são as seguintes:
• content_type: O tipo MIME das previsões, referente aoContentTypeda resposta modelo do
recipiente.
• data: A sequência de dados de previsões fornecida como a carga útil da resposta do contêiner do
modelo para a solicitação.
• label_headers: Os cabeçalhos dos rótulos doLabelHeadersparâmetro. Isso é fornecido na
configuração do explicador ou na saída do contêiner do modelo.
• explanations: as explicações fornecidas na carga da solicitação. Se nenhum registro for explicado,
esse membro retornará o objeto vazio{}.
• • kernel_shap: Uma chave que se refere a uma matriz de explicações do Kernel SHAP para cada
registro na solicitação. Se um registro não for explicado, a explicação correspondente seránull.
Okernel_shapO elemento tem os seguintes membros:
• "feature_header": O nome do cabeçalho dos recursos fornecidos peloFeatureHeadersparâmetro
na configuração do explicadorExplainerConfig.
• feature_type: O tipo de recurso inferido pelo explicador ou fornecido noFeatureTypesparâmetro
noExplainerConfig. Esse elemento só está disponível para problemas de explicabilidade da PNL.
• attributions: uma matriz de objetos de atribuição. Os recursos de texto podem ter vários objetos de
atribuição, cada um para uma unidade. O objeto de atribuição tem os seguintes membros:
• attribution: Uma lista de valores de probabilidade, fornecida para cada classe.
• description: A descrição das unidades de texto, disponível somente para problemas de
explicabilidade da PNL.
• partial_text: A parte do texto explicada pelo explicador.
• start_idx: um índice com base em zero para identificar a localização da matriz no início do
fragmento de texto parcial.

Exemplos de código: SDK for Python
Esta seção fornece um exemplo de código para criar e invocar um endpoint que usa SageMaker Esclareça
a explicabilidade on-line. Esses exemplos de código usam aAWSSDK for Python.

Dados tabulares
O exemplo a seguir usa dados tabulares e um SageMaker modelo chamadomodel_name. Neste exemplo,
o contêiner do modelo aceita dados no formato CSV e cada registro tem quatro recursos numéricos.
Nessa configuração mínima,apenas para fins de demonstração, os dados da linha de base do SHAP são
definidos como zero. Consulte oLinhas de base do SHAP para explicabilidadepara escolher valores mais
apropriados paraShapBaseline.
Configure o endpoint, da seguinte forma:

endpoint_config_name = 'tabular_explainer_endpoint_config'
response = sagemaker_client.create_endpoint_config(
EndpointConfigName=endpoint_config_name,
ProductionVariants=[{
'VariantName': 'AllTraffic',
'ModelName': model_name,
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'InitialInstanceCount': 1,
'InstanceType': 'ml.m5.xlarge',

)

}],
ExplainerConfig={
'ClarifyExplainerConfig': {
'ShapConfig': {
'ShapBaselineConfig': {
'ShapBaseline': '0,0,0,0',
},
},
},
},

Use a configuração do endpoint para criar um endpoint, da seguinte forma:
endpoint_name = 'tabular_explainer_endpoint'
response = sagemaker_client.create_endpoint(
EndpointName=endpoint_name,
EndpointConfigName=endpoint_config_name,
)

Usar oDescribeEndpointAPI para inspecionar o progresso da criação de um endpoint, da seguinte
forma:
response = sagemaker_client.describe_endpoint(
EndpointName=endpoint_name,
)
response['EndpointStatus']

Depois que o status do endpoint é”InService“, invoque o endpoint com um registro de teste, da seguinte
forma:
response = sagemaker_runtime_client.invoke_endpoint(
EndpointName=endpoint_name,
ContentType='text/csv',
Accept='text/csv',
Body='1,2,3,4',
)

Suponha que a resposta tenha um código de status de 200 (sem erro) e carregue o corpo da resposta da
seguinte forma:
import codecs
import json
json.load(codecs.getreader('utf-8')(response['Body']))

A ação padrão para o endpoint é explicar o registro. Veja a seguir a saída de exemplo no objeto JSON
retornado.
{

"version": "1.0",
"predictions": {
"content_type": "text/csv; charset=utf-8",
"data": "0.0006380207487381"
},
"explanations": {
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}

}

"kernel_shap": [
[
{
"attributions": [
{
"attribution":
}
]
},
{
"attributions": [
{
"attribution":
}
]
},
{
"attributions": [
{
"attribution":
}
]
},
{
"attributions": [
{
"attribution":
}
]
}
]
]

[-0.00433456]

[-0.005369821]

[0.007917749]

[-0.00261214]

Usar oEnableExplanationsparâmetro para ativar explicações sob demanda, da seguinte forma:
response = sagemaker_runtime_client.invoke_endpoint(
EndpointName=endpoint_name,
ContentType='text/csv',
Accept='text/csv',
Body='1,2,3,4',
EnableExplanations='[0]>`0.8`',
)

Neste exemplo, o valor da predição é menor que o valor limite de 0,8, portanto, o registro não é explicado:
{

}

"version": "1.0",
"predictions": {
"content_type": "text/csv; charset=utf-8",
"data": "0.6380207487381995"
},
"explanations": {}

Use ferramentas de visualização para ajudar a interpretar as explicações retornadas. A imagem a seguir
mostra como os gráficos SHAP podem ser usados para entender como cada recurso contribui para a
previsão. O valor base no diagrama, também chamado de valor esperado, é a média das previsões
do conjunto de dados de treinamento. Os recursos que elevam o valor esperado são vermelhos, e os
recursos que reduzem o valor esperado são azuis. ConsulteLayout de força aditiva SHAPpara ver se há
informações adicionais.
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Consulte ocaderno de exemplo completo para dados tabulares.

Dados de texto
Esta seção fornece um exemplo de código para criar e invocar um endpoint de explicabilidade on-line para
dados de texto. O exemplo de código usa o SDK para Python.
O exemplo a seguir usa dados de texto e um SageMaker modelo chamadomodel_name. Neste exemplo, o
contêiner do modelo aceita dados no formato CSV e cada registro é uma única string.
endpoint_config_name = 'text_explainer_endpoint_config'
response = sagemaker_client.create_endpoint_config(
EndpointConfigName=endpoint_config_name,
ProductionVariants=[{
'VariantName': 'AllTraffic',
'ModelName': model_name,
'InitialInstanceCount': 1,
'InstanceType': 'ml.m5.xlarge',
}],
ExplainerConfig={
'ClarifyExplainerConfig': {
'InferenceConfig': {
'FeatureTypes': ['text'],
'MaxRecordCount': 100,
},
'ShapConfig': {
'ShapBaselineConfig': {
'ShapBaseline': '"<MASK>"',
},
'TextConfig': {
'Granularity': 'token',
'Language': 'en',
},
'NumberOfSamples': 100,
},
},
},
)

• ShapBaseline: Um token especial reservado para processamento de linguagem natural (NLP).
• FeatureTypes: identifica o recurso como texto. Se esse parâmetro não for fornecido, o explicador
tentará inferir o tipo de recurso.
• TextConfig: especifica a unidade de granularidade e o idioma para a análise dos recursos de texto.
Neste exemplo, o idioma é o inglês e a granularidade'token'significa uma palavra no texto em inglês.
• NumberOfSamples: um limite para definir os limites superiores do tamanho do conjunto de dados
sintéticos.
• MaxRecordCount: o número máximo de registros em uma solicitação que o contêiner modelo pode
processar. Esse parâmetro está definido para estabilizar o desempenho.
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Use a configuração do endpoint para criar o endpoint, da seguinte forma:
endpoint_name = 'text_explainer_endpoint'
response = sagemaker_client.create_endpoint(
EndpointName=endpoint_name,
EndpointConfigName=endpoint_config_name,
)

Depois que o status do endpoint se tornarInService, invoque o endpoint. O exemplo de código a seguir
usa um registro de teste da seguinte forma:
response = sagemaker_runtime_client.invoke_endpoint(
EndpointName=endpoint_name,
ContentType='text/csv',
Accept='text/csv',
Body='"This is a good product"',
)

Se a solicitação for concluída com êxito, o corpo da resposta retornará um objeto JSON válido semelhante
ao seguinte:
{

"version": "1.0",
"predictions": {
"content_type": "text/csv",
"data": "0.9766594\n"
},
"explanations": {
"kernel_shap": [
[
{
"attributions": [
{
"attribution": [
-0.007270948666666712
],
"description": {
"partial_text": "This",
"start_idx": 0
}
},
{
"attribution": [
-0.018199033666666628
],
"description": {
"partial_text": "is",
"start_idx": 5
}
},
{
"attribution": [
0.01970993241666666
],
"description": {
"partial_text": "a",
"start_idx": 8
}
},
{
"attribution": [
0.1253469515833334

2950

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Esclarecer a explicabilidade online

},
{

}

}

]

]

}

],
"description": {
"partial_text": "good",
"start_idx": 10
}
"attribution": [
0.03291143366666657
],
"description": {
"partial_text": "product",
"start_idx": 15
}

}
],
"feature_type": "text"

Use ferramentas de visualização para ajudar a interpretar as atribuições de texto retornadas. A imagem
a seguir mostra como o utilitário de visualização do captum pode ser usado para entender como cada
palavra contribui para a previsão. Quanto maior a saturação da cor, maior a importância dada à palavra.
Neste exemplo, uma cor vermelha brilhante altamente saturada indica uma forte contribuição negativa.
Uma cor verde altamente saturada indica uma forte contribuição positiva. A cor branca indica que a palavra
tem uma contribuição neutra. Consulte ocaptumbiblioteca para obter informações adicionais sobre como
analisar e renderizar as atribuições.

Consulte oexemplo completo de caderno de textodados.

Guia de solução de problemas
Se você tiver erros, consulte o SageMaker Esclareça a explicabilidade on-line, consulte os tópicos desta
seção.
InvokeEndpointA API falha com o erro”ReadTimeoutError:Tempo limite de leitura no endpoint...”
Esse erro significa que a solicitação não pôde ser concluída dentro do limite de 60 segundos definido
pelotimeout da solicitação.
Para reduzir a latência da solicitação, experimente o seguinte:
• Ajuste o desempenho do modelo durante a inferência. Por exemplo, SageMaker Neopode otimizar
modelos para inferência.
• Permita que o contêiner modelo gerencie solicitações em lote.
• Use um maiorMaxRecordCountpara reduzir o número de chamadas do explicador para o contêiner do
modelo. Isso reduzirá a latência e a sobrecarga da rede.
• Use um tipo de instância que tenha mais recursos alocados para ela. Como alternativa, atribua mais
instâncias ao endpoint para ajudar a equilibrar a carga.
• Reduza o número de registros dentro de um únicoInvokeEndpointsolicitação.

2951

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Invoque endpoints em tempo real

• Reduza o número de registros nos dados da linha de base.
• Usar um menorNumberOfSamplesvalor para reduzir o tamanho do conjunto de dados sintéticos. Para
obter mais informações, consulte o .Conjunto de dados sintéticosseçãoConfigurar e criar um endpoint.

Invoque endpoints em tempo real
Depois de implantar seu modelo usando SageMaker serviços de hospedagem, você pode testar seu
modelo nesse endpoint enviando dados de teste. Você pode testar seus endpoints usando a Amazon
SageMaker Studio, oAWS CLI, ouAWSSDKs.

Teste seu endpoint usando a Amazon SageMaker Estúdio
Depois de implantar seu modelo em um endpoint (consulteCrie seu endpoint e implante seu
modelo (p. 2793)) você pode verificar esse endpoint com a Amazon SageMaker Studio.

Note
Observação: SageMaker só oferece suporte a testes de endpoints com a Amazon SageMaker
Studio para endpoints em tempo real.
1. Inicie a Amazon SageMaker Studio.
2. Saída de seleçãoSageMaker Componentes e Logsícone na barra lateral esquerda.
3. No menu suspenso, escolhaEndpoints.
4. Pesquise seu endpoint pelo nome e clique duas vezes no nome do seu endpoint. Os nomes dos
endpoints listados naSageMaker recursospainéis são definidos quando você implanta um modelo. Você
pode implantar seu modelo de várias maneiras:
• O SageMaker Classe de modelo do SDK do Pythonsagemaker.model.Model.deploy.
• OAWS SDK for Python (Boto3) SageMaker API do Service ClientCreateEndpoint.
• O SageMaker Console do. SelectInferênciano painel esquerdo e, em seguida, selecioneConfiguração
do endpoint. Forneça um nome de endpoint dentro doNome do endpointcampo.
5. (Opcional) Opcionalmente, você pode fornecer um URL personalizado para o qual enviar sua
solicitação. NoConfigurar URL e cabeçalhos do endpointforneça a URL de onde seu modelo
está hospedado. Deixe esse campo em branco se você estiver usando um SageMaker endpoint.
Opcionalmente, você também pode adicionar vários cabeçalhos de valores-chave para passar
informações adicionais para a solicitação de inferência.
6. Uma nova guia será preenchida na área de trabalho do Studio. Saída de seleçãoTeste de
inferênciaGuia.
7. Envie uma solicitação para seu endpoint fornecendo dados de amostra no formato JSON. Use o editor
JSON para enviar uma solicitação ao seu endpoint.
8. SelectEnviar solicitação.
9. Quando você envia a solicitação, umPlaca de saída de inferênciaaparecerá no lado direito do console
do.
A parte superior do cartão exibirá o tipo de solicitação que foi enviada ao endpoint (atualmente, somente
JSON é aceito). Dentro do cartão, há quatro campos principais:Status,Execution Length,Request
Time, eResult Time.
• Status: exibe o status da solicitação. Existem três tipos de status:
• Complete- Se a solicitação for feita com êxito, o status será exibidoCompletee a duração da
execução será calculada rastreando o tempo da solicitação.
• Failed- Se a solicitação falhar por algum motivo. Uma resposta de falha aparecerá dentro doMotivo
da falhaacordeão.
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• Pending- Um ícone circular giratório aparecerá enquanto a solicitação de inferência estiver pendente.
• Execução de comprimento: Quanto tempo leva a invocação (hora de término menos a hora de início) em
milissegundos.
• Tempo de solicitação: Quantos minutos se passaram desde que a solicitação foi enviada.
• Hora do resultado: Quantos minutos se passaram desde que o resultado foi retornado.

Teste seu endpoint usandoAWSSDKs da
Depois de implantar seu modelo em um endpoint (consulteCrie seu endpoint e implante seu
modelo (p.
)) você pode verificar seu endpoint com oInvokeEndpointAPI usando um
dosAWSSDKs. Se a invocação for bem-sucedida, SageMaker retornará uma resposta HTTP 200. Você
pode indexar o objeto do dicionário de respostas retornado para saber mais sobre os cabeçalhos de
resposta. Para obter mais informações, consulteInvokeEndpoint
O exemplo a seguir demonstra como usar oInvokeEndpointpara verificar o status do endpoint usando
oAWS SDK for Python (Boto3). Forneça o nome do seu endpoint. Esse é o nome que você especificou
paraEndpointNamequando você criou seu endpoint comCreateEndpoint.
Forneça dados de entrada no campo Corpo para SageMaker para passar para o modelo. Os dados devem
estar no mesmo formato usado para o treinamento.
import boto3
# Create a low-level client representing Amazon SageMaker Runtime
sagemaker_runtime = boto3.client("sagemaker-runtime", region_name=<aws_region>)
# The name of the endpoint. The name must be unique within an AWS Region in your AWS
account.
endpoint_name='<endpoint-name>'
# After you deploy a model into production using SageMaker hosting
# services, your client applications use this API to get inferences
# from the model hosted at the specified endpoint.
response = sagemaker_runtime.invoke_endpoint(
EndpointName=endpoint_name,
Body=bytes('{"features": ["This is great!"]}', 'utf-8') #
Replace with your own data.
)
# Optional - Print the response body and decode it so it is human read-able.
print(response['Body'].read().decode('utf-8'))

Depois de ter o objeto de resposta (no exemplo acima mencionado), ele é armazenado em uma variável
chamadaresponse) você pode indexá-lo para verificar o status do HTTP, o nome do modelo implantado
(InvokedProductionVariant) e outros campos.
O trecho de código seguinte imprime oHTTPStatusCodearmazenado noresponseVariável:
print(response["HTTPStatusCode"])

Para obter mais informações, consulte:InvokeEndpointna SageMaker Guia de referência da API.

Teste seu endpoint usando oAWS CLI
O exemplo a seguir demonstra como usar oInvokeEndpointpara verificar o status do endpoint
usando oAWS CLI. Forneça o nome do seu endpoint. Esse é o nome que você especificou
paraEndpointNamequando você criou seu endpoint comCreateEndpoint.
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Forneça dados de entrada no campo Corpo para SageMaker para passar para o modelo. Os dados devem
estar no mesmo formato usado para o treinamento. O exemplo de modelo de código mostra como enviar
dados binários para seu endpoint.
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
--endpoint-name endpoint_name \
--body fileb://$file_name \
output_file.txt

Para obter mais informações sobre quando usarfile://terminadofileb://ao passar o conteúdo de um
arquivo para um parâmetro doAWS CLI, consultePráticas recomendadas para parâmetros de arquivo local.
Consulteinvoke-endpointnaAWS CLIReferência de comandoguia para obter mais informações sobre
parâmetros adicionais que você pode passar.
Se a invocação acima mostrar um trecho como o seguinte, significa que o comando foi executado com
sucesso. Caso contrário, verifique se a carga de entrada está no formato correto.
{
}

"ContentType": "<content_type>; charset=utf-8",
"InvokedProductionVariant": "<Variant>"

Visualize a saída da invocação verificando o arquivo de saída do arquivo (output_file.txtneste
exemplo).
more output_file.txt

Elas.
Amazônia SageMaker A inferência sem servidor é uma opção de inferência desenvolvida especificamente
que facilita a implantação e o dimensionamento de modelos de ML. A inferência sem servidor é ideal para
cargas de trabalho que têm períodos de inatividade entre surtos de tráfego e podem tolerar arranques a
frio. Os endpoints sem servidor iniciam automaticamente os recursos de computação e os expandem e
reduzem, dependendo do tráfego, eliminando a necessidade de escolher tipos de instância ou gerenciar
políticas de escalabilidade. Isso elimina o trabalho pesado e indiferenciado de selecionar e gerenciar
servidores. A inferência sem servidor se integra comAWS Lambdapara oferecer alta disponibilidade,
tolerância a falhas integrada e escalabilidade automática.
Com um pay-per-use modelo, a inferência sem servidor é uma opção econômica se você tiver um padrão
de tráfego pouco frequente ou imprevisível. Nos momentos em que não há solicitações, o Serverless
Inference reduz seu endpoint para 0, ajudando você a minimizar seus custos. Para obter mais informações
sobre a definição de preço do Serverless Inference, consulteAmazônia SageMaker Definição de preços.
Você pode integrar a inferência sem servidor aos seus pipelines MLOps para agilizar seu fluxo de
trabalho de ML e usar um endpoint sem servidor para hospedar um modelo registrado noRegistry de
modelos (p. 3015).
A inferência sem servidor geralmente está disponível em todosAWSRegiões comerciais onde SageMaker
está disponível (exceto oAWSRegiões da China). Para obter mais informações sobre a Amazon
SageMaker disponibilidade regional, veja oAWSLista de serviços regionais.

Como funciona
O diagrama a seguir mostra o fluxo de trabalho da inferência sem servidor e os benefícios de usar um
endpoint sem servidor.

2954

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Como funciona

Quando você cria um endpoint sem servidor SageMaker provisiona e gerencia os recursos de computação
para você. Em seguida, você pode fazer solicitações de inferência para o endpoint e receber previsões do
modelo em resposta. SageMaker O oferece suporte ao aumento e redução dos recursos de computação,
conforme necessário, para lidar com o tráfego de solicitações.
As seções a seguir fornecem detalhes adicionais sobre a inferência sem servidor e como ela funciona.
Tópicos
• Suporte de contêiner (p. 2955)
• Tamanho da memória (p. 2955)
• Invocações simultâneas (p. 2956)
• O frio começa (p. 2956)
• Exclusions de recursos (p. 2956)

Suporte de contêiner
No seu contêiner de endpoint, é possível escolher um SageMaker- recipiente fornecido ou traga o seu
próprio. SageMaker fornece contêineres para seus algoritmos integrados e imagens pré-construídas do
Docker para algumas das estruturas de aprendizado de máquina mais comuns, como o Apache MXNet,
TensorFlow, PyTorche Chainer. Para ver uma lista dos SageMaker imagens, vejaImagens de Deep
Learning Containers disponíveis. Se você estiver trazendo seu próprio contêiner, você deve modificá-lo
para trabalhar com SageMaker. Para obter mais informações sobre como levar seu próprio contêiner,
consulteAdaptando seu próprio contêiner de inferência (p. 3219).
O tamanho máximo da imagem do contêiner que você pode usar é 10. Para endpoints sem servidor,
recomendamos criar apenas um trabalhador no contêiner e carregar apenas uma cópia do modelo.
Observe que isso é diferente dos endpoints em tempo real, onde alguns SageMaker os contêineres podem
criar um trabalhador para cada vCPU para processar solicitações de inferência e carregar o modelo em
cada trabalhador.
Se você já tem um contêiner para um endpoint em tempo real, pode usar o mesmo contêiner para seu
endpoint sem servidor, embora alguns recursos estejam excluídos. Para saber mais sobre os recursos de
contêiner que não são suportados no Serverless Inference, consulteExclusions de recursos (p. 2956). Se
você optar por usar o mesmo contêiner, SageMaker guarda (retém) uma cópia da imagem do contêiner até
que você exclua todos os endpoints que usam a imagem. SageMaker criptografa a imagem copiada em
repouso com um SageMaker-de propriedade daAWS KMSchave.

Tamanho da memória
Seu endpoint sem servidor tem um tamanho mínimo de RAM de 1024 MB (1 GB) e o tamanho máximo
de RAM que você pode escolher é 6144 MB (6 GB). Os tamanhos de memória que você pode escolher
são 1024. A inferência sem servidor atribui automaticamente recursos de computação proporcionais à
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memória que você seleciona. Se você escolher um tamanho de memória maior, seu contêiner terá acesso
a mais vCPUs. Escolha o tamanho da memória do seu terminal de acordo com o tamanho do modelo.
Geralmente, o tamanho da memória deve ser pelo menos tão grande quanto o tamanho do modelo. Talvez
seja necessário fazer um benchmark para escolher a seleção de memória certa para seu modelo com
base em seus SLAs de latência. Os incrementos do tamanho da memória têm preços diferentes; veja
oAmazônia SageMakerpágina de preçospara obter mais informações.
Independentemente do tamanho de memória que você escolher, seu endpoint sem servidor tem 5 GB
de armazenamento em disco temporário disponível. Para obter ajuda com problemas de permissões de
contêiner ao trabalhar com armazenamento, consulteSolução de problemas (p. 2970).

Invocações simultâneas
O Serverless Inference gerencia políticas e cotas de escalabilidade predefinidas para a capacidade
do seu endpoint. Os endpoints sem servidor têm uma cota de quantas invocações simultâneas podem
ser processadas ao mesmo tempo. Se o endpoint for invocado antes de terminar o processamento
da primeira solicitação, ele tratará a segunda solicitação simultaneamente. Para as regiões Leste dos
EUA (Ohio), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Leste dos EUA (Oregon), Europa (Frankfurt) e Europa
(Frankfurt), Europa (Frankfurt) e Europa (Frankfurt) e Europa (Frankfurt), a concorrência total que você
pode compartilhar entre todos os endpoints sem servidor por região da sua conta é 1000. Para as regiões
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia), África (Cidade do Cabo), Ásia-Pacífico (Hong Kong), Ásia-Pacífico
(Mumbai), Europa (Bahrein) e América do Sul (São Paulo), a simultaneidade por região é 500. Você
pode definir a simultaneidade máxima para um único endpoint até 200, e o número total de endpoints
sem servidor que você pode hospedar em uma região é 50. A simultaneidade máxima para um endpoint
individual impede que esse endpoint assuma todas as invocações permitidas para sua conta, e todas as
invocações de endpoint além do máximo são limitadas.
Para aprender como definir o máximo de simultaneidade para seu endpoint, consulteCriar uma
configuração do endpoint (p. 2961). Para obter mais informações sobre cotas e limites, consulteAmazônia
SageMaker endpoints e cotasnaAWSReferência geral. Para solicitar um aumento do limite de serviço,
entre em contatoAWSSupport. Para obter instruções sobre como solicitar um aumento de limite de serviço,
consulteRegiões e cotas compatíveis (p. 33).

O frio começa
Se seu endpoint não receber tráfego por um tempo e, de repente, receber novas solicitações, pode levar
algum tempo até que ele ative os recursos de computação para processar as solicitações. Isso é chamado
departida de baixa atividade. Como os endpoints sem servidor fornecem recursos de computação sob
demanda, seu endpoint pode passar por arranques a frio. Uma inicialização a frio também pode ocorrer
se suas solicitações simultâneas excederem o uso atual da solicitação simultânea. O tempo de início a frio
depende do tamanho do modelo, do tempo necessário para fazer o download do modelo e do tempo de
inicialização do contêiner.
Para monitorar quanto tempo dura seu horário de partida a frio, você pode usar o Amazon CloudWatch
métricaModelSetupTimepara monitorar seu endpoint sem servidor. Essa métrica monitora o tempo
necessário para lançar novos recursos de computação para seu endpoint. Para saber mais sobre o uso
CloudWatch métricas com endpoints sem servidor, consulteMonitore um endpoint sem servidor (p. 2969).

Exclusions de recursos
Alguns dos recursos atualmente disponíveis para SageMaker A inferência em tempo real não é suportada
para inferência sem servidor, incluindo GPUs,AWSpacotes de modelos de mercado, registros privados
do Docker, endpoints multimodelo, configuração de VPC, isolamento de rede, captura de dados, várias
variantes de produção, monitor de modelo e canais de inferência.
Você não pode converter seu endpoint em tempo real baseado em instância em um endpoint
sem servidor. Se você tentar atualizar seu endpoint em tempo real para sem servidor, receberá
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umValidationErrormensagem. Você pode converter um endpoint sem servidor em tempo real, mas
depois de fazer a atualização, você não pode revertê-lo para o sistema sem servidor.

Começar a usar
É possível criar, atualizar, descrever e excluir um endpoint sem servidor usando o SageMaker console,
oAWSSDKs, oAmazônia SageMaker SDK do Python, e oAWS CLI. Você pode invocar seu endpoint
usando oAWSSDKs, oAmazônia SageMaker SDK do Python, e oAWS CLI. Para obter mais informações
sobre como configurar e usar um endpoint sem servidor, leia o guiaCriar, invocar, atualizar e excluir um
endpoint (p. 2957).

Exemplos de cadernos e blogs
Para exemplos de notebooks Jupyter que mostram end-to-end fluxos de trabalho de endpoints sem
servidor, veja oExemplos de notebooks de inferência sem servidor.

Criar, invocar, atualizar e excluir um endpoint
Ao contrário de outros SageMaker endpoints em tempo real, o Serverless Inference gerencia recursos
de computação e políticas de escalabilidade para você, reduzindo a complexidade para que você possa
se concentrar em seu modelo de ML em vez de gerenciar a infraestrutura. O guia a seguir destaca os
principais recursos dos endpoints sem servidor: como criar, invocar, atualizar, descrever ou excluir um
endpoint. Você pode usar o SageMaker Console do, oAWSSDKs, selecione osAmazônia SageMaker SDK
Python, ou oAWS CLIpara gerenciar seus endpoints sem servidor.
Tópicos
• Pré-requisitos (p. 2957)
• Criar um endpoint sem servidor (p. 2959)
• Invoque um endpoint sem servidor (p. 2967)
• Atualizar um endpoint sem servidor (p. 2967)
• Descrever um endpoint sem servidor (p. 2968)
• Excluir um endpoint sem servidor (p. 2969)

Pré-requisitos
Antes de criar um endpoint sem servidor, preencha os pré-requisitos a seguir.
1.

Configurar umAWSConta da. Você precisa primeiro de umAWSConta da e umAWS Identity
and Access Managementusuário administrador. Para obter instruções sobre como configurar
umaAWSconta, consulteComo faço para criar e ativar uma novaAWSConta da?. Para obter instruções
sobre como proteger sua conta com um usuário administrador do IAM, consulteCriar o seu primeiro
usuário administrador e um grupo de usuários do IAMnaManual do usuário do IAM.

2.

Criar um bucket do Amazon S3. Você usa um bucket do Amazon S3 para armazenar seus artefatos de
modelo. Para saber como criar um bucket, consulteCriar seu primeiro bucket do S3naGuia do usuário
do Amazon S3.

3.

Carregar seus artefatos de modelo para seu bucket do S3. Para obter instruções sobre como carregar
seu modelo no bucket, consulteCarregue um objeto para o seu bucketnaGuia do usuário do Amazon
S3.

4.

Criar uma função do IAM para a Amazon SageMaker. Amazônia SageMaker precisa acessar o
bucket do S3 que armazena seu modelo. Criar uma função do IAM com uma política que forneça
SageMakeracesso de leitura ao seu bucket. O procedimento a seguir mostra como criar uma função
no console, mas você também pode usar oCreateRoleAPI doManual do usuário do IAM. Para obter
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informações sobre como conceder permissões mais granulares à sua função com base no seu caso
de uso, consulteSageMaker Funções (p. 3599).

5.

a.

Faça login no console do IAM.

b.

Na guia de navegação, selecioneFunções.

c.

Selecione Create Role (Criar função).

d.

ParaSelecionar o tipo de entidade confiável, escolhaAWSmanutençãoe selecioneSageMaker.

e.

Selecione Next (Próximo): Permissõese selecionePróximo: Tags.

f.

(Opcional) Adicione tags como pares de chave-valor se quiser ter metadados para a função.

g.

Selecione Next (Próximo): Análise.

h.

ParaNome da função, insira um nome para a nova função que seja exclusivo na suaAWSConta
da. Você não pode editar o nome da função depois de criar a função.

i.

(Opcional) Em Role description (Descrição da função), digite uma descrição para a nova função.

j.

Selecione Create role (Criar função).

Anexe permissões de bucket do S3 à sua SageMaker função do. Depois de criar uma função do IAM,
anexe uma política que forneça SageMaker permissão para acessar o bucket do S3 que contém seus
artefatos de modelo.
a.

Na guia de navegação do console do IAM, escolhaFunções.

b.

Na lista de funções, pesquise a função que você criou na etapa anterior por nome.

c.

Escolha sua função e, em seguida,Anexar políticas.

d.

ParaAnexar permissões, escolhaCreate política.

e.

NoCreate políticavisualize, selecione oJSONGuia.

f.

Adicione a declaração de política a seguir no editor de JSON. Certifique-se de substituir<yourbucket-name>com o nome do bucket do S3 que armazena seus artefatos de modelo. Se
quiser restringir o acesso a uma pasta ou arquivo específico em seu bucket, você também pode
especificar o caminho da pasta Amazon S3, por exemplo,<your-bucket-name>/<modelfolder>.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:GetObject",
"Resource": "arn:aws:s3:::<your-bucket-name>/*"
}
]

g.

Selecione Next (Próximo): Tags.

h.

(Opcional) Adicione tags em pares de chave-valor à política.

i.

Selecione Next (Próximo): Análise.

j.

ParaName (Nome), insira um nome para a nova política.

k.

(Opcional) Adicionar umDescriçãopara a política.

l.

Escolha Create policy (Criar política).

m. Depois de criar a política, volte paraFunçõesnaConsole do IAMe selecione seu SageMakerfunção
do.
n.

Escolha Attach policies (Anexar políticas).

o.

ParaAnexar permissões, pesquise a política que você criou pelo nome. Selecione e
escolhaAnexar política.
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6.

Selecione uma imagem de contêiner Docker pré-criada ou traga a sua própria. O contêiner que você
escolhe serve inferência em seu endpoint. SageMaker fornece contêineres para algoritmos integrados
e imagens pré-construídas do Docker para algumas das estruturas de aprendizado de máquina mais
comuns, como o Apache MXNet, TensorFlow, PyTorche Chainer. Para obter uma lista completa dos
disponíveis SageMaker imagens, vejaImagens de Deep Learning Containers.
Se nenhum dos existentes SageMaker os contêineres atendem às suas necessidades, talvez seja
necessário criar seu próprio contêiner Docker. Para obter informações sobre como criar sua imagem
do Docker e torná-la compatível com SageMaker, consulte a consulteUsar o próprio código de
inferência (p. 3230). Para usar seu contêiner com um endpoint sem servidor, a imagem do contêiner
deve residir em um repositório Amazon ECR dentro do mesmoAWSconta que cria o endpoint.

7.

(Opcional) Registre seu modelo no Model Registry. SageMaker Registry de modelo (p. 3015)ajuda
você a catalogar e gerenciar versões de seus modelos para uso em pipelines de ML. Para
obter informações sobre o registro de uma versão do modelo, consulteCriar um grupo de
modelos (p. 3017)eRegistrar uma versão de modelo (p. 3021). Para ver um exemplo de um fluxo de
trabalho de registro de modelo e inferência sem servidor, consulte o seguinteexemplo de notebook.

8.

(Opcional) Traga umAWS KMSchave. Ao configurar um endpoint sem servidor, você tem a opção de
especificar uma chave do KMS que SageMaker usa para criptografar sua imagem do Amazon ECR.
Observe que a política de chaves para a chave KMS deve conceder acesso à função do IAM que você
especifica ao configurar seu endpoint. Para saber mais sobre as chaves do KMS, consulte aAWS Key
Management ServiceGuia do desenvolvedor do.

Criar um endpoint sem servidor
Para criar um endpoint sem servidor, você pode usar o Amazon SageMaker console, as APIs ou oAWS
CLI. Você pode criar um endpoint sem servidor usando um processo semelhante aoendpoint em tempo
real (p. 2792).
Tópicos
• Criar um modelo (p. 2959)
• Criar uma configuração do endpoint (p. 2961)
• Criar um endpoint (p. 2964)

Criar um modelo
Para criar seu modelo, você deve fornecer a localização dos artefatos do modelo e da imagem do
contêiner. Você também pode usar uma versão de modelo doSageMaker Registry de modelo (p. 3015).
Os exemplos nas seções a seguir mostram como criar um modelo usando aCreateModelAPI, registro de
modelos eAmazônia SageMakerconsole.

Para criar um modelo (usando o Model Registry)
Registry de modelo (p. 3015)é uma característica do SageMaker que ajuda você a catalogar e gerenciar
versões do seu modelo para uso em pipelines de ML. Para usar o Model Registry com Serverless
Inference, você deve primeiro registrar uma versão do modelo em um grupo de modelos do Model
Registry. Para saber como registrar um modelo no Model Registry, siga os procedimentos emCriar um
grupo de modelos (p. 3017)eRegistrar uma versão de modelo (p. 3021).
O exemplo a seguir exige que você tenha o ARN de uma versão de modelo registrada e use oAWSSDK
para Python (Boto3).para chamar oCreateModelAPI. Para inferência sem servidor, o Model Registry
atualmente só é suportado peloAWSSDK for Python (Boto3). No exemplo, especifique os seguintes
valores:
• Paramodel_name, insira um nome para o modelo.
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• Parasagemaker_role, você pode usar o padrão SageMaker-função criada ou personalizada
SageMaker Função do IAM da etapa 4 doPré-requisitos (p. 2957)Seção.
• ParaModelPackageName, especifique o ARN para a versão do seu modelo, que deve ser registrado em
um grupo de modelos no Model Registry.

#Setup
import
import
region
client

boto3
sagemaker
= boto3.Session().region_name
= boto3.client("sagemaker", region_name=region)

#Role to give SageMaker permission to access AWS services.
sagemaker_role = sagemaker.get_execution_role()
#Specify a name for the model
model_name = "<name-for-model>"
#Specify a Model Registry model version
container_list = [
{
"ModelPackageName": <model-version-arn>
}
]
#Create the model
response = client.create_model(
ModelName = model_name,
ExecutionRoleArn = sagemaker_role,
container_list
)

Para criar um modelo (usando a API)
O exemplo a seguir usa oAWSSDK para Python (Boto3).para chamar oCreateModelAPI. Especifique os
seguintes valores:
• Parasagemaker_role,você pode usar o padrão SageMaker-função criada ou personalizada
SageMaker Função do IAM da etapa 4 doPré-requisitos (p. 2957)Seção.
• Paramodel_url, especifique o URI do Amazon S3 para seu modelo.
• Paracontainer, recupere o contêiner que você deseja usar pelo caminho do Amazon ECR.
Este exemplo usa um SageMaker-contêiner XGBoost fornecido. Se você não selecionou um
SageMakerrecipiente ou trouxe o seu próprio, consulte a Etapa 6 doPré-requisitos (p. 2957)seção para
obter mais informações.
• Paramodel_name, insira um nome para o modelo.

#Setup
import
import
region
client

boto3
sagemaker
= boto3.Session().region_name
= boto3.client("sagemaker", region_name=region)

#Role to give SageMaker permission to access AWS services.
sagemaker_role = sagemaker.get_execution_role()
#Get model from S3
model_url = "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/models/model.tar.gz"
#Get container image (prebuilt example)
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from sagemaker import image_uris
container = image_uris.retrieve("xgboost", region, "0.90-1")
#Create model
model_name = "<name-for-model>"
response = client.create_model(
ModelName = model_name,
ExecutionRoleArn = sagemaker_role,
Containers = [{
"Image": container,
"Mode": "SingleModel",
"ModelDataUrl": model_url,
}]
)

Como criar um modelo (usando o console)
1.

Faça login no.Amazônia SageMakerconsole.

2.

Na guia de navegação, selecioneInferência.

3.

Depois, selecione oModelos.

4.

Escolha Create model (Criar modelo).

5.

ParaNome do modelo, insira um nome para o modelo que seja exclusivo para sua conta eRegião da
AWS.

6.

ParaIAM role (Função do IAM), ou selecione uma função do IAM que você já criou (consultePrérequisitos (p. 2957)) ou permitir SageMaker para criar um para você.

7.

EmDefinição de contêiner 1, paraOpções de entrada de contêiner, selecione, selecioneForneça
artefatos do modelo e localização de entrada.

8.

ParaForneça artefatos de modelo e opções de imagem de inferência, selecione, selecioneUse um
único modelo.

9.

ParaLocalização da imagem do código de inferência, insira um caminho do Amazon ECR para
um contêiner. A imagem deve ser uma SageMaker-imagem original fornecida (por exemplo.
TensorFlow, XGBoost) ou uma imagem que reside em um repositório Amazon ECR na mesma conta
na qual você está criando o endpoint. Se você não tiver um contêiner, volte para a Etapa 6 doPrérequisitos (p. 2957)seção para obter mais informações.

10. ParaLocalização dos artefatos do modelo, insira o URI do Amazon S3 em seu modelo de ML. Por
exemplo, s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/models/model.tar.gz.
11. (Opcional) ParaTags, adicione pares de valores-chave para criar metadados para seu modelo.
12. Escolha Create model (Criar modelo).

Criar uma configuração do endpoint
Depois de criar um modelo, crie uma configuração de endpoint. Em seguida, você pode implantar seu
modelo usando as especificações na configuração do seu endpoint. Na configuração, você especifica
se deseja um endpoint em tempo real ou sem servidor. Para criar uma configuração de endpoint sem
servidor, você pode usar oAmazônia SageMaker console, oCreateEndpointConfigAPI, ou oAWS CLI. As
abordagens da API e do console estão descritas nas seções a seguir.

Como criar uma configuração de endpoint (usando a API)
O exemplo a seguir usa oAWSSDK para Python (Boto3).para chamar oCreateEndpointConfigAPI.
Especifique os seguintes valores:
• ParaEndpointConfigName, escolha um nome para a configuração do endpoint. O nome deve ser
exclusivo na sua conta em uma região.
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• (Opcional) ParaKmsKeyId, use o ID de chave, o ARN de chave, nome de alias ou ARN de alias para
umaAWS KMSchave que deseja usar. SageMaker usa essa chave para criptografar sua imagem do
Amazon ECR.
• ParaModelName, use o nome do modelo que você quer implantar. Deve ser o mesmo modelo que você
usou noCriar um modelo (p. 2959)degrau.
• Para ServerlessConfig:
• Defina MemorySizeInMB para 2048. Neste exemplo, definimos o tamanho da memória para 2048
MB, mas você pode escolher qualquer um dos seguintes valores para o tamanho da memória: 1024
MB, 2048 MB, 3072 MB, 4096 MB, 5120 MB ou 6144 MB.
• Defina MaxConcurrency para 20. Para este exemplo, definimos o máximo de simultaneidade como
20. O número máximo de invocações simultâneas que você pode definir para um endpoint sem
servidor é 200, e o valor mínimo que você pode escolher é 1.

response = client.create_endpoint_config(
EndpointConfigName="<your-endpoint-configuration>",
KmsKeyId="arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/143ef68f-76fd-45e3-abba-ed28fc8d3d5e",
ProductionVariants=[
{
"ModelName": "<your-model-name>",
"VariantName": "AllTraffic",
"ServerlessConfig": {
"MemorySizeInMB": 2048,
"MaxConcurrency": 20
}
}
]
)

Como criar uma configuração de endpoint (usando o console)
1.

Faça login no.Amazônia SageMakerconsole.

2.

Na guia de navegação, selecioneInferência.

3.

Depois, selecione oConfigurações do endpoint.

4.

EscolhaCriar configuração do endpoint.

5.

ParaNome da configuração do endpoint, insira um nome que seja exclusivo na sua conta em uma
região.

6.

ParaType de endpoint, selecione, selecioneSem servidor.
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7.

ParaVariantes de produção, escolhaAdicionar modelo.

8.

SobAdicionar modelo, selecione o modelo que você deseja usar na lista de modelos e, em seguida,
escolhaSalvar.

9.

Depois de adicionar seu modelo, emAções, escolhaElastic.

10. ParaTamanho da memória, escolha o tamanho da memória que você deseja em GB.
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11. ParaMáxima concorrência, insira o máximo de invocações simultâneas desejadas para o endpoint. O
valor máximo que você pode inserir é 200 e o mínimo é 1.
12. Escolha Save (Salvar).
13. (Opcional) ParaTags, insira pares de valores-chave se quiser criar metadados para sua configuração
de endpoint.
14. EscolhaCriar configuração do endpoint.

Criar um endpoint
Para criar um endpoint sem servidor, você pode usar aAmazônia SageMaker console,
oCreateEndpointAPI, ou oAWS CLI. As abordagens da API e do console estão descritas nas seções a
seguir. Depois de criar seu endpoint, pode levar alguns minutos para que o endpoint fique disponível.

Como criar um endpoint (usando a API)
O exemplo a seguir usa oAWSSDK para Python (Boto3).para chamar oCreateEndpointAPI. Especifique os
seguintes valores:
• ParaEndpointName, insira um nome para o endpoint que seja exclusivo dentro de uma região na sua
conta.
• ParaEndpointConfigName, use o nome da configuração do endpoint que você criou na seção
anterior.

response = client.create_endpoint(
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)

EndpointName="<your-endpoint-name>",
EndpointConfigName="<your-endpoint-config>"

Como criar um endpoint (usando o console)
1.

Faça login noAmazônia SageMakerconsole.

2.

Na guia de navegação, selecioneInferência.

3.

Depois, selecione oEndpoints.

4.

Escolha Create endpoint (Criar endpoint).

5.

ParaNome do endpoint, insira um nome exclusivo em uma região em sua conta.

6.

ParaAnexar configuração do endpoint, selecione, selecioneUse uma configuração de endpoint
existente.

7.

ParaConfiguração do endpoint, selecione o nome da configuração do endpoint que você criou na
seção anterior e escolhaSelecionar a configuração do endpoint.

8.

(Opcional) ParaTags, insira pares de chave-valor se quiser criar metadados para seu endpoint.

9.

Escolha Create endpoint (Criar endpoint).
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Invoque um endpoint sem servidor
Para realizar a inferência usando um endpoint sem servidor, você deve enviar uma solicitação HTTP
para o endpoint. Você pode usar oInvokeEndpointAPI ou oAWS CLI, que fazem umaPOSTsolicitação
para invocar seu endpoint. O tamanho máximo da carga útil de solicitação e resposta para invocações
sem servidor é de 4 MB. Observe que uma inicialização a frio (ou um atraso na ativação dos recursos de
computação) no endpoint pode atrasar o tempo de resposta em até 4 minutos:
• O modelo deve ser baixado e o servidor deve responder com êxito ao/pingdentro de 3 minutos.
• O tempo limite para o contêiner responder às solicitações de inferência para/invocationsé 1 minuto.
Para obter informações sobre arranques a frio para endpoints sem servidor, consulteO frio
começa (p. 2956).

Invoque um endpoint
O exemplo a seguir usa oAWSSDK para Python (Boto3).para chamar oInvokeEndpointAPI. Observe
que, diferentemente das outras chamadas de API neste guia, paraInvokeEndpoint, você deve usar
SageMaker Tempo de execução como cliente. Especifique os seguintes valores:
• Paraendpoint_name, use o nome do endpoint sem servidor em serviço que você deseja invocar.
• Paracontent_type, especifique o tipo MIME dos dados de entrada no corpo da solicitação (por
exemplo,application/json).
• Parapayload, use sua carga de solicitação para inferência. Sua carga útil deve estar em bytes ou em
um objeto semelhante a um arquivo.

runtime = boto3.client("sagemaker-runtime")
endpoint_name = "<your-endpoint-name>"
content_type = "<request-mime-type>"
payload = <your-request-body>
response = client.invoke_endpoint(
EndpointName=endpoint_name,
ContentType=content_type,
Body=payload
)

Atualizar um endpoint sem servidor
Antes de atualizar seu endpoint, crie uma nova configuração de endpoint ou use uma configuração de
endpoint existente. A configuração do endpoint é onde você especifica as alterações para sua atualização.
Em seguida, você poderá atualizar seu endpoint com aSageMaker console, oUpdateEndpointAPI, ou
oAWS CLI. O processo de atualização de um endpoint sem servidor é o mesmo que o processo de
atualização de umendpoint em tempo real (p. 2792). Observe que, ao atualizar seu endpoint, você pode
experimentar arranques a frio ao fazer solicitações para o endpoint, porque SageMaker deve reinicializar
seu contêiner e modelo.

Criar uma nova configuração de endpoint
Para criar uma nova configuração de endpoint sem servidor, consulte o procedimento anterior emCriar
uma configuração do endpoint (p. 2961). Você também pode criar uma configuração de endpoint em
tempo real para mudar da capacidade sem servidor para a baseada em instância.

2967

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Criar, invocar, atualizar e excluir um endpoint

Atualize o endpoint
Exemplos de como atualizar seu endpoint usando aUpdateEndpointAPI e oSageMaker consoleestão
descritas nas seções a seguir.

Como atualizar o endpoint (usando a API)
O exemplo a seguir usa oAWSSDK para Python (Boto3).para chamar oUpdateEndpointAPI. Especifique os
seguintes valores:
• ParaEndpointName, use o nome do endpoint que você está atualizando.
• ParaEndpointConfigName, use o nome da configuração do endpoint que você quer usar para a
atualização.

response = client.update_endpoint(
EndpointName="<your-endpoint-name>",
EndpointConfigName="<new-endpoint-config>",
)

Para atualizar o endpoint (usando o console)
1.
2.

Faça login no.Amazônia SageMakerconsole.
Na guia de navegação, selecioneInferência.

3.
4.

Depois, selecione oEndpoints.
Na lista de endpoints, selecione o endpoint que você quer atualizar.

5.
6.
7.

EscolhaAtualizar endpoint.
ParaAlterar a configuração do endpoint, escolhaUse uma configuração de endpoint existente.
Na lista de configurações de endpoint, selecione aquela que você deseja usar para sua atualização.

8.
9.

EscolhaSelecionar a configuração do endpoint.
EscolhaAtualizar endpoint.

Descrever um endpoint sem servidor
Talvez você queira recuperar informações sobre seu endpoint, incluindo detalhes como o ARN do
endpoint, o status atual, a configuração da implantação e os motivos da falha. Você pode encontrar
informações sobre seu endpoint usando oSageMaker console, oDescribeEndpointAPI, ou oAWS CLI.

Para descrever um endpoint (usando API)
O exemplo a seguir usa oAWSSDK para Python (Boto3).para chamar oDescribeEndpointAPI.
ParaEndpointName, use o nome do endpoint que você quer verificar.
response = client.describe_endpoint(
EndpointName="<your-endpoint-name>",
)

Para descrever um endpoint (usando o console)
1.
2.
3.
4.

Faça login no.Amazônia SageMakerconsole.
Na guia de navegação, selecioneInferência.
Depois, selecione oEndpoints.
Na lista de endpoints, escolha o endpoint que você quer verificar.
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A página do endpoint contém as informações sobre seu endpoint.

Excluir um endpoint sem servidor
Você pode excluir seu endpoint sem servidor usando aSageMaker console, oDeleteEndpointAPI, ou oAWS
CLI. Os exemplos a seguir mostram como excluir seu endpoint por meio da API e do SageMaker Console
do.

Como excluir um endpoint (usando a API)
O exemplo a seguir usa oAWSSDK para Python (Boto3).para chamar oDeleteEndpointAPI.
ParaEndpointName, use o nome do endpoint sem servidor que você quer excluir.
response = client.delete_endpoint(
EndpointName="<your-endpoint-name>",
)

Para excluir um endpoint (usando o console)
1.

Faça login no.Amazônia SageMakerconsole.

2.

Na guia de navegação, selecioneInferência.

3.

Depois, selecione oEndpoints.

4.

Na lista de endpoints, selecione o endpoint que você quer excluir.

5.

Escolha oAçõeslista suspensa e.Excluir.

6.

Quando solicitado novamente, escolhaExcluir.

Agora, seu endpoint deve iniciar o processo de exclusão.

Monitore um endpoint sem servidor
Para monitorar seu endpoint sem servidor, você pode usar a Amazon CloudWatch alarme do. CloudWatch
é um serviço que coleta métricas em tempo real do seuAWSaplicativos e recursos. Um alarme observa
as métricas à medida que elas são coletadas e permite que você pré-especifique um limite e as ações
a serem tomadas se esse limite for violado. Por exemplo, seu CloudWatch O alarme pode enviar uma
notificação se seu endpoint ultrapassar um limite de erro. Ao configurar o CloudWatch alarmes, você
ganha visibilidade do desempenho e da funcionalidade do seu endpoint.
Para saber mais a respeito CloudWatch Métricas do que você pode usar para monitorar seus
endpoints no SageMaker, consulteSageMaker Métricas de invocação de endpoint (p. 3714).
OModelSetupTimeA métrica rastreia a hora de início a frio do seu endpoint ou o tempo necessário
para lançar novos recursos de computação para seu endpoint sem servidor. Essa métrica depende
do tamanho do modelo e do tempo de inicialização do contêiner. Os endpoints sem servidor também
podem usar oInvocations4XXErrors,Invocations5XXErrors, eInvocationsMétricas
doAWS/SageMakerNamespace do. Noaws/sagemaker/Endpointsnamespace, eles podem usar
oMemoryUtilizationMétrica do. Para obter mais informações sobre CloudWatch alarmes, consulteUsar
a Amazon CloudWatch alarmesnaAmazônia CloudWatch Guia do usuário do.
Se você quiser monitorar os registros do seu endpoint para depuração ou análise de progresso, você
pode usar a Amazon CloudWatch Registros. O SageMaker- o grupo de log fornecido que você pode usar
para endpoints sem servidor é/aws/sagemaker/Endpoints/[EndpointName]. Para obter mais
informações sobre como usar o CloudWatch Login SageMaker, consulteRegistro da Amazon SageMaker
Eventos com a Amazon CloudWatch (p. 3726). Para saber mais a respeito CloudWatch Registros,
consulteO que é a Amazon CloudWatch Registros?naAmazônia CloudWatch Guia do usuário do Logs.
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Solução de problemas
Se você estiver tendo problemas com a inferência sem servidor, consulte as dicas de solução de
problemas a seguir.

Problemas de contêiner
Se o contêiner usado para um endpoint sem servidor for o mesmo usado em um endpoint baseado
em instância, seu contêiner pode não ter permissões para gravar arquivos. Isso pode acontecer pelos
seguintes motivos:
• Seu endpoint sem servidor falha na criação ou atualização devido a uma falha na verificação de
integridade do ping.
• A Amazônia CloudWatch os registros do endpoint mostram que o contêiner está falhando ao gravar em
algum arquivo ou diretório devido a um erro de permissão.
Para corrigir esse problema, você pode tentar adicionar permissões de leitura, gravação e execução
paraotherno arquivo ou diretório e, em seguida, reconstrua o contêiner. Você pode executar as etapas a
seguir para concluir esse processo:
1.

No Dockerfile que você usou para criar seu contêiner, adicione o seguinte comando:RUN chmod o
+rwX <file or directory name>

2.

Reconstrua o contêiner.

3.

Faça upload da nova imagem do contêiner para o Amazon ECR.

4.

Tente criar ou atualizar o endpoint sem servidor novamente.

Inferência assíncrona
Inferência assíncrona do Amazon SageMaker é um novo recurso do SageMaker que enfileira as
solicitações recebidas e as processa de forma assíncrona. Essa opção é ideal para solicitações com
grandes tamanhos de carga útil (até 1 GB), longos tempos de processamento (até 15 minutos) e
requisitos de latência quase em tempo real. A Inferência assíncrona permite economizar custos escalando
automaticamente a contagem de instâncias para zero quando não há solicitações a serem processadas,
portanto, você paga somente quando o endpoint estiver processando solicitações.

Como funcionam
Criar um endpoint de inferência assíncrona é semelhante à criação de endpoints de inferência
em tempo real. Você pode usar os modelos do SageMaker existentes e só precisa especificar
oAsyncInferenceConfigao criar sua configuração de endpoint com oEndpointConfigfield
noCreateEndpointConfigAPI. O diagrama a seguir mostra a arquitetura e o fluxo de trabalho da
Inferência assíncrona.
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Para chamar o endpoint, você precisa colocar a carga útil da solicitação no Amazon S3 e fornecer
um ponteiro para essa carga como parte doInvokeEndpointAsyncsolicitação. Após a chamada, o
SageMaker enfileira a solicitação de processamento e retorna um identificador e um local de saída como
resposta. Ao processar, o SageMaker coloca o resultado no local do Amazon S3. Opcionalmente, você
pode optar por receber notificações de sucesso ou erro com o Amazon SNS. Para obter mais informações
sobre como configurar notificações assíncronas, consulteVerificar os resultados da previsão (p. 2983).

Note
A presença de uma configuração de inferência assíncrona (AsyncInferenceConfig) na
configuração do endpoint implica que o endpoint só pode receber invocações assíncronas.

Como faço para começar?
Se você estiver usando o Amazon SageMaker Asynchronous Inference, recomendamos fazer o seguinte:
• LeiaCrie, invoque e atualize um endpoint assíncrono (p. 2971)Para obter informações sobre como criar,
chamar, atualizar e excluir um endpoint assíncrono.
• Explorar oCaderno de exemplo de Inferência Assíncronanoexemplos aws/amazonsagemaker-Repositório do GitHub.
Observe que, se seu endpoint usar qualquer um dos recursos listados nesteExclusions (p. 3013), não será
possível usar a Inferência assíncrona.

Crie, invoque e atualize um endpoint assíncrono
Este guia demonstra os pré-requisitos que você deve atender para criar um endpoint assíncrono, além
de como criar, invocar e excluir seus endpoints assíncronos. É possível criar, atualizar, excluir e invocar
endpoints assíncronos com oAWSSDKs eAmazônia SageMaker SDK.
Tópicos
• Pré-requisitos (p. 2972)
• Crie um endpoint de inferência assíncrona (p. 2974)
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• Invocar um endpoint assíncrono (p. 2978)
• Atualizar um endpoint assíncrono (p. 2979)
• Excluir um endpoint assíncrono (p. 2979)

Pré-requisitos
Para usar endpoints assíncronos, primeiro verifique se você atendeu a esses pré-requisitos.
1.

Criar uma função do IAM para a Amazon SageMaker.
A inferência assíncrona precisa de acesso ao URI do bucket do Amazon S3. Para facilitar isso, crie
uma função do IAM que possa ser executada SageMaker e tem permissão para acessar o Amazon
S3 e o Amazon SNS. Usando essa função, SageMaker pode ser executado em sua conta e acessar o
bucket do Amazon S3 e tópicos do Amazon SNS.
Você pode criar uma função do IAM usando o console do IAMAWS SDK for Python (Boto3), ouAWS
CLI. Veja a seguir um exemplo de como criar uma função do IAM e anexar as políticas necessárias ao
console do IAM.
a.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do IAM em https://
console.aws.amazon.com/iam/.

b.

No painel de navegação do console do IAM, escolha Roles (Funções) e, em seguida, Create role
(Criar função).

c.

Em Select type of trusted entity (Selecionar tipo de entidade confiável), selecione AWS serviço .

d.

Escolha o serviço que você deseja que assuma essa função. Nesse caso, escolhaSageMaker.
Depois, selecione Next (Próximo): Permissions
• Isso cria automaticamente uma política de IAM que concede acesso a serviços relacionados,
como Amazon S3, Amazon ECR e CloudWatch Registros.

e.

Selecione Next (Próximo): Tags.

f.

(Opcional) Adicione metadados à função anexando tags como pares de chave-valor. Para obter
mais informações sobre como usar etiquetas no IAM, consulte Recursos de etiquetas do IAM.

g.

Selecione Next (Próximo): Análise.

h.

Digite umNome da função.

i.

Se possível, digite um nome de função ou um sufixo de nome de função. Os nomes de função
devem ser exclusivos em sua conta da AWS. Eles não são diferenciados por letras maiúsculas e
minúsculas. Por exemplo, não é possível criar funções chamadas PRODROLE e prodrole. Como
outros recursos da AWS podem fazer referência à função, não é possível editar o nome da função
depois de ela ser criada.

j.

(Opcional) Em Descrição da função, digite uma descrição para a nova função.

k.

Revise a função e escolha Create role.
Observe o SageMaker função ARN. Para encontrar a função ARN usando o console do, faça o
seguinte:

2.

i.

Acesse o console do IAM:https://console.aws.amazon.com/iam/

ii.

SelectFunções.

iii.

Pesquise a função que acabou de criar digitando o nome da função no campo de pesquisa.

iv.

Selecione a função.

v.

A função ARN está no topo daResumoPágina.

Adicionar Amazon SageMaker, Permissões do Amazon S3 e do Amazon SNS para sua função do
IAM.
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Depois que a função for criada, conceda SageMaker, Amazon S3 e, opcionalmente, permissões do
Amazon SNS para sua função do IAM.
EscolhaFunçõesno console do IAM. Pesquise a função que você criou digitando o nome da sua
função naPesquisarcampo.
a.

Escolha a função de.

b.

Depois, selecioneAnexar políticas.

c.

Amazônia SageMaker A inferência assíncrona precisa de permissão para realizar as seguintes
ações:"sagemaker:CreateModel","sagemaker:CreateEndpointConfig","sagemaker:CreateEndpo
e"sagemaker:InvokeEndpointAsync".
Essas ações estão incluídas noAmazonSageMakerFullAccesspolítica. Adicione essa política
à sua função do IAM. SearchAmazonSageMakerFullAccessnaPesquisarcampo. Selecione
AmazonSageMakerFullAccess.

d.

Escolha Attach policy (Anexar política).

e.

Depois, selecioneAnexar políticaspara adicionar permissões do Amazon S3.

f.

SelectCriar política.

g.

Selecione oJSONGuia.

h.

Adicione a seguinte declaração de política:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:AbortMultipartUpload",
"s3:ListBucket"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:s3:::bucket_name/*"
}
]

i.

Selecione Next (Próximo): Tags.

j.

Digite umNome da política.

k.

Escolha Create policy (Criar política).

l.

Repita as mesmas etapas que você concluiu para adicionar permissões do Amazon S3 a fim de
adicionar permissões do Amazon SNS. Para a declaração de política, anexe o seguinte:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"sns:Publish"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:sns:<region>:<Account_ID>:<SNS_Topic>"
}
]
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3.

Carregue seus dados de inferência (por exemplo, modelo de aprendizado de máquina, dados de
amostra) paraAmazon S3.

4.

Selecione uma imagem de inferência Docker pré-criada ou crie sua própria imagem de inferência do
Docker.
SageMaker fornece contêineres para seus algoritmos integrados e imagens pré-construídas do
Docker para algumas das estruturas de aprendizado de máquina mais comuns, como o Apache
MXNet, TensorFlow, PyTorche Chainer. Para obter uma lista completa de SageMakerimagens,
vejaImagens de Deep Learning Containers. Se você optar por usar um SageMaker contêiner
fornecido, você pode aumentar o tempo limite do endpoint e os tamanhos da carga útil a partir do
padrão definindo as variáveis de ambiente no contêiner. Para saber como definir as diferentes
variáveis de ambiente para cada estrutura, consulte a etapa Criar um modelo para criar um endpoint
assíncrono.
Se nenhum dos existentes SageMaker os contêineres atendem às suas necessidades e você não tem
um contêiner próprio, talvez seja necessário criar um novo contêiner Docker. ConsulteUsar o próprio
código de inferência (p. 3230)para obter informações sobre como criar sua imagem do Docker.

5.

Criar um tópico do Amazon SNS (opcional)
Crie um tópico do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) que envie notificações sobre
solicitações que concluíram o processamento. O Amazon SNS é um serviço de notificação para
aplicativos orientados a mensagens, com vários assinantes solicitando e recebendo notificações
“push” de mensagens urgentes por meio de vários protocolos de transporte, incluindo HTTP, Amazon
SQS e e-mail. Você pode especificar tópicos do Amazon SNS ao criar umEndpointConfigobjeto
quando você especificaAsyncInferenceConfigusar oEndpointConfigAPI.
Siga as etapas para criar e assinar um tópico do Amazon SNS.
a.

Usando o console do Amazon SNS, crie um tópico. Para obter instruções, consulteCriar um tópico
do Amazon SNSnaAmazon Simple Notification Service Guia do desenvolvedor do.

b.

Inscreva-se no tópico. Para obter instruções, consulteAssinar tópico do Amazon SNSnaAmazon
Simple Notification ServiceGuia do desenvolvedor do.

c.

Ao receber um e-mail solicitando que confirme sua assinatura no tópico, confirme a assinatura.

d.

Anote o nome de recurso da Amazon (ARN) do tópico. O tópico do Amazon SNS que você criou é
outro recurso em suaAWSConta da e tem um ARN exclusivo. O ARN está no seguinte formato:
arn:aws:sns:aws-region:account-id:topic-name

Para obter mais informações sobre o Amazon SNS, consulte oGuia de desenvolvedor do Amazon
SNS.

Crie um endpoint de inferência assíncrona
Crie um endpoint assíncrono da mesma forma que você criaria um endpoint usando SageMaker serviços
de hospedagem:
• Criar um modelo em SageMaker comCreateModel.
• Criar uma configuração de endpoint comCreateEndpointConfig.
• Crie um endpoint HTTPS comCreateEndpoint.
Para criar um endpoint, crie primeiro um modelo comCreateModel, onde você aponta para o artefato
do modelo e um caminho de registro do Docker (Imagem). Em seguida, você cria uma configuração
usandoCreateEndpointConfigonde você especifica um ou mais modelos que foram criados usando
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oCreateModelAPI para implantar e os recursos que você deseja SageMaker para provisionar. Crie seu
endpoint comCreateEndpointusando a configuração do endpoint especificada na solicitação. Você pode
atualizar um endpoint assíncrono com oUpdateEndpointAPI. Envie e receba solicitações de inferência
do modelo hospedado no endpoint comInvokeEndpointAsync. Você pode excluir seus endpoints com
oDeleteEndpointAPI.
Para obter uma lista completa de SageMaker Imagens, vejaImagens de Deep Learning Containers.
ConsulteUsar o próprio código de inferência (p. 3230)para obter informações sobre como criar sua
imagem do Docker.

Criar um modelo
O exemplo a seguir mostra como criar um modelo usando oAWS SDK for Python (Boto3). As primeiras
linhas definem:
• sagemaker_client: Um nível baixo SageMaker objeto cliente que facilita o envio e o recebimento de
solicitações paraAWSServiços da .
• sagemaker_role: Uma variável de string com o SageMaker Nome do recurso da Amazon (ARN).
• aws_region: Uma variável de string com o nome do seuAWSregião.

import boto3
# Specify your AWS Region
aws_region='<aws_region>'
# Create a low-level SageMaker service client.
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region_name=aws_region)
# Role to give SageMaker permission to access AWS services.
sagemaker_role= "arn:aws:iam::<account>:role/*"

Em seguida, especifique a localização do modelo pré-treinado que está armazenada no Amazon S3. Neste
exemplo, usamos um modelo XGBoostdemo-xgboost-model.tar.gz. O URI completo do Amazon S3
é armazenado em uma variável de stringmodel_url:
#Create a variable w/ the model S3 URI
s3_bucket = '<your-bucket-name>' # Provide the name of your S3 bucket
bucket_prefix='saved_models'
model_s3_key = f"{bucket_prefix}/demo-xgboost-model.tar.gz"
#Specify S3 bucket w/ model
model_url = f"s3://{s3_bucket}/{model_s3_key}"

Especifique um contêiner primário. Para o contêiner primário, você especifica a imagem do Docker que
contém código de inferência, artefatos (do treinamento anterior) e um mapa de ambiente personalizado
que o código de inferência usa quando você implanta o modelo para previsões.
Neste exemplo, especificamos uma imagem de container do algoritmo do XGBoost:
from sagemaker import image_uris
# Specify an AWS container image.
container = image_uris.retrieve(region=aws_region, framework='xgboost', version='0.90-1')

Criar um modelo na Amazon SageMaker comCreateModel. Especifique o seguinte:
• ModelName: Um nome para seu modelo (neste exemplo, ele é armazenado como uma variável de string
chamadamodel_name).
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• ExecutionRoleArn: O nome de recurso da Amazon (ARN) da função do IAM que a Amazon
SageMakerpode assumir o acesso a artefatos de modelo e imagens do Docker para implantação em
instâncias de computação de ML ou para trabalhos de transformação em lote.
• PrimaryContainer: a localização da imagem de Docker que contém código de inferência que contém
código de inferência quando o modelo é implantado para previsões.

model_name = '<The_name_of_the_model>'
#Create model
create_model_response = sagemaker_client.create_model(
ModelName = model_name,
ExecutionRoleArn = sagemaker_role,
PrimaryContainer = {
'Image': container,
'ModelDataUrl': model_url,
})

ConsulteCreateModeldescrição na SageMaker Guia de referência da API para obter uma lista completa
dos parâmetros da API.
Se você estiver usando um SageMaker contêiner fornecido, você pode aumentar o tempo limite do servidor
modelo e os tamanhos da carga útil dos valores padrão para os máximos suportados pela estrutura
definindo variáveis de ambiente nesta etapa. Talvez você não consiga aproveitar o tempo limite máximo e
os tamanhos de carga útil suportados pela inferência assíncrona se você não definir explicitamente essas
variáveis. O exemplo a seguir mostra como você pode definir as variáveis de ambiente para um PyTorch
Contêiner de inferência baseado em TorchServe.
model_name = '<The_name_of_the_model>'
#Create model
create_model_response = sagemaker_client.create_model(
ModelName = model_name,
ExecutionRoleArn = sagemaker_role,
PrimaryContainer = {
'Image': container,
'ModelDataUrl': model_url,
'Environment': {
'TS_MAX_REQUEST_SIZE': '100000000',
'TS_MAX_RESPONSE_SIZE': '100000000',
'TS_DEFAULT_RESPONSE_TIMEOUT': '1000'
},
})

Depois de terminar de criar seu endpoint, você deve testar se definiu as variáveis de ambiente
corretamente, imprimindo-as a partir do seuinference.pyroteiro. A tabela a seguir lista as variáveis de
ambiente de várias estruturas que você pode definir para alterar os valores padrão.
Framework

Variáveis de ambiente

PyTorch 1.8 (baseado em TorchServe)

'TS_MAX_REQUEST_SIZE': '100000000'
'TS_MAX_RESPONSE_SIZE': '100000000'
'TS_DEFAULT_RESPONSE_TIMEOUT': '1000

PyTorch 1.4 (baseado em MMS)

'MMS_MAX_REQUEST_SIZE': '10000000
'MMS_MAX_RESPONSE_SIZE': '10000000
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Framework

Variáveis de ambiente
'MMS_DEFAULT_RESPONSE_TIMEOUT': '900'

HuggingFace Contêiner de inferência (baseado em
MMS)

'MMS_MAX_REQUEST_SIZE': “2000000000”
'MMS_MAX_RESPONSE_SIZE': “2000000000”
'MMS_DEFAULT_RESPONSE_TIMEOUT': '900'

Criar uma configuração de endpoint
Depois de ter um modelo, crie uma configuração de endpoint comCreateEndpointConfig.
Amazônia SageMaker os serviços de hospedagem usam essa configuração para implantar modelos.
Na configuração, você identifica um ou mais modelos, criados usando comCreateModel, para
implantar os recursos que você deseja na Amazon SageMaker para provisionar. Especifique
oAsyncInferenceConfigobjetar e fornecer uma localização de saída do Amazon S3
paraOutputConfig. Opcionalmente, você pode especificarAmazon SNStópicos sobre os quais enviar
notificações sobre os resultados da previsão. Para obter mais informações sobre tópicos do Amazon SNS,
consulte.Configurar o Amazon SNS.
O exemplo a seguir mostra como criar uma configuração de endpoint usandoAWS SDK for Python (Boto3):
import datetime
from time import gmtime, strftime
# Create an endpoint config name. Here we create one based on the date
# so it we can search endpoints based on creation time.
endpoint_config_name = f"XGBoostEndpointConfig-{strftime('%Y-%m-%d-%H-%M-%S', gmtime())}"
# The name of the model that you want to host. This is the name that you specified when
creating the model.
model_name='<The_name_of_your_model>'
create_endpoint_config_response = sagemaker_client.create_endpoint_config(
EndpointConfigName=endpoint_config_name, # You will specify this name in a
CreateEndpoint request.
# List of ProductionVariant objects, one for each model that you want to host at this
endpoint.
ProductionVariants=[
{
"VariantName": "variant1", # The name of the production variant.
"ModelName": model_name,
"InstanceType": "ml.m5.xlarge", # Specify the compute instance type.
"InitialInstanceCount": 1 # Number of instances to launch initially.
}
],
AsyncInferenceConfig={
"OutputConfig": {
# Location to upload response outputs when no location is provided in the
request.
"S3OutputPath": f"s3://{s3_bucket}/{bucket_prefix}/output"
# (Optional) specify Amazon SNS topics
"NotificationConfig": {
"SuccessTopic": "arn:aws:sns:aws-region:account-id:topic-name",
"ErrorTopic": "arn:aws:sns:aws-region:account-id:topic-name",
}
},
"ClientConfig": {
# (Optional) Specify the max number of inflight invocations per instance
# If no value is provided, Amazon SageMaker will choose an optimal value for
you
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)

}

}

"MaxConcurrentInvocationsPerInstance": 4

print(f"Created EndpointConfig: {create_endpoint_config_response['EndpointConfigArn']}")

No exemplo acima, você especifica as seguintes chaves paraOutputConfigpara
oAsyncInferenceConfigcampo:
• S3OutputPath: local para fazer upload das saídas de resposta quando nenhuma localização é
fornecida na solicitação.
• NotificationConfig: (Opcional) Tópicos do SNS que publicam notificações para você quando uma
solicitação de inferência é bem-sucedida (SuccessTopic) ou se falhar (ErrorTopic).
Você também pode especificar o seguinte argumento opcional
paraClientConfignaAsyncInferenceConfigcampo:
• MaxConcurrentInvocationsPerInstance: (Opcional) O número máximo de solicitações
simultâneas enviadas pelo SageMaker cliente para o recipiente modelo.

Criar endpoint
Depois de configurar o modelo e o endpoint, use oCreateEndpointAPI para criar seu endpoint. O nome
do endpoint deve ser exclusivo dentro de umAWSRegião em suaAWSConta.
O seguinte é criar um endpoint usando a configuração do endpoint especificada na solicitação. Amazônia
SageMaker usa o endpoint para provisionar recursos e implantar modelos.
# The name of the endpoint.The name must be unique within an AWS Region in your AWS
account.
endpoint_name = '<endpoint-name>'
# The name of the endpoint configuration associated with this endpoint.
endpoint_config_name='<endpoint-config-name>'
create_endpoint_response = sagemaker_client.create_endpoint(
EndpointName=endpoint_name,
EndpointConfigName=endpoint_config_name)

Quando você liga para oCreateEndpointAPI SageMaker A inferência assíncrona envia uma
notificação de teste para verificar se você configurou um tópico do Amazon SNS. Amazônia
SageMaker A inferência assíncrona também envia notificações de teste após chamadas
paraUpdateEndpointeUpdateEndpointWeightsAndCapacities. Isso permite SageMaker verifique
se você tem as permissões necessárias. A notificação pode ser simplesmente ignorada. A notificação de
teste tem o seguinte formato:
{

}

"eventVersion":"1.0",
"eventSource":"aws:sagemaker",
"eventName":"TestNotification"

Invocar um endpoint assíncrono
Obtenha inferências do modelo hospedado em seu endpoint assíncrono comInvokeEndpointAsync.
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Note
Se você ainda não tiver feito isso, envie seus dados de inferência (por exemplo, modelo de
aprendizado de máquina, dados de amostra) para o Amazon S3.
Especifique a localização dos seus dados de inferência naInputLocationcampo e o nome do seu
endpoint paraEndpointName:
# Create a low-level client representing Amazon SageMaker Runtime
sagemaker_runtime = boto3.client("sagemaker-runtime", region_name=<aws_region>)
# Specify the location of the input. Here, a single SVM sample
input_location = "s3://bucket-name/test_point_0.libsvm"
# The name of the endpoint. The name must be unique within an AWS Region in your AWS
account.
endpoint_name='<endpoint-name>'
# After you deploy a model into production using SageMaker hosting
# services, your client applications use this API to get inferences
# from the model hosted at the specified endpoint.
response = sagemaker_runtime.invoke_endpoint_async(
EndpointName=endpoint_name,
InputLocation=input_location)

Você recebe uma resposta como uma string JSON com o ID da solicitação e o nome do bucket do Amazon
S3 que responderá à chamada da API depois que ela for processada.

Atualizar um endpoint assíncrono
Atualize um endpoint assíncrono com oUpdateEndpointAPI. Quando você atualiza um
endpoint, SageMakerprimeiro provisiona e muda para a nova configuração de endpoint que
você especifica antes de excluir os recursos que foram provisionados na configuração anterior
do endpoint. Não exclua umEndpointConfigcom um endpoint que está ativo ou enquanto
oUpdateEndpointouCreateEndpointas operações estão sendo executadas no endpoint.
# The name of the endpoint. The name must be unique within an AWS Region in your AWS
account.
endpoint_name='<endpoint-name>'
# The name of the endpoint configuration associated with this endpoint.
endpoint_config_name='<endpoint-config-name>'
sagemaker_client.update_endpoint(
EndpointConfigName=endpoint_config_name,
EndpointName=endpoint_name
)

Quando a Amazon SageMaker recebe a solicitação, define o status do endpoint comoAtualizando. Depois
de atualizar o endpoint assíncrono, ele define o status comoInService. Para verificar o status de um
endpoint, use oDescribeEndpointAPI. Para obter uma lista completa dos parâmetros que você pode
especificar ao atualizar um endpoint, consulte oUpdateEndpointAPI.

Excluir um endpoint assíncrono
Exclua um endpoint assíncrono de forma semelhante à que você excluiria um SageMakerendpoint
hospedado com oDeleteEndpointAPI. Especificar o nome do endpoint assíncrono a ser excluído.
Quando você excluir um endpoint SageMaker libera todos os recursos que foram implantados quando o
endpoint foi criado. A exclusão de um modelo não exclui artefatos, o código de inferência ou a função do
IAM que você especificou ao criar o modelo.
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Excluir o SageMaker modelo com oDeleteModelAPI ou com o SageMaker Console do.
Boto3
import boto3
# Create a low-level SageMaker service client.
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region_name=<aws_region>)
sagemaker_client.delete_endpoint(EndpointName='<endpoint-name>')

SageMaker console
1. Navegue até o SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
2. ExpandaInferêncialista suspensa.
3. Selecione Endpoints.
4. Pesquise o endpoint naPesquisar endpointsBarra de pesquisa.
5. Selecione o endpoint.
6. Escolha Delete (Excluir).
Além de excluir o endpoint assíncrono, talvez você queira limpar outros recursos que foram usados
para criar o endpoint, como o repositório Amazon ECR (se você criou uma imagem de inferência
personalizada), o SageMaker modelo e a própria configuração assíncrona do endpoint.

Monitore o endpoint assíncrona
Você pode monitorar SageMaker usar o Amazon CloudWatch, que coleta dados brutos e os processa
em métricas legíveis quase em tempo real. Com a Amazon CloudWatch, você pode acessar informações
históricas e ter uma perspectiva melhor de como o aplicativo web ou o serviço está se saindo. Para obter
mais informações sobre a Amazon CloudWatch, consulteO que é o Amazon CloudWatch?

Monitoramento com CloudWatch
As métricas abaixo são uma lista completa de métricas para endpoints assíncronos. Qualquer métrica
não listada abaixo não será publicada se o endpoint estiver habilitado para inferência assíncrona. Essas
métricas incluem (mas não estão limitadas a):
• OverheadLatency
• Invocações
• InvocationsPerInstance

Métricas comuns de endpoint
Essas métricas são as mesmas publicadas atualmente para endpoints em tempo real. Para obter mais
informações sobre outras métricas na Amazon CloudWatch, consulteMonitor SageMaker com a Amazon
CloudWatch.
Nome da métrica

Descrição

Invocation4XXErrors

O número de solicitações em que Unidades: Nenhum
o modelo retornou um código de
Estatística válida: Média, Soma
resposta HTTP 4xx. Para cada
resposta 4xx, 1 é enviado; caso
contrário, 0 é enviado.
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Nome da métrica

Descrição

Unidade/Estatísticas

Invocation5XXErrors

O número de InvokeEndpoint
solicitações em que o modelo
retornou um código de resposta
HTTP 5xx. Para cada resposta
5xx, 1 é enviado; caso contrário,
0 é enviado.

Unidades: Nenhum

ModelLatency

Estatística válida: Média, Soma

O intervalo de tempo gasto por
Unidades: Microssegundos
um modelo para responder
Estatística válida: Average, Sum,
conforme visto em SageMaker.
Sum, Min, Máximo
Esse intervalo inclui os
tempos de comunicação locais
necessários para enviar a
solicitação e buscar a resposta
do contêiner de um modelo,
bem como o tempo gasto para
concluir a inferência no contêiner.

Métricas de endpoint de inferência assíncrona
Essas métricas são publicadas para endpoints habilitados para inferência assíncrona. As métricas a seguir
são publicadas com oEndpointNamedimensão:
Nome da métrica

Descrição

Unidade/Estatísticas

ApproximateBacklogSize

O número de itens na fila de
um endpoint que estão sendo
processados ou ainda serão
processados.

Unidades: contagem
Estatística válida: Média,
Máxima, Mínima

Número de itens na fila dividido
ApproximateBacklogSizePerInstance
pelo número de instâncias atrás
de um endpoint. Essa métrica
é usada principalmente para
configurar o escalonamento
automático de aplicativos para
um endpoint habilitado para
assíncrono.

Unidades: contagem

Idade da solicitação mais antiga
ApproximateAgeOfOldestRequest
na fila.

Unidades: Segundos

Estatística válida: Média,
Máxima, Mínima

Estatística válida: Média,
Máxima, Mínima

As métricas a seguir são publicadas com oEndpointNameeVariantNamedimensões:
Nome da métrica

Descrição

Unidade/Estatísticas

RequestDownloadFailures

Quando ocorre uma falha de
inferência devido a um problema
no download da solicitação do
Amazon S3.

Unidades: contagem
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Nome da métrica

Descrição

Unidade/Estatísticas

ResponseUploadFailures

Quando ocorre uma falha de
inferência devido a um problema
no upload da resposta para o
Amazon S3.

Unidades: contagem

Quando ocorre um problema na
publicação de notificações.

Unidades: contagem

Tempo total de download da
carga da solicitação.

Unidades: Microssegundos

Tempo total para fazer o upload
da carga de resposta.

Unidades: Microssegundos

Número de solicitações na fila
que falham devido ao alcance do
TTL de solicitação especificado.

Unidades: contagem

Se uma invocação falhar por
algum motivo.

Unidades: contagem

Número de invocações
assíncronas processadas pelo
endpoint.

Unidades: contagem

NotificationFailures

RequestDownloadLatency

ResponseUploadLatency

ExpiredRequests

InvocationFailures

InvocationsProcesssed

Estatística válida: Soma

Estatística válida: Soma

Estatística válida: Average, Sum,
Sum, Min, Máximo

Estatística válida: Average, Sum,
Sum, Min, Máximo

Estatística válida: Soma

Estatística válida: Soma

Estatística válida: Soma

TimeInBacklog

Tempo total em que a solicitação Unidades: Milissegundos
foi colocada na fila antes de ser
Estatística válida: Average, Sum,
processada. Isso não inclui o
tempo real de processamento (ou Sum, Min, Máximo
seja, tempo de download, tempo
de carregamento, latência do
modelo).

TotalProcessingTime

Hora em que a solicitação
de inferência foi recebida até
SageMaker até o momento
em que o processamento
da solicitação foi concluído.
Isso inclui tempo na lista de
pendências e tempo para
carregar e enviar notificações de
resposta, se houver.

Unidades: Milissegundos
Estatística válida: Average, Sum,
Sum, Min, Máximo

Amazônia SageMaker A inferência assíncrona também inclui métricas no nível do host. Para obter
informações sobre métricas em nível de host, consulteSageMaker Métricas de tarefas e endpoints.

Logs
Além doLogs de contêineresque são publicados na Amazon CloudWatch na sua conta, você também
recebe um novo log de plataforma para rastrear e depurar solicitações de inferência.
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Os novos registros são publicados no Endpoint Log Group:
/aws/sagemaker/Endpoints/[EndpointName]

O nome do stream de log consiste em:
[production-variant-name]/[instance-id]/data-log.

As linhas de registro contêm o ID de inferência da solicitação para que os erros possam ser facilmente
mapeados para uma solicitação específica.

Verificar os resultados da previsão
Há várias formas de verificar os resultados das previsões do endpoint assíncrono. Algumas opções são:
1. Tópicos do Amazon SNS.
2. Verifique se há saídas no seu bucket do Amazon S3.

Tópicos do Amazon SNS
O Amazon SNS é um serviço de notificação para aplicativos orientados a mensagens, com vários
assinantes solicitando e recebendo notificações “push” de mensagens críticas por meio de uma escolha
de protocolos de transporte, incluindo HTTP, Amazon SQS e e-mail. Inferência assíncrona do Amazon
SageMaker publica notificações quando você cria um endpoint comCreateEndpointConfige
especifique um tópico do Amazon SNS.

Note
Para receber notificações do Amazon SNS, sua função do IAM deve tersns:PublishPermissões
Consulte oPré-requisitos (p. 2972)para obter informações sobre os requisitos que você deve
satisfazer para usar a Inferência Assíncrona.
Para usar o Amazon SNS para verificar os resultados da previsão de seu endpoint assíncrono, primeiro
você precisa criar um tópico, assinar o tópico, confirmar sua assinatura do tópico e anotar o Amazon
Resource Name (ARN) desse tópico. Para obter informações detalhadas sobre como criar, assinar e
encontrar o Amazon ARN de um tópico do Amazon SNS, consulteConfigurar o Amazon SNS.
Forneça o (s) ARN (s) de tópico do Amazon SNS naAsyncInferenceConfigao criar uma configuração
de endpoint comCreateEndpointConfig. Você pode especificar um Amazon SNSErrorTopice
umSuccessTopic.
import boto3
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region_name=<aws_region>)
sagemaker_client.create_endpoint_config(
EndpointConfigName=<endpoint_config_name>, # You specify this name in a CreateEndpoint
request.
# List of ProductionVariant objects, one for each model that you want to host at this
endpoint.
ProductionVariants=[
{
"VariantName": "variant1", # The name of the production variant.
"ModelName": "model_name",
"InstanceType": "ml.m5.xlarge", # Specify the compute instance type.
"InitialInstanceCount": 1 # Number of instances to launch initially.
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],
AsyncInferenceConfig={
"OutputConfig": {
# Location to upload response outputs when no location is provided in the
request.
"S3OutputPath": "s3://<bucket>/<output_directory>"
"NotificationConfig": {
"SuccessTopic": "arn:aws:sns:aws-region:account-id:topic-name",
"ErrorTopic": "arn:aws:sns:aws-region:account-id:topic-name",
}
}
}

)

Depois de criar seu endpoint e invocá-lo, você receberá uma notificação do tópico do Amazon SNS. Por
exemplo, se você se inscreveu para receber notificações por e-mail de seu tópico, você receberá uma
notificação por e-mail toda vez que invocar seu endpoint. O exemplo a seguir mostra o conteúdo em JSON
de uma notificação por e-mail de chamada bem-sucedida.
{

}

"awsRegion":"us-east-1",
"eventTime":"2022-01-25T22:46:00.608Z",
"receivedTime":"2022-01-25T22:46:00.455Z",
"invocationStatus":"Completed",
"requestParameters":{
"contentType":"text/csv",
"endpointName":"<example-endpoint>",
"inputLocation":"s3://<bucket>/<input-directory>/input-data.csv"
},
"responseParameters":{
"contentType":"text/csv; charset=utf-8",
"outputLocation":"s3://<bucket>/<output_directory>/prediction.out"
},
"inferenceId":"11111111-2222-3333-4444-555555555555",
"eventVersion":"1.0",
"eventSource":"aws:sagemaker",
"eventName":"InferenceResult"

Verifique seu bucket S3
Quando você invoca um endpoint comInvokeEndpointAsync, ele retorna um objeto de resposta. Você
pode usar o objeto de resposta para obter o URI do Amazon S3 onde sua saída está armazenada. Com o
local de saída, você pode usar uma classe de sessão SageMaker do SDK do SageMaker Python SDK para
verificar programaticamente em uma saída.
O seguinte armazena o dicionário de saída doInvokeEndpointAsynccomo uma variável chamada
resposta. Com a variável de resposta, você obtém o URI de saída do Amazon S3 e o armazena como uma
variável de string chamadaoutput_location.
import uuid
import boto3
sagemaker_runtime = boto3.client("sagemaker-runtime", region_name=<aws_region>)
# Specify the S3 URI of the input. Here, a single SVM sample
input_location = "s3://bucket-name/test_point_0.libsvm"
response = sagemaker_runtime.invoke_endpoint_async(
EndpointName='<endpoint-name>',
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InputLocation=input_location,
InferenceId=str(uuid.uuid4()),
ContentType="text/libsvm" #Specify the content type of your data

output_location = response['OutputLocation']
print(f"OutputLocation: {output_location}")

Para obter informações sobre os tipos de conteúdo compatíveis, consulteFormatos de dados comuns para
inferência (p. 1998).
Com o local de saída do Amazon S3, você pode usar umClasse de sessão SageMaker Python SDK
SageMakerPara ler em arquivos do Amazon S3. O exemplo de código a seguir mostra como criar uma
função (get_ouput) que tenta ler repetidamente um arquivo do local de saída do Amazon S3:
import sagemaker
import urllib, time
from botocore.exceptions import ClientError
sagemaker_session = sagemaker.session.Session()
def get_output(output_location):
output_url = urllib.parse.urlparse(output_location)
bucket = output_url.netloc
key = output_url.path[1:]
while True:
try:
return sagemaker_session.read_s3_file(
bucket=output_url.netloc,
key_prefix=output_url.path[1:])
except ClientError as e:
if e.response['Error']['Code'] == 'NoSuchKey':
print("waiting for output...")
time.sleep(2)
continue
raise
output = get_output(output_location)
print(f"Output: {output}")

Escala automática de um endpoint assíncrono
O Amazon SageMaker oferece suporte ao escalabilidade automática (escalabilidade automática)
do endpoint assíncrono. A escalabilidade automática ajusta dinamicamente o número de instâncias
provisionadas para um modelo em resposta às alterações na carga de trabalho. Ao contrário de outros
modelos hospedados que o Amazon SageMaker oferece suporte, com Inferência assíncrona, você
também pode reduzir suas instâncias de endpoints assíncronos para zero. As solicitações recebidas
quando há zero instâncias são enfileiradas para processamento assim que o endpoint aumenta.
Para escalar automaticamente seu endpoint assíncrono, você deve, no mínimo:
• Registre um modelo implantado (variante de produção).
• Definir uma política de escalabilidade.
• Aplique a política de escalabilidade automática.
Antes de usar o escalabilidade automática, você já deve ter criado uma implantação de modelo do
SageMaker. Os modelos implantados são referidos como uma variante de produção. ConsulteImplantar
o modelo nos serviços de hospedagem do SageMakerPara obter mais informações sobre como
implantar um endpoint de modelo. Para especificar as métricas e os valores de destino de uma política
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de escalabilidade, você precisa configurar uma política de escalabilidade de rastreamento de destino.
Para obter informações sobre como definir uma política de escalabilidade, consulteDefinir uma política
de escalabilidade. Depois de registrar o modelo e definir uma política de escalabilidade, aplique a
política de escalabilidade ao modelo registrado. Para obter informações sobre como aplicar a política de
escalabilidade, consulteAplicar uma política de escalabilidade.
Para obter detalhes sobre outros pré-requisitos e componentes usados com o escalabilidade automática,
consulte oPré-requisitosna documentação de escalonamento automático do SageMaker.

Definir uma política de escalabilidade
Para especificar as métricas e os valores de destino de uma política de escalabilidade, você precisa
configurar uma política de escalabilidade de rastreamento de destino. Definir a política de escalabilidade
como um bloco JSON em um arquivo de texto. Você pode usar esse arquivo de texto ao invocar a AWS
CLI ou a API do Application Auto Scaling. Para obter mais informações sobre a sintaxe de configuração
de política, consulteTargetTrackingScalingPolicyConfigurationNa Referência da API de
Application Auto Scaling.
Para endpoints assíncronos, o SageMaker recomenda fortemente que você crie uma configuração
de política para escalabilidade de rastreamento de destino para uma variante. Neste exemplo
de configuração, usamos uma métrica personalizada,CustomizedMetricSpecification,
chamadoApproximateBacklogSizePerInstance.
TargetTrackingScalingPolicyConfiguration={
'TargetValue': 5.0, # The target value for the metric. Here the metric is:
SageMakerVariantInvocationsPerInstance
'CustomizedMetricSpecification': {
'MetricName': 'ApproximateBacklogSizePerInstance',
'Namespace': 'AWS/SageMaker',
'Dimensions': [
{'Name': 'EndpointName', 'Value': <endpoint_name> }
],
'Statistic': 'Average',
}
}

Definir uma política de escalabilidade que se dimensione para 0
A seguir, você mostra como definir e registrar sua variante de endpoint com o escalonamento
automático de aplicativos usando oAWS SDK for Python (Boto3). Depois de definir um objeto
cliente de baixo nível representando o escalonamento automático do aplicativo com o Boto3,
usamos oRegisterScalableTargetmétodo para registrar a variante de produção. Nós
definimosMinCapacitypara 0 porque a Inferência Assíncrona permite que você dimensione
automaticamente para 0 quando não houver solicitações a serem processadas.
# Common class representing application autoscaling for SageMaker
client = boto3.client('application-autoscaling')
# This is the format in which application autoscaling references the endpoint
resource_id='endpoint/' + <endpoint_name> + '/variant/' + <'variant1'>
# Define and register your endpoint variant
response = client.register_scalable_target(
ServiceNamespace='sagemaker',
ResourceId=resource_id,
ScalableDimension='sagemaker:variant:DesiredInstanceCount', # The number of EC2
instances for your Amazon SageMaker model endpoint variant.
MinCapacity=0,
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)

MaxCapacity=5

Para obter uma descrição detalhada sobre a API do Application Autoscaling, consulte aEscalabilidade de
aplicativos Boto3documentação.

Usar transformação em lote
Use a transformação em lote quando precisar fazer o seguinte:
• Pré-processar os conjuntos de dados para remover ruído ou desvio que interfira no treinamento ou na
inferência do conjunto de dados.
• Obter inferências de conjuntos de dados grandes.
• Executar inferência quando não for necessário um endpoint persistente.
• Associar registros de entrada a inferências para auxiliar na interpretação de resultados.
Para filtrar dados de entrada antes de executar inferências ou para associar registros de entrada
à inferências sobre esses registros, consulte AssociateResultados da previsãoCom registros de
entrada (p. 2990). Por exemplo, é possível filtrar dados de entrada a fim de fornecer contexto para criar e
interpretar relatórios sobre os dados de saída.
Tópicos
• Usar a transformação em lote para obter inferências de conjuntos de dados grandes (p. 2987)
• Acelerar um trabalho de transformação em lote (p. 2989)
• Usar a transformação em lotes para testar as variantes de produção (p. 2989)
• Erros da transformação em lotes (p. 2989)
• Blocos de anotações de amostra de transformação em lotes (p. 2989)
• AssociateResultados da previsãoCom registros de entrada (p. 2990)
• Armazenamento em transformação em Batch (p. 2995)

Usar a transformação em lote para obter inferências
de conjuntos de dados grandes
A transformação Batch gerencia automaticamente o processamento de grandes conjuntos de dadosdentro
dos limites dos parâmetros especificados. Por exemplo, digamos que você tenha um arquivo de conjunto
de dados,input1.csv,Armazenado em um bucket do S3. O conteúdo do arquivo de entrada pode ser
semelhante ao exemplo a seguir.
Record1-Attribute1,
Record2-Attribute1,
Record3-Attribute1,
...
RecordN-Attribute1,

Record1-Attribute2, Record1-Attribute3, ..., Record1-AttributeM
Record2-Attribute2, Record2-Attribute3, ..., Record2-AttributeM
Record3-Attribute2, Record3-Attribute3, ..., Record3-AttributeM
RecordN-Attribute2, RecordN-Attribute3, ..., RecordN-AttributeM

Quando um trabalho de transformação em lotes começa, o SageMaker inicializa instâncias de computação
e distribui a inferência ou carga de trabalho de pré-processamento entre elas. A transformação em Batch
particiona objetos do Amazon S3 na entrada por chave e mapeia objetos do Amazon S3 para instâncias.
Quando você tiver vários arquivos, uma instância pode processar input1.csv, e a outra instância
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pode processar o arquivo chamado input2.csv. Se você tiver um arquivo de entrada, mas inicializar
várias instâncias de computação, apenas uma instância processa o arquivo de entrada e o restante das
instâncias ficará ocioso.
Você também pode dividir arquivos de entrada em minilotes. Por exemplo, é possível criar um minilote de
input1.csv incluindo somente dois dos registros.

Record3-Attribute1, Record3-Attribute2, Record3-Attribute3, ..., Record3-AttributeM
Record4-Attribute1, Record4-Attribute2, Record4-Attribute3, ..., Record4-AttributeM

Note
O SageMaker processa cada arquivo de entrada separadamente. Ele não combina minilotes de
diferentes arquivos de entrada para cumprir oMaxPayloadInMB Limite.
Para dividir arquivos de entrada em minilotes ao criar um trabalho de transformação em lotes, defina
oSplitTypeValor do parâmetro paraLine. SeSplitTypeé definido comoNoneOu se um arquivo
de entrada não puder ser dividido em minilotes, o SageMaker usará todo o arquivo de entrada em
uma única solicitação. Observe que a Transformação em Batch não suporta entrada formatada em
CSV que contém caracteres de nova linha incorporados. Você pode controlar o tamanho dos minilotes usando oBatchStrategyeMaxPayloadInMBparâmetros.MaxPayloadInMBnão deve ser
maior que 100 MB. Se você especificar o opcionalMaxConcurrentTransforms, em seguida, o valor
de(MaxConcurrentTransforms * MaxPayloadInMB)também não deve exceder 100 MB.
Se o trabalho de transformação em lote processar com êxito todos os registros em um arquivo de entrada,
ele criará um arquivo de saída com o mesmo nome e a extensão de arquivo .out. Em vários arquivos de
entrada, como input1.csv e input2.csv, os arquivos de saída são denominados input1.csv.out
e input2.csv.out. O trabalho de transformação em lotes armazena os arquivos de saída no local
especificado no Amazon S3, comos3://awsexamplebucket/output/.
As previsões em um arquivo de saída são listadas na mesma ordem dos registros correspondentes no
arquivo de entrada. O arquivo de saída input1.csv.out, com base no arquivo de entrada mostrado
anteriormente, seria parecido com o seguinte:
Inference1-Attribute1,
AttributeM
Inference2-Attribute1,
AttributeM
Inference3-Attribute1,
AttributeM
...
InferenceN-Attribute1,
AttributeM

Inference1-Attribute2, Inference1-Attribute3, ..., Inference1Inference2-Attribute2, Inference2-Attribute3, ..., Inference2Inference3-Attribute2, Inference3-Attribute3, ..., Inference3InferenceN-Attribute2, InferenceN-Attribute3, ..., InferenceN-

Para combinar os resultados de vários arquivos de saída em um único arquivo de saída,Defina
oAssembleWithParâmetro paraLine.
Quando os dados de entrada são muito grandes e são transmitidos usando codificação HTTP em blocos,
para transmitir os dados para o algoritmo, definaMaxPayloadInMBpara0. Os algoritmos integrados do
Amazon SageMaker não oferecem suporte a esse recurso.
Para obter mais informações sobre como usar a API para criar um trabalho de transformação em lotes,
consulte a API CreateTransformJob. Para obter mais informações sobre a correlação entre os objetos
de entrada e de saída da transformação em lotes, consulte.OutputDataConfig. Para obter um exemplo
de como usar a transformação em lotes, consulte (Opcional) Faça uma previsão com a transformação
Batch (p. 89).
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Acelerar um trabalho de transformação em lote
Se você estiver usando oCreateTransformJobAPI, você pode reduzir o tempo
necessário para concluir trabalhos de transformação em lotes usando valores ideais para
parâmetroscomoMaxPayloadInMB,MaxConcurrentTransforms, ouBatchStrategy. O valor ideal
paraMaxConcurrentTransformsé igual ao número de trabalhadores de computação no trabalho de
transformação em lote. Se você estiver usando o console do SageMaker, poderá especificar esses valores
de parâmetros ideais naConfiguração adicionalSeção do doConfiguração de trabalho de transformação em
Batch. O SageMaker encontra automaticamente as configurações de parâmetros ideais para algoritmos
integrados. Para obter algoritmos personalizados, forneça esses valores por meio de umparâmetros de
execução.

Usar a transformação em lotes para testar as
variantes de produção
Para testar modelos diferentes ou várias configurações de hiperparâmetro, crie um trabalho de
transformação separado para cada nova variante de modelo e use um conjunto de dados de validação.
Para cada trabalho de transformação, especifique um nome de modelo exclusivo e um local no
Amazon S3 para o arquivo de saída. Para analisar os resultados, use Logs e métricas de pipeline de
inferência (p. 2834).

Erros da transformação em lotes
O SageMaker usa o Amazon S3API Multipart UploadPara fazer upload de resultados de um trabalho de
transformação em lotes para o Amazon S3. Se ocorrer um erro, os resultados obtidos por upload serão
removidos do Amazon S3. Em alguns casos, como em uma interrupção da rede, um multipart upload
incompleto pode permanecer no Amazon S3. Para evitar cobranças de armazenamento, recomendamos
adicionar a política do bucket do S3 às regras de ciclo de vida do bucket do S3. Essa política exclui
multipart uploads incompletos que podem ser armazenados no bucket do S3. Para obter mais informações,
consulte Gerenciamento do ciclo de vida de objetos.
Se houver uma falha em um trabalho de transformação em lotes ao processar um arquivo de entrada
devido a um problema com o conjunto de dados, o SageMaker marcará o trabalho comofailed. Se
um arquivo de entrada contiver um registro inválido, o trabalho de transformação não criará um arquivo
de saída para esse arquivo de entrada, pois isso impede que ele mantenha a mesma ordem nos dados
transformados e no arquivo de entrada. Quando o conjunto de dados tiver vários arquivos de entrada,
um trabalho de transformação continuará a processar arquivos de entrada, mesmo que ele não possa
processar um dos arquivos. Os arquivos processados ainda geram resultados utilizáveis.
Exceder oMaxPayloadInMBlimit causa um erro. Isso pode acontecer com um grande conjunto de dados
se não pode ser dividido, oSplitTypeO parâmetro está definido comonone, ou registros individuais
dentro do conjunto de dados excedem o limite.
Se estiver usando seus próprios algoritmos, você poderá usar texto de espaço reservado, como ERROR,
quando o algoritmo encontrar um registro inválido em um arquivo de entrada. Por exemplo, se o último
registro em um conjunto de dados for inválido, o algoritmo colocará o texto do espaço reservado para esse
registro no arquivo de saída.

Blocos de anotações de amostra de transformação em
lotes
Para ver um exemplo de bloco de anotações que usa a transformação em lote com um modelo de
análise de componente principal (PCA) para reduzir dados em uma matriz de revisão de item do usuário,
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seguido pela aplicação de um cluster espacial baseado em densidade de aplicativos com algoritmo de
ruído (DBSCAN) para filmes de cluster, consulte Transformação em lote com clusters de filme PCA e
DBSCAN. Para obter instruções sobre como criar e acessar instâncias de blocos de anotações Jupyter
que você pode utilizar para executar o exemplo no SageMaker, consulte.Usar a Amazon Amazon
SageMaker Instâncias de bloco (p. 299). Depois de criar e abrir uma instância de bloco de anotações,
escolha oExemplos do SageMakerPara ver uma lista de todos os exemplos do SageMaker. Os blocos
de anotações de exemplo de modelagem do tópico que usam oAlgoritmos NTMO está localizado
noFuncionalidade avançadaseção. Para abrir um bloco de anotações, escolha sua aba Uso e depois
escolha Criar cópia.

AssociateResultados da previsãoCom registros de
entrada
Ao fazer previsões em um conjunto de dados grande, você pode excluir atributos que não são necessários
para a previsão. Depois que as previsões foram feitas, você pode associar alguns dos atributos excluídos
a essas previsões ou outros dados de entrada no relatório. Ao usar a transformação em lote para executar
essas etapas de processamento de dados, geralmente você pode eliminar o pré-processamento ou o pósprocessamento adicional. Você pode usar arquivos de entrada somente no formato JSON e CSV.
Tópicos
• Fluxo de trabalho para associar inferências a registros de entrada (p. 2990)
• Uso do processamento de dados em trabalhos de transformação em lotes (p. 2991)
• Operadores JSONPath compatíveis (p. 2991)
• Transformação em loteExemplos (p. 2992)

Fluxo de trabalho para associar inferências a registros de entrada
O diagrama a seguir mostra o fluxo de trabalho para associar inferências a registros de entrada.

Para associar inferências a dados de entrada, há três etapas principais:
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1. Filtre os dados de entrada que não são necessários para inferência antes de passá-los para o trabalho
de transformação em lote. Usar aInputFilterparâmetroPara determinar quais atributos usar como
entrada para o modelo.
2. Associe os dados de entrada aos resultados de inferência. Usar aJoinSourcePara combinar os dados
de entrada com a inferência.
3. Filtre os dados associados para reter as entradas que são necessárias para fornecer contexto para
interpretar as previsões nos relatórios. Usar oOutputFilterPara armazenar a parte especificada do
conjunto de dados associado no arquivo de saída.

Uso do processamento de dados em trabalhos de transformação
em lotes
Ao criar um trabalho de transformação em lote comCreateTransformJobparaprocessodados:
1. Especifique a parte da entrada a ser transmitida para o modelo com oInputFilterno
parâmetroDataProcessingestrutura de dados.
2. Associe os dados de entrada brutos aos dados transformados com o parâmetro JoinSource.
3. Especifique a parte dos dados transformados e de entrada associados do trabalho de transformação em
lotes a ser incluída no arquivo de saída com oOutputFilterparâmetro .
4. Escolha arquivos em formato CSV ou JSON para entrada:
• Para arquivos de entrada no formato JSON ou Linhas JSON, o SageMaker adiciona
oSageMakerOutputPara o arquivo de entrada ou cria um novo arquivo de saída JSON com
oSageMakerInputeSageMakerOutputatributos. Para obter mais informações, consulte
DataProcessing.
• Para arquivos de entrada em formato CSV, os dados de entrada associados são seguidos pelos
dados transformados, e a saída é um arquivo CSV.
Se você usar um algoritmo com oDataProcessingestrutura, ele deve suportar o formato
escolhido paraambosArquivos de entrada e saída. Por exemplo, com oTransformOutputcampo
doCreateTransformJobAPI, você deve definir ambos osContentTypeeAcceptPara um dos seguintes
valores:text/csv,application/json, ouapplication/jsonlines. A sintaxe para especificação
de colunas em um arquivo CSV e especificação de atributos em um arquivo JSON são diferentes.
Usar a sintaxe errada causará um erro. Para obter mais informações, consulte Transformação em
loteExemplos (p. 2992). Para obter mais informações sobre formatos de arquivo de entrada e saída
para algoritmos integrados, consulte Usar a Amazon SageMaker Algoritmos integrados ou modelos prétreinados (p. 1121).
Os delimitadores de registro para a entrada e a saída também devem ser consistentes com o arquivo
de entrada escolhido. OSplitTypeO parâmetro indica como dividir os registros no conjunto de dados
de entrada. OAssembleWithO parâmetro indica como remontar os registros para a saída. Se definir
formatos de entrada e saída como text/csv, você também deverá definir os parâmetros AssembleWith
e SplitType como line. Se definir os formatos de entrada e saída como application/jsonlines,
você poderá definir SplitType e AssembleWith como line.
Para arquivos CSV, você não pode usar caracteres de nova linha incorporados. Para arquivos JSON, o
nome do atributo SageMakerOutput é reservado para saída. O arquivo de entrada JSON não pode ter
um atributo com esse nome. Se tiver, os dados no arquivo de entrada podem ser substituídos.

Operadores JSONPath compatíveis
Para filtrar e associar os dados de entrada e inferência, use uma subexpressão JSONPath. O SageMaker
oferece suporte somente a um subconjunto dos operadores JSONPath definidos. A tabela a seguir lista
os operadores JSONPath compatíveis. Para dados CSV, cada linha é tomada como uma matriz JSON,
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portanto, somente JSONPaths baseados em índice podem ser aplicados, por exemplo $[0], $[1:]. Os
dados CSV também devem seguir o formato RFC.
Operador JSONPath

Descrição

Exemplo

$

O elemento raiz para uma consulta. Esse
operador é necessário no início de todas as
expressões de caminho.

$

.<name>

Um elemento filho com notação de pontos.

$.id

*

Um caractere curinga Use no lugar de um
nome de atributo ou valor numérico.

$.id.*

Um elemento ou vários elementos filho com
['<name>' (,'<name>')]
notação de colchetes.

$['id','SageMakerOutput']

[<number>
(,<number>)]

Um índice ou matriz de índices. Os valores de
índice negativos também são compatíveis. Um
índice -1 corresponde ao último elemento em
uma matriz.

$[1] , $[1,3,5]

[<start>:<end>]

Um operador de matriz slice. O método
matriz slice() extrai uma seção de uma
matriz e retorna uma nova matriz. Se você
omitir<start>, o SageMaker usa o primeiro
elemento da matriz. Se você omitir<end>, o
SageMaker usa o último elemento da matriz.

$[2:5], $[:5], $[2:]

Ao usar a notação de colchete para especificar múltiplos elementos filho de um determinado campo,
o aninhamento adicional de filhos dentro de colchetes não é compatível. Por exemplo, $.field1.
['child1','child2'] é compatível, mas $.field1.['child1','child2.grandchild'] não é.
Para obter mais informações sobre operadores JSONPath, consulte JsonPath no GitHub.

Transformação em loteExemplos
Os exemplos a seguir mostram algumas maneiras comuns de associar dados de entrada a resultados de
previsões.
Tópicos
• Exemplo: Gerar somente inferências (p. 2992)
• Exemplo: Inferências de saída unidas com dados de entrada (p. 2993)
• Exemplo: As inferências de saída associadas aos dados de entrada e excluir a coluna de ID da
entrada (CSV) (p. 2994)
• Exemplo: Gerar inferências de saída associadas a uma coluna de ID e excluir a coluna de ID da
entrada (CSV) (p. 2995)

Exemplo: Gerar somente inferências
Por padrão, oDataProcessingO parâmetro não associa resultados de inferência à entrada. Ele gera
apenas resultados de inferência.
Se você quiser especificar explicitamente paranão juntar resultados com entrada, use oPython SDK para o
Amazon SageMakerE especifique as seguintes configurações em uma chamada de transformador.
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sm_transformer = sagemaker.transformer.Transformer(…)
sm_transformer.transform(…, input_filter="$", join_source= "None", output_filter="$")

Para gerar inferências usando oAWSSDK para Python, adicione o seguinte código à sua solicitação
CreateTransformJob. O código a seguir imita o comportamento padrão.
{

}

"DataProcessing": {
"InputFilter": "$",
"JoinSource": "None",
"OutputFilter": "$"
}

Exemplo: Inferências de saída unidas com dados de entrada
Se você estiver usando oPython SDK para o Amazon SageMakerPara combinar os dados de entrada
com as inferências no arquivo de saída, especifique oassemble_witheacceptparâmetros ao inicializar
o objeto transformador. Quando você usa a chamada de transformação, especifiqueInputpara
ajoin_sourceparâmetro e especifique osplit_typeecontent_typeparâmetros também.
Osplit_typeO parâmetro deve ter o mesmo valor queassemble_with, e ocontent_typeO parâmetro
deve ter o mesmo valor queaccept. Para obter mais informações sobre os parâmetros e seus valores
aceitos, consulte oTransformadorna páginaPython SDK para o Amazon SageMaker.
sm_transformer = sagemaker.transformer.Transformer(…, assemble_with="Line", accept="text/
csv")
sm_transformer.transform(…, join_source="Input", split_type="Line", content_type="text/
csv")

Se você estiver usando oAWSSDK para Python (Boto 3), associe todos os dados de entrada à
inferência, adicionando o seguinte código ao seuCreateTransformJobsolicitação. Os valores
paraAccepteContentTypedeve corresponder, e os valores paraAssembleWitheSplitTypetambém
deve corresponder.
{

}

"DataProcessing": {
"JoinSource": "Input"
},
"TransformOutput": {
"Accept": "text/csv",
"AssembleWith": "Line"
},
"TransformInput": {
"ContentType": "text/csv",
"SplitType": "Line"
}

Para os arquivos de entrada JSON ou Linhas JSON, os resultados estão na chave SageMakerOutput no
arquivo JSON de entrada. Por exemplo, se a entrada é um arquivo JSON que contém o par de chave/valor
{"key":1}, o resultado da transformação de dados pode ser {"label":1}.
Lojas SageMakerambosno arquivo de entrada noSageMakerInputchave.
{

"key":1,
"SageMakerOutput":{"label":1}
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Note
O resultado associado para JSON deve ser um objeto de par de chave/valor. Se a entrada não
for um objeto de par de chave/valor, o SageMaker criará um novo arquivo JSON. No novo arquivo
JSON, os dados de entrada são armazenados na chave SageMakerInput, e os resultados são
armazenados como o valor SageMakerOutput.
Por exemplo, para um arquivo CSV, se o registro for[1,2,3]e o resultado do rótulo é[1], então o arquivo
de saída conteria[1,2,3,1].

Exemplo: As inferências de saída associadas aos dados de entrada e excluir a
coluna de ID da entrada (CSV)
Se você estiver usando oPython SDK para o Amazon SageMakerpara unir seus dados de entrada com a
saída de inferência enquanto exclui uma coluna ID da entrada do transformador, especifique os mesmos
parâmetros do exemplo anterior, bem como uma subexpressão JSONPath para oinput_filterem sua
chamada de transformador. Por exemplo, se os dados de entrada incluem cinco colunas, e a primeira
é a coluna de ID, use a solicitação de transformação a seguir para selecionar todas as colunas, exceto
a coluna de ID como feições. O transformador ainda produz todas as colunas de entrada unidas com
as inferências. Para obter mais informações sobre os parâmetros e seus valores aceitos, consulte
oTransformadorna páginaPython SDK para o Amazon SageMaker.
sm_transformer = sagemaker.transformer.Transformer(…, assemble_with="Line", accept="text/
csv")
sm_transformer.transform(…, split_type="Line", content_type="text/csv",
input_filter="$[1:]", join_source="Input")

Se você estiver usando oAWSSDK para Python (Boto 3), adicione o seguinte código ao seu
CreateTransformJobsolicitação.
{

}

"DataProcessing": {
"InputFilter": "$[1:]",
"JoinSource": "Input"
},
"TransformOutput": {
"Accept": "text/csv",
"AssembleWith": "Line"
},
"TransformInput": {
"ContentType": "text/csv",
"SplitType": "Line"
}

Para especificar colunas no SageMaker, use o índice dos elementos da matriz. A primeira coluna é o
índice 0, a segunda coluna é o índice 1 e a sexta coluna é o índice 5.
Para excluir a primeira coluna da entrada, definaInputFilterpara"$[1:]". Dois pontos (:) orienta o
SageMaker a incluir todos os elementos entre dois valores, inclusive. Por exemplo, $[1:4] especifica a
segunda até a quinta colunas.
Se você omitir o número após o dois-pontos, por exemplo, [5:], o subconjunto incluirá todas as colunas
da sexta até a última. Se você omitir o número antes do dois-pontos, por exemplo [:5], o subconjunto
incluirá todas as colunas da primeira (índice 0) até a sexta.
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Exemplo: Gerar inferências de saída associadas a uma coluna de ID e excluir a
coluna de ID da entrada (CSV)
Se você estiver usando oPython SDK para o Amazon SageMaker, você pode especificar a saída para
unir somente colunas de entrada específicas (como a coluna ID) com as inferências especificando
ooutput_filterna chamada do transformador. Ooutput_filterusa uma subexpressão JSONPath
para especificar quais colunas retornarão como saída depois de unir os dados de entrada com os
resultados de inferência. A solicitação a seguir mostra como você pode fazer previsões enquanto exclui
uma coluna ID e, em seguida, juntar a coluna ID com as inferências. Observe que, no exemplo a seguir, a
última coluna (-1) da saída contém as inferências. Se você estiver usando arquivos JSON, o SageMaker
armazena os resultados de inferência no atributoSageMakerOutput. Para obter mais informações sobre
os parâmetros e seus valores aceitos, consulte oTransformadorna páginaPython SDK para o Amazon
SageMaker.
sm_transformer = sagemaker.transformer.Transformer(…, assemble_with="Line", accept="text/
csv")
sm_transformer.transform(…, split_type="Line", content_type="text/csv",
input_filter="$[1:]", join_source="Input", output_filter="$[0,-1]")

Se você estiver usando oAWSSDK para Python (Boto 3), associe somente a coluna de ID com as
inferências, adicionando o seguinte código ao seuCreateTransformJobsolicitação.
{

}

"DataProcessing": {
"InputFilter": "$[1:]",
"JoinSource": "Input",
"OutputFilter": "$[0,-1]"
},
"TransformOutput": {
"Accept": "text/csv",
"AssembleWith": "Line"
},
"TransformInput": {
"ContentType": "text/csv",
"SplitType": "Line"
}

Warning
Se você estiver usando um arquivo de entrada em formato JSON, o arquivo não poderá conter o
nome do atributo SageMakerOutput. Esse nome do atributo é reservado para as inferências no
arquivo de saída. Se o arquivo de entrada no formato JSON contiver um atributo com esse nome,
os valores no arquivo de entrada poderão ser substituídos pela inferência.

Armazenamento em transformação em Batch
Quando você executa um trabalho de transformação em lote, o Amazon SageMaker anexa um volume
de armazenamento do Amazon Elastic Block Store às instâncias do Amazon EC2 que processam seu
trabalho. O volume armazena seu modelo e o tamanho do volume de armazenamento é fixado em 30 GB.
Você tem a opção de criptografar seu modelo em repouso no volume de armazenamento.

Note
Se você tem um modelo grande, você pode encontrar umInternalServerError.
Para obter mais informações sobre o armazenamento e recursos do Amazon EBS consulte as páginas a
seguir:
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• Amazon EBSNo Guia do usuário do Amazon EC2 para instâncias do Linux
• Volumes do Amazon EBSNo Guia do usuário do Amazon EC2 para instâncias do Linux

Note
As instâncias G4dn vêm com seu próprio armazenamento SSD local. Para saber mais sobre as
instâncias do G4dn, consulte oInstâncias G4 do Amazon EC2.

Proteções de implantação
Os protetores de implantação são um conjunto de opções de implantação de modelos no Amazon
SageMaker Inference para atualizar seus modelos de aprendizado de máquina em produção. Usando
as opções de implantação totalmente gerenciadas, você pode controlar o switch do modelo atual em
produção para um novo. Os modos de mudança de tráfego, como canário e linear, oferecem controle
granular sobre o processo de mudança de tráfego do modelo atual para o novo durante o curso da
atualização. Há também salvaguardas integradas, como reversões automáticas, que ajudam você a
detectar problemas com antecedência e tomar medidas corretivas automaticamente antes que eles afetem
significativamente a produção.
Proteções de implantação fornecem os seguintes benefícios:
• Segurança de implantação ao atualizar ambientes de produção. Uma atualização regressiva de um
ambiente de produção pode causar tempo de inatividade não planejado e impacto nos negócios, como
maior latência do modelo e altas taxas de erro. Os protetores de implantação ajudam você a reduzir
esses riscos, fornecendo práticas recomendadas e guardrails de segurança operacional integrados.
• Implementação totalmente gerenciada. O SageMaker cuida da configuração e orquestração dessas
implantações e as integra aos mecanismos de atualização de endpoint. Você não precisa criar e manter
mecanismos de orquestração, monitoramento ou reversão. Você pode aproveitar o SageMaker para
configurar e orquestrar essas implantações e se concentrar em aproveitar o ML para seus aplicativos.
• Visibility. Você pode acompanhar o progresso de sua implantação por meio doDescribeEndpointAPI
ou por meio do Amazon CloudWatch Events (paraendpoints com suporte (p. 3013)). Para saber mais
sobre eventos no SageMaker, consulte a seção Alteração do estado de implantação do Endpoint
emAutomatização da Amazon SageMaker com a Amazon EventBridge (p. 3732). Observe que, se seu
endpoint usar qualquer um dos recursos noExclusions (p. 3013), você não pode usar o CloudWatch
Events.

Note
Guardrails de implantação só se aplicam aInferência assíncrona (p. 2970)eInferência em tempo
real (p. 2792)Tipos de endpoint.

Como começar
ApoiamosImplantações azuis/verdes com vários modos de mudança de tráfego (p. 2999). Um modo de
mudança de tráfego é uma configuração que especifica como o SageMaker roteia o tráfego de endpoint
para uma nova frota que contém suas atualizações. Os seguintes modos de mudança de tráfego fornecem
diferentes níveis de controle sobre o processo de atualização do endpoint:
• Azul/verde: Tudo de uma vez (p. 3001)desloca todo o tráfego de endpoint da frota azul para a frota
verde. Depois que o tráfego muda para a frota verde, seus alarmes pré-especificados do Amazon
CloudWatch começam a monitorar a frota verde por um determinado período de tempo (oFermento). Se
não houver alarmes durante o período de cozimento, o SageMaker encerra a frota azul.
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• Azul/verde: Canário (p. 3004)permite que você mude uma pequena parte do seu tráfego (umCanary)
para a frota verde e monitore por um período de cozimento. Se o canário for bem-sucedido na frota
verde, a SageMaker desloca o resto do tráfego da frota azul para a frota verde antes de encerrar a frota
azul.
• Azul/verde: Linear (p. 3009)fornece ainda mais personalização sobre o número de etapas de mudança
de tráfego e a porcentagem de tráfego a ser deslocado para cada etapa. Enquanto o deslocamento
canário permite que você mude o tráfego em duas etapas, a mudança linear estende isso paranetapas
espaçadas linearmente.
Você pode criar e gerenciar sua implantação por meio doUpdateEndpointeCreateEndpointSageMaker API
eAWS Command Line InterfaceComandos do . Consulte as páginas de implantação individuais para obter
mais detalhes sobre como configurar sua implantação. Observe que, se seu endpoint usar qualquer um
dos recursos listados naExclusions (p. 3013), você não pode usar guardrails de implantação.
Para seguir exemplos guiados que mostram como usar guardrails de implantação, consulte nosso
exemploJupyter notebookspara os modos de mudança de tráfego canário e linear.

Configuração e monitoramento de reversão
automática
Os alarmes do Amazon CloudWatch são um pré-requisito para usar períodos de cozimento em guardrails
de implantação. Você só pode usar a funcionalidade de reversão automática em guardrails de implantação
se configurar alarmes do CloudWatch que podem monitorar um endpoint. Se algum dos seus alarmes for
exibido durante o período de monitoramento especificado, o SageMaker iniciará uma reversão completa
para o endpoint antigo para proteger seu aplicativo. Se você não tiver nenhum alarme do CloudWatch
configurado para monitorar seu endpoint, a funcionalidade de reversão automática não funcionará durante
a implantação.
Para saber mais sobre o Amazon CloudWatch, consulteO que é o Amazon CloudWatch?noGuia do usuário
do Amazon CloudWatch.

Exemplos de alarme
Para ajudá-lo a começar, fornecemos os exemplos a seguir para demonstrar os recursos dos alarmes do
CloudWatch. Além de usar ou modificar os exemplos a seguir, você pode criar seus próprios alarmes e
configurar os alarmes para monitorar várias métricas nas frotas especificadas por um determinado período
de tempo. Para ver mais métricas e dimensões do SageMaker que você pode adicionar aos alarmes,
consulteMonitorar a Amazon SageMaker com a Amazon CloudWatch (p. 3713).
Tópicos
• Monitore erros de invocação em frotas antigas e novas (p. 2997)
• Monitore a latência do modelo na nova frota (p. 2998)

Monitore erros de invocação em frotas antigas e novas
O alarme do CloudWatch a seguir monitora a taxa média de erros de um endpoint. Você pode usar esse
alarme com qualquer tipo de mudança de tráfego de proteção de implantação para fornecer monitoramento
geral das frotas antigas e novas. Se o alarme disparar, o SageMaker iniciará uma reversão para a frota
antiga.
Erros de invocação provenientes da frota antiga e da nova frota contribuem para a taxa média de erros.
Se a taxa de erro média exceder o limite especificado, o alarme será acionado. Este exemplo específico
monitora os erros 4xx (erros do cliente) nas frotas antigas e novas durante uma implantação. Você também
pode monitorar os erros 5xx (erros do servidor) usando a métricaInvocation5XXErrors.
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Note
Para esse tipo de alarme, se sua frota antiga disparar o alarme durante a implantação, o
SageMaker encerrará sua implantação. Portanto, se sua frota de produção atual já causar erros,
considere usar ou modificar um dos exemplos a seguir que monitora apenas a nova frota em
busca de erros.
#Applied deployment type: all types
{
"AlarmName": "EndToEndDeploymentHighErrorRateAlarm",
"AlarmDescription": "Monitors the error rate of 4xx errors",
"MetricName": "Invocation4XXErrors",
"Namespace": "AWS/SageMaker",
"Statistic": "Average",
"Dimensions": [
{
"Name": "EndpointName",
"Value": <your-endpoint-name>
},
{
"Name": "VariantName",
"Value": "AllTraffic"
}
],
"Period": 600,
"EvaluationPeriods": 2,
"Threshold": 1,
"ComparisonOperator": "GreaterThanThreshold",
"TreatMissingData": "notBreaching"
}

No exemplo anterior, observe os valores para os seguintes campos:
• para oAlarmNameeAlarmDescription, insira um nome e uma descrição escolhidos para o alarme.
• para oMetricName, use o valorInvocation4XXErrorspara monitorar erros 4xx no endpoint
• para oNamespace, use o valorAWS/SageMaker. Você também pode especificar sua própria métrica
personalizada, se aplicável.
• Para Statistic, use Average. Isso significa que o alarme leva a taxa de erro média ao longo dos
períodos de avaliação ao calcular se a taxa de erro excedeu o limite.
• Para a dimensãoEndpointName, use o nome do endpoint que você está atualizando como o valor.
• Para a dimensãoVariantName, use o valorAllTrafficpara especificar todo o tráfego de endpoint.
• Para Period, use 600. Isso define os períodos de avaliação do alarme para 10 minutos de duração.
• Para EvaluationPeriods, use 2. Esse valor diz ao alarme para considerar os dois períodos de
avaliação mais recentes ao determinar o status do alarme.

Monitore a latência do modelo na nova frota
O exemplo de alarme do CloudWatch a seguir monitora a latência do modelo da nova frota durante a
implantação. Você pode usar esse alarme para monitorar apenas a nova frota e excluir a frota antiga. O
alarme dura toda a implantação. Este exemplo fornece monitoramento abrangente e completo da nova
frota e inicia uma reversão para a frota antiga se a nova frota tiver algum problema de tempo de resposta.
O CloudWatch publica as métricas com a dimensãoEndpointConfigName:{New-Ep-Config}depois
que a nova frota começar a receber tráfego, e essas métricas duram mesmo após a conclusão da
implantação.
É possível usar o seguinte exemplo de alarme com qualquer tipo de implantação.
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#Applied deployment type: all types
{
"AlarmName": "NewEndpointConfigVersionHighModelLatencyAlarm",
"AlarmDescription": "Monitors the model latency on new fleet",
"MetricName": "ModelLatency",
"Namespace": "AWS/SageMaker",
"Statistic": "Average",
"Dimensions": [
{
"Name": "EndpointName",
"Value": <your-endpoint-name>
},
{
"Name": "VariantName",
"Value": "AllTraffic"
},
{
"Name": "EndpointConfigName",
"Value": <your-config-name>
],
"Period": 300,
"EvaluationPeriods": 2,
"Threshold": 100000, # 100ms
"ComparisonOperator": "GreaterThanThreshold",
"TreatMissingData": "notBreaching"
}

No exemplo anterior, observe os valores para os seguintes campos:
• para oMetricName, use o valorModelLatencypara monitorar o tempo de resposta do modelo.
• para oNamespace, use o valorAWS/SageMaker. Você também pode especificar sua própria métrica
personalizada, se aplicável.
• Para a dimensãoEndpointName, use o nome do endpoint que você está atualizando como o valor.
• Para a dimensãoVariantName, use o valorAllTrafficpara especificar todo o tráfego de endpoint.
• Para a dimensãoEndpointConfigName, o valor deve se referir ao nome da configuração do endpoint
para o endpoint novo ou atualizado.

Note
Se você quiser monitorar sua frota antiga em vez da nova frota, você pode alterar a
dimensãoEndpointConfigNamepara especificar o nome da configuração da frota antiga.

Implantações azuis/verdes
Quando você atualiza seu endpoint, o Amazon SageMaker usa automaticamente uma implantação azul/
verde para maximizar a disponibilidade de seus endpoints. Em uma implantação azul/verde, a SageMaker
provisiona uma nova frota com as atualizações (a frota verde). Em seguida, a SageMaker muda o tráfego
da antiga frota (a frota azul) para a frota verde. Uma vez que a frota verde opera sem problemas por um
período de avaliação definido (chamado período de cozimento), a SageMaker encerra a frota azul. Com
os recursos adicionais em implantações azul/verde, você pode utilizar modos de mudança de tráfego e
monitoramento de reversão automática para proteger seu endpoint de impacto significativo na produção.
A lista a seguir descreve os principais recursos das implantações azuis/verdes no SageMaker:
• Modos de mudança de tráfego. Os modos de mudança de tráfego para guardrails de implantação
permitem controlar o volume de tráfego e o número de etapas de mudança de tráfego entre a frota azul
e a frota verde. Esse recurso oferece a capacidade de avaliar progressivamente o desempenho da frota
verde sem se comprometer totalmente com uma mudança de tráfego de 100%.
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• Período de cozimento O período de cozimento é um tempo definido para monitorar a frota verde antes
de prosseguir para o próximo estágio de implantação. Se algum dos alarmes pré-especificados tropeçar
durante qualquer período de cozimento, todo o tráfego de endpoint voltará para a frota azul. O período
de cozimento ajuda você a aumentar a confiança em sua atualização antes de tornar a mudança de
tráfego permanente.
• Reversões automáticas. Você pode especificar os alarmes do Amazon CloudWatch que o SageMaker
usa para monitorar a frota verde. Se um problema com o código atualizado percorrer qualquer um dos
alarmes, o SageMaker iniciará uma reversão automática para a frota azul para manter a disponibilidade,
minimizando assim o risco.

Modos de mudança de tráfego
Os vários modos de mudança de tráfego em implantações azul/verde oferecem um controle mais
granular sobre a mudança de tráfego entre a frota azul e a frota verde. Os modos de mudança de tráfego
disponíveis para implantações azul/verde são todos de uma vez, canários e lineares. A tabela a seguir
mostra uma comparação entre as opções.

Important
Para implantações azul/verde que envolvem períodos de deslocamento de tráfego ou
cozimento em vários estágios, você será cobrado pelas duas frotas durante a atualização,
independentemente do tráfego para a frota. Isso contrasta com as implantações azul/verde com
todas as mudanças de tráfego de uma só vez e sem períodos de cozimento, onde você só é
cobrado por uma frota durante o curso da atualização.
Name (Nome)

O que é isso?

Prós

Contras

Recomendação

Tudo de uma vez

Desloca todo o
tráfego para a
nova frota em uma
única etapa.

Minimiza a
duração geral da
atualização.

Atualizações
regressivas afetam
100% do tráfego.

Use essa opção
para minimizar o
tempo e o custo da
atualização.

Canary

Mudanças de
tráfego em duas
etapas. O primeiro
passo (canário)
desloca uma
pequena parte do
tráfego seguida
pela segunda
etapa, que desloca
o restante do
tráfego.

Limita o raio
de explosão de
atualizações
regressivas
apenas à frota
canária.

Ambas as frotas
estão operacionais
em paralelo
para toda a
implantação.

Use essa opção
para equilibrar
entre minimizar o
raio de explosão
de atualizações
regressivas
e minimizar o
tempo em que
duas frotas estão
operacionais.

Linear

Uma parte fixa do
tráfego muda em
um número préespecificado de
etapas igualmente
espaçadas.

Minimiza o risco
de atualizações
regressivas
mudando o tráfego
em várias etapas.

A duração e
o custo da
atualização são
proporcionais ao
número de etapas.

Use essa opção
para minimizar os
riscos espalhando
a implantação em
várias etapas.

Comece agora
Depois de especificar a configuração de implantação desejada, o SageMaker lida com o provisionamento
de novas instâncias, encerrar instâncias antigas e mudar o tráfego para você. Você pode criar e gerenciar
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sua implantação por meio do existenteUpdateEndpointeCreateEndpointAPI do SageMaker eAWS
Command Line InterfaceComandos do . Observe que, se seu endpoint usar qualquer um dos recursos
listados naExclusions (p. 3013), você não pode usar guardrails de implantação. Consulte as páginas de
implantação individuais para obter mais detalhes sobre como configurar sua implantação:
• Atualização azul/verde com mudança de tráfego de uma só vez (p. 3001)
• Atualização azul/verde com mudança de tráfego canário (p. 3004)
• Atualização azul/verde com mudança de tráfego linear (p. 3004)
Para seguir exemplos guiados que mostram como usar guardrails de implantação, consulte nosso
exemploJupyter notebookspara os modos de mudança de tráfego canário e linear.

Mudança de tráfego de uma só vez
Com a mudança de tráfego de uma só vez, você pode implantar rapidamente uma atualização de endpoint
usando os protetores de segurança de uma implantação azul/verde. Você pode usar essa opção de
mudança de tráfego para minimizar a duração da atualização e, ao mesmo tempo, aproveitar as garantias
de disponibilidade de implantações azul/verde. O recurso período de cozimento ajuda você a monitorar
o desempenho e a funcionalidade de suas novas instâncias antes de encerrar suas instâncias antigas,
garantindo que sua nova frota esteja totalmente operacional.
O diagrama a seguir mostra como a mudança de tráfego de uma só vez gerencia as frotas antigas e
novas.
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Quando você usa todas as mudanças de tráfego de uma só vez, a SageMaker encaminha 100% do
tráfego para a nova frota (frota verde). Quando a frota verde começa a receber tráfego, o período de
cozimento começa. O período de cozimento é um período definido no qual os alarmes pré-especificados
do Amazon CloudWatch monitoram o desempenho da frota verde. Se não houver alarmes durante o
período de cozimento, a SageMaker encerra a antiga frota (frota azul). Se algum alarme for exibido durante
o período de cozimento, uma reversão automática será iniciada e 100% do tráfego mudará de volta para a
frota azul.

Pré-requisitos
Antes de configurar uma implantação com a mudança de tráfego de uma só vez, você deve criar alarmes
do Amazon CloudWatch para observar as métricas do seu endpoint. Se algum dos alarmes tropeçar
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durante o período de cozimento, o tráfego volta para sua frota azul. Para saber como configurar alarmes
do CloudWatch em um endpoint, consulte a página de pré-requisitosConfiguração e monitoramento de
reversão automática (p. 2997). Para saber mais sobre alarmes do CloudWatch, consulteUsar alarmes do
Amazon CloudWatchnoGuia do usuário do Amazon CloudWatch.

Configurar a mudança de tráfego tudo de uma vez
Quando estiver pronto para sua implantação e configurar alarmes do CloudWatch para seu endpoint, você
poderá usar o SageMakerUpdateEndpointAPI ou o comandoUpdate endpointcomando noAWS Command
Line Interfacepara iniciar a implantação.
Tópicos
• Como atualizar um endpoint (API) (p. 3003)
• Como atualizar um endpoint com uma política de atualização azul/verde existente (API) (p. 3004)
• Como atualizar um endpoint (CLI) (p. 3004)

Como atualizar um endpoint (API)
O exemplo a seguir mostra como é possível atualizar seu endpoint com todas as mudanças de tráfego de
uma vez usandoUpdateEndpointNa API do Amazon SageMaker.
import boto3
client = boto3.client("sagemaker")
response = client.update_endpoint(
EndpointName="<your-endpoint-name>",
EndpointConfigName="<your-config-name>",
DeploymentConfig={
"BlueGreenUpdatePolicy": {
"TrafficRoutingConfiguration": {
"Type": "ALL_AT_ONCE"
},
"TerminationWaitInSeconds": 600,
"MaximumExecutionTimeoutInSeconds": 1800
},
"AutoRollbackConfiguration": {
"Alarms": [
{
"AlarmName": "<your-cw-alarm>"
},
]
}
}
)

Para configurar a opção de mudança de tráfego de uma só vez, faça o seguinte:
• para oEndpointName, Use o nome do endpoint existente que você deseja atualizar.
• para oEndpointConfigName, Use o nome da configuração do endpoint que você deseja usar.
• UnderDeploymentConfigeBlueGreenUpdatePolicy, emTrafficRoutingConfiguration,
defina oTypeParâmetro paraALL_AT_ONCE. Isso especifica que a implantação usa o modo de mudança
de tráfego de uma só vez.
• Para TerminationWaitInSeconds, use 600. Esse parâmetro diz ao SageMaker para aguardar o
tempo especificado (em segundos) depois que sua frota verde estiver totalmente ativa antes de encerrar
as instâncias na frota azul. Neste exemplo, o SageMaker aguarda 10 minutos após o período final de
cozimento antes de encerrar a frota azul.
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• Para MaximumExecutionTimeoutInSeconds, use 1800. Esse parâmetro define a quantidade
máxima de tempo que a implantação pode ser executada antes de atingir o tempo limite. No exemplo
anterior, sua implantação tem um limite de 30 minutos para ser concluída.
• DentroAutoRollbackConfiguration, noAlarmscampo, você pode adicionar seus alarmes do
CloudWatch por nome. Criar umAlarmName: <your-cw-alarm>Entrada para cada alarme que você
deseja usar.

Como atualizar um endpoint com uma política de atualização azul/verde existente (API)
Quando você usa oCreateEndpointAPI para criar um endpoint, você pode, opcionalmente, especificar
uma configuração de implantação a ser reutilizada para futuras atualizações de endpoint. Você pode
usar o mesmoDeploymentConfigopções como o exemplo anterior da API UpdateEndpoint. Não há
alterações no comportamento da API CreateEndpoint. Especificar a configuração de implantação não
executa automaticamente uma atualização azul/verde em seu endpoint.
A opção de usar uma configuração de implantação anterior acontece ao usar oUpdateEndpointAPI para
atualizar seu endpoint. Ao atualizar seu endpoint, você pode usar oRetainDeploymentConfigopção
para manter a configuração de implantação especificada quando criou o endpoint.
Ao ligar para oUpdateEndpointAPI, definaRetainDeploymentConfigparaTruePara manter
oDeploymentConfigopções da configuração original do endpoint.
response = client.update_endpoint(
EndpointName="<your-endpoint-name>",
EndpointConfigName="<your-config-name>",
RetainDeploymentConfig=True
)

Como atualizar um endpoint (CLI)
Se você estiver usando oAWS CLI, o exemplo a seguir mostra como iniciar uma implantação azul/verde de
uma só vez usando oUpdate endpointcomando.
update-endpoint
--endpoint-name <your-endpoint-name>
--endpoint-config-name <your-config-name>
--deployment-config '"BlueGreenUpdatePolicy": {"TrafficRoutingConfiguration": {"Type":
"ALL_AT_ONCE"},
"TerminationWaitInSeconds": 600, "MaximumExecutionTimeoutInSeconds": 1800},
"AutoRollbackConfiguration": {"Alarms": [{"AlarmName": "<your-alarm>"}]}'

Para configurar a opção de mudança de tráfego de uma só vez, faça o seguinte:
• para oendpoint-name, Use o nome do endpoint que você deseja atualizar.
• para oendpoint-config-name, Use o nome da configuração do endpoint que você deseja usar.
• para odeployment-config, use umBlueGreenUpdatePolicyObjeto JSON.

Note
Se você preferir salvar seu objeto JSON em um arquivo, consulteGerandoAWS CLIParâmetros de
esqueleto e entradanoAWS CLIGuia do usuário do.

Mudança de tráfego do canário
Com a mudança de tráfego canário, você pode testar uma parte do seu tráfego de endpoint na nova frota
enquanto a frota antiga serve o restante do tráfego. Esta etapa de teste é um corrimão de segurança que
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valida a funcionalidade da nova frota antes de mudar todo o seu tráfego para a nova frota. Você ainda tem
os benefícios de uma implantação azul/verde, e o recurso canário adicionado permite garantir que sua
nova frota (verde) possa servir inferência antes de permitir que ela lide com 100% do tráfego.
A parte da sua frota verde que liga para receber tráfego é chamada de canário, e você pode escolher o
tamanho desse canário. Observe que o tamanho do canário deve ser menor ou igual a 50% da capacidade
da nova frota. Quando o período de cozimento terminar e nenhum alarme pré-especificado do Amazon
CloudWatch for exibido, o resto do tráfego muda da antiga frota (azul) para a frota verde. A mudança de
tráfego Canary oferece mais segurança durante a implantação, pois qualquer problema com o modelo
atualizado afeta apenas o canário.
O diagrama a seguir mostra como a mudança de tráfego canário gerencia a distribuição do tráfego entre as
frotas azul e verde.
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Uma vez que a SageMaker provisiona a frota verde, a SageMaker encaminha uma parte do tráfego de
entrada (por exemplo, 25%) para o canário. Em seguida, começa o período de cozimento, durante o qual
seus alarmes do CloudWatch monitoram o desempenho da frota verde. Durante esse período, tanto a frota
azul quanto a frota verde estão parcialmente ativas e recebendo tráfego. Se algum dos alarmes aparecer
durante o período de cozimento, o SageMaker iniciará uma reversão e todo o tráfego retornará à frota
azul. Se nenhum dos alarmes tropeçar, todo o tráfego mudará para a frota verde e há um período final de
cozimento. Se o período final de cozimento terminar sem tropeçar nenhum alarme, a frota verde atende a
todo o tráfego e a SageMaker encerra a frota azul.

Pré-requisitos
Antes de configurar uma implantação com mudança de tráfego canário, você deve criar alarmes do
Amazon CloudWatch para monitorar métricas a partir do endpoint. Os alarmes estão ativos durante
o período de cozimento e, se algum alarme for exibido, todo o tráfego de endpoint volta para a frota
azul. Para saber como configurar alarmes do CloudWatch em um endpoint, consulte a página de prérequisitosConfiguração e monitoramento de reversão automática (p. 2997). Para saber mais sobre
alarmes do CloudWatch, consulteUsar alarmes do Amazon CloudWatchnoGuia do usuário do Amazon
CloudWatch.

Configurar Mudança de tráfego do Canary
Quando estiver pronto para sua implantação e configurar alarmes do Amazon CloudWatch para seu
endpoint, você poderá usar o Amazon SageMakerUpdateEndpointAPI ou o comandoendpoint de
atualizaçãocomando noAWS CLIpara iniciar a implantação.
Tópicos
• Como atualizar um endpoint (API) (p. 3007)
• Como atualizar um endpoint com uma política de atualização azul/verde existente (API) (p. 3008)
• Como atualizar um endpoint (CLI) (p. 3008)

Como atualizar um endpoint (API)
O exemplo a seguir doUpdateEndpointA API mostra como você pode atualizar um endpoint com a
mudança de tráfego canário.
import boto3
client = boto3.client("sagemaker")
response = client.update_endpoint(
EndpointName="<your-endpoint-name>",
EndpointConfigName="<your-config-name>",
DeploymentConfig={
"BlueGreenUpdatePolicy": {
"TrafficRoutingConfiguration": {
"Type": "CANARY",
"CanarySize": {
"Type": "CAPACITY_PERCENT",
"Value": 30
},
"WaitIntervalInSeconds": 600
},
"TerminationWaitInSeconds": 600,
"MaximumExecutionTimeoutInSeconds": 1800
},
"AutoRollbackConfiguration": {
"Alarms": [
{
"AlarmName": "<your-cw-alarm>"
}
]
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)

}

}

Para configurar a opção de mudança de tráfego do canário, faça o seguinte:
• para oEndpointName, use o nome do endpoint existente que você deseja atualizar.
• para oEndpointConfigName, use o nome da configuração do endpoint que você deseja usar.
• UNDERDeploymentConfigeBlueGreenUpdatePolicy, emTrafficRoutingConfiguration,
defina oTypeParâmetro paraCANARY. Isso especifica que a implantação usa a mudança de tráfego
canário.
• NoCanarySize, você pode alterar o tamanho do canário modificando oTypeeValueparâmetros. para
oType, useCAPACITY_PERCENT, ou seja, a porcentagem de sua frota verde que você deseja usar como
canário e, em seguida, definaValuepara30. Neste exemplo, você usa 30% da capacidade da frota verde
como canário. Observe que o tamanho do canário deve ser igual ou inferior a 50% da capacidade da
frota verde.
• Para WaitIntervalInSeconds, use 600. O parâmetro diz ao SageMaker para esperar pelo tempo
especificado (em segundos) entre cada turno de intervalo. Este intervalo é a duração do período de
cozimento canário. No exemplo anterior, o SageMaker aguarda 10 minutos após o turno do canário e,
em seguida, conclui o segundo e último turno de tráfego.
• Para TerminationWaitInSeconds, use 600. Esse parâmetro diz ao SageMaker para aguardar o
tempo especificado (em segundos) depois que sua frota verde estiver totalmente ativa antes de encerrar
as instâncias na frota azul. Neste exemplo, o SageMaker aguarda 10 minutos após o período final de
cozimento antes de encerrar a frota azul.
• Para MaximumExecutionTimeoutInSeconds, use 1800. Esse parâmetro define a quantidade
máxima de tempo que a implantação pode ser executada antes de atingir o tempo limite. No exemplo
anterior, sua implantação tem um limite de 30 minutos para ser concluída.
• DentroAutoRollbackConfiguration, noAlarmscampo, você pode adicionar seus alarmes do
CloudWatch por nome. Criar umAlarmName: <your-cw-alarm>Entrada para cada alarme que você
deseja usar.

Como atualizar um endpoint com uma política de atualização azul/verde existente (API)
Quando você usa oCreateEndpointAPI para criar um endpoint, você pode, opcionalmente, especificar uma
configuração de implantação a ser reutilizada para futuras atualizações de endpoint. Você pode usar o
mesmoDeploymentConfigopções como o exemplo anterior da API UpdateEndpoint. Não há alterações
no comportamento da API CreateEndpoint. A especificação da configuração de implantação não executa
automaticamente uma atualização azul/verde em seu endpoint.
A opção de usar uma configuração de implantação anterior acontece ao usar oUpdateEndpointAPI para
atualizar seu endpoint. Ao atualizar seu endpoint, você pode usar oRetainDeploymentConfigopção
para manter a configuração de implantação especificada quando criou o endpoint.
Ao ligar para oUpdateEndpointAPI, definaRetainDeploymentConfigparaTruePara manter
oDeploymentConfigopções da configuração original do endpoint.
response = client.update_endpoint(
EndpointName="<your-endpoint-name>",
EndpointConfigName="<your-config-name>",
RetainDeploymentConfig=True
)

Como atualizar um endpoint (CLI)
Se você estiver usando oAWS CLI, o exemplo a seguir mostra como iniciar uma implantação de canário
azul/verde usando oendpoint de atualizaçãocomando.
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update-endpoint
--endpoint-name <your-endpoint-name>
--endpoint-config-name <your-config-name>
--deployment-config '"BlueGreenUpdatePolicy": {"TrafficRoutingConfiguration": {"Type":
"CANARY",
"CanarySize": {"Type": "CAPACITY_PERCENT", "Value": 30}, "WaitIntervalInSeconds": 600},
"TerminationWaitInSeconds": 600, "MaximumExecutionTimeoutInSeconds": 1800},
"AutoRollbackConfiguration": {"Alarms": [{"AlarmName": "<your-alarm>"}]}'

Para configurar a opção de mudança de tráfego do canário, faça o seguinte:
• para oendpoint-name, use o nome do endpoint que você deseja atualizar.
• para oendpoint-config-name, use o nome da configuração do endpoint que você deseja usar.
• para odeployment-config, use umBlueGreenUpdatePolicyObjeto JSON.

Note
Se você preferir salvar seu objeto JSON em um arquivo, consulteGerandoAWS CLIParâmetros de
entrada e esqueletonoAWS CLIGuia do usuário do.

Mudança de tráfego linear
A mudança de tráfego linear permite que você mude gradualmente o tráfego de sua antiga frota (frota azul)
para sua nova frota (frota verde). Com a mudança de tráfego linear, você pode mudar o tráfego em várias
etapas, minimizando a chance de uma interrupção em seu endpoint. Essa opção de implantação azul/
verde oferece o controle mais granular sobre a mudança de tráfego.
Você pode escolher o número de instâncias ou a porcentagem da capacidade de ativação da frota verde
durante cada etapa. Cada etapa linear só deve estar entre 10-50% da capacidade da frota verde. Para
cada etapa, há um período de cozimento durante o qual seus alarmes pré-especificados do Amazon
CloudWatch monitoram métricas na frota verde. Quando o período de cozimento terminar e não houver
alarmes, a parte ativa da sua frota verde continua recebendo tráfego e um novo passo começa. Se os
alarmes dispararem durante qualquer um dos períodos de cozimento, 100% do tráfego do endpoint volta
para a frota azul.
O diagrama a seguir mostra como a mudança de tráfego linear direciona o tráfego para as frotas azul e
verde.
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Depois que a SageMaker provisionar a nova frota, a primeira parte da frota verde liga e recebe tráfego.
O SageMaker desativa a porção do mesmo tamanho da frota azul e o período de cozimento começa. Se
algum alarme aparecer, todo o tráfego de endpoint volta para a frota azul. Se o período de cozimento
terminar, o próximo passo começará. Outra parte da frota verde ativa e recebe tráfego, parte da frota azul
desativa e outro período de cozimento começa. O mesmo processo se repete até que a frota azul seja
totalmente desativada e a frota verde esteja totalmente ativa e recebendo todo o tráfego. Se um alarme
disparar em qualquer momento, o SageMaker encerra o processo de mudança e 100% do tráfego volta
para a frota azul.

Pré-requisitos
Antes de configurar uma implantação com mudança de tráfego linear, você deve criar alarmes do
CloudWatch para monitorar métricas a partir do endpoint. Os alarmes estão ativos durante o período de
cozimento e, se algum alarme for exibido, todo o tráfego de endpoint volta para a frota azul. Para saber
como configurar alarmes do CloudWatch em um endpoint, consulte a página de pré-requisitosConfiguração
e monitoramento de reversão automática (p. 2997). Para saber mais sobre alarmes do CloudWatch,
consulteUsar alarmes do Amazon CloudWatchnoGuia do usuário do Amazon CloudWatch.

Configurar Mudança de tráfego linear
Quando estiver pronto para sua implantação e configurar alarmes do CloudWatch para seu endpoint, você
poderá usar o Amazon SageMakerUpdateEndpointAPI ou o comandoUpdate-endpointcomando noAWS
CLIpara iniciar a implantação.
Tópicos
• Como atualizar um endpoint (API) (p. 3011)
• Como atualizar um endpoint com uma política de atualização azul/verde existente (API) (p. 3012)
• Como atualizar um endpoint (CLI) (p. 3008)

Como atualizar um endpoint (API)
O exemplo a seguir doUpdateEndpointA API mostra como você pode atualizar um endpoint com mudança
de tráfego linear.
import boto3
client = boto3.client("sagemaker")
response = client.update_endpoint(
EndpointName="<your-endpoint-name>",
EndpointConfigName="<your-config-name>",
DeploymentConfig={
"BlueGreenUpdatePolicy": {
"TrafficRoutingConfiguration": {
"Type": "LINEAR",
"LinearStepSize": {
"Type": "CAPACITY_PERCENT",
"Value": 20
},
"WaitIntervalInSeconds": 300
},
"TerminationWaitInSeconds": 300,
"MaximumExecutionTimeoutInSeconds": 3600
},
"AutoRollbackConfiguration": {
"Alarms": [
{
"AlarmName": "<your-cw-alarm>"
}
]
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)

}

}

Para configurar a opção de mudança de tráfego linear, faça o seguinte:
• para oEndpointName, use o nome do endpoint existente que você deseja atualizar.
• para oEndpointConfigName, use o nome da configuração do endpoint que você deseja usar.
• UNDERDeploymentConfigeBlueGreenUpdatePolicy, emTrafficRoutingConfiguration,
defina oTypeParâmetro paraLINEAR. Isso especifica que a implantação usa mudança de tráfego linear.
• NoLinearStepSize, você pode alterar o tamanho das etapas modificando oTypeeValueparâmetros.
para oType, useCAPACITY_PERCENT, ou seja, a porcentagem da sua frota verde que você deseja
usar como o tamanho do passo e, em seguida, definaValuepara20. Neste exemplo, você ativa 20%
da capacidade da frota verde para cada etapa de mudança de tráfego. Observe que ao personalizar
o tamanho da etapa linear, você deve usar apenas etapas que sejam 10-50% da capacidade da frota
verde.
• Para WaitIntervalInSeconds, use 300. O parâmetro diz ao SageMaker para esperar pelo tempo
especificado (em segundos) entre cada turno de tráfego. Esse intervalo é a duração do período de
cozimento entre cada etapa linear. No exemplo anterior, o SageMaker aguarda 5 minutos entre cada
turno de tráfego.
• Para TerminationWaitInSeconds, use 300. Esse parâmetro diz ao SageMaker para aguardar o
tempo especificado (em segundos) depois que sua frota verde estiver totalmente ativa antes de encerrar
as instâncias na frota azul. Neste exemplo, o SageMaker aguarda 5 minutos após o período final de
cozimento antes de encerrar a frota azul.
• Para MaximumExecutionTimeoutInSeconds, use 3600. Esse parâmetro define a quantidade
máxima de tempo que a implantação pode ser executada antes de expirar. No exemplo anterior, sua
implantação tem um limite de 1 hora para ser concluída.
• DentroAutoRollbackConfiguration, dentro doAlarmscampo, você pode adicionar seus alarmes do
CloudWatch por nome. Criar umAlarmName: <your-cw-alarm>Entrada para cada alarme que você
deseja usar.

Como atualizar um endpoint com uma política de atualização azul/verde existente (API)
Quando você usa oCreateEndpointAPI para criar um endpoint, você pode, opcionalmente, especificar
uma configuração de implantação a ser reutilizada para futuras atualizações de endpoint. Você pode
usar o mesmoDeploymentConfigopções como o exemplo anterior da API UpdateEndpoint. Não há
alterações no comportamento da API CreateEndpoint. Especificar a configuração de implantação não
executa automaticamente uma atualização azul/verde em seu endpoint.
A opção de usar uma configuração de implantação anterior acontece ao usar oUpdateEndpointAPI para
atualizar seu endpoint. Ao atualizar seu endpoint, você pode usar oRetainDeploymentConfigopção
para manter a configuração de implantação especificada quando criou o endpoint.
Ao ligar para oUpdateEndpointAPI, definaRetainDeploymentConfigparaTruePara manter
oDeploymentConfigopções da configuração original do endpoint.
response = client.update_endpoint(
EndpointName="<your-endpoint-name>",
EndpointConfigName="<your-config-name>",
RetainDeploymentConfig=True
)

Como atualizar um endpoint (CLI)
Se você estiver usando oAWS CLI, o exemplo a seguir mostra como iniciar uma implantação linear azul/
verde usando oUpdate-endpointcomando.
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update-endpoint
--endpoint-name <your-endpoint-name>
--endpoint-config-name <your-config-name>
--deployment-config '{"BlueGreenUpdatePolicy": {"TrafficRoutingConfiguration": {"Type":
"LINEAR",
"LinearStepSize": {"Type": "CAPACITY_PERCENT", "Value": 20}, "WaitIntervalInSeconds":
300},
"TerminationWaitInSeconds": 300, "MaximumExecutionTimeoutInSeconds": 3600},
"AutoRollbackConfiguration": {"Alarms": [{"AlarmName": "<your-alarm>"}]}'

Para configurar a opção de mudança de tráfego linear, faça o seguinte:
• para oendpoint-name, use o nome do endpoint que você deseja atualizar.
• para oendpoint-config-name, use o nome da configuração do endpoint que você deseja usar.
• para odeployment-config, use umBlueGreenUpdatePolicyObjeto JSON.

Note
Se você preferir salvar seu objeto JSON em um arquivo, consulteGerandoAWS CLIParâmetros de
esqueleto e entradanoAWS CLIGuia do usuário do.

Exclusions
Você só pode usar guardrails de implantação com endpoints recém-criados. Há também exclusões
baseadas em recursos que tornam seu endpoint incompatível com os guardrails de implantação no
momento. Se o endpoint usar qualquer um dos recursos a seguir, você não poderá usar guardrails de
implantação em seu endpoint, e seu endpoint voltará a usar uma implantação azul/verde com mudanças
de tráfego de uma só vez e sem período final de cozimento.
• Contêineres Marketplace
• Endpoints de de vários containers
• Endpoints de de vários modelos
• Endpoints de várias variantes
• Endpoints que usam instâncias Inf1 (baseadas em Inferência)
• Endpoints que usam o Amazon SageMaker Model Monitor (com captura de dados ativada)
• Endpoints do Amazon Elastic Inference

Melhores práticas de otimização de custos de
inferência
O conteúdo a seguir fornece técnicas e considerações para otimizar o custo dos endpoints. É possível usar
essas recomendações para otimizar o custo de endpoints novos e existentes.

Práticas recomendadas
Para otimizar seu SageMaker Custos de inferência, siga estas melhores práticas.

Escolha a melhor opção de inferência para o trabalho.
SageMaker oferece 4 opções de inferência diferentes para fornecer a melhor opção de inferência para o
trabalho. Talvez você consiga economizar nos custos escolhendo a opção de inferência que melhor se
adequa à sua carga de trabalho.
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• Usar oinferência em tempo realpara cargas de trabalho de baixa latência com padrões de tráfego
previsíveis que precisam ter características de latência consistentes e estão sempre disponíveis. Você
paga pelo uso da instância.
• Usar oinferência sem servidorpara cargas de trabalho síncronas que têm um padrão de tráfego intenso
e podem aceitar variações na latência do p99. A inferência sem servidor é escalada automaticamente
para atender ao tráfego de sua carga de trabalho, para que você não pague por nenhum recurso ocioso.
Você só paga pela duração da solicitação de inferência. O mesmo modelo e contêineres podem ser
usados com inferência em tempo real e sem servidor para que você possa alternar entre esses dois
modos se suas necessidades mudarem.
• Usar oinferência assíncronapara cargas de trabalho assíncronas que processam até 1 GB de dados
(como corpus de texto, imagem, vídeo e áudio) que são insensíveis à latência e aos custos. Com a
inferência assíncrona, você pode controlar os custos especificando um número fixo de instâncias para
a taxa de processamento ideal, em vez de provisionar para o pico. Você também pode reduzir até zero
para economizar custos adicionais.
• Usar oinferência de lotespara cargas de trabalho para as quais você precisa inferir sobre um grande
conjunto de dados para processos que acontecem offline (ou seja, você não precisa de um endpoint
persistente). Você paga pela instância durante o trabalho de inferência em lote.

Optar por uma SageMaker Savings Plan.
• Se você tiver um nível de uso consistente em todos SageMaker serviços, você pode optar por um
SageMaker Savings Plan para ajudar a reduzir seus custos em até 64%.
• Amazônia SageMaker Savings Plansforneça um modelo de preços flexível para a Amazon SageMaker,
em troca do compromisso com uma quantidade consistente de uso (medida em $/hora) por um
período de vigência de um ou de três anos. Esses planos se aplicam automaticamente aos elegíveis
SageMaker Usos de instâncias de ML, incluindo SageMaker Cadernos de estúdio, SageMaker Notebook
sob demanda, SageMaker Processamento, SageMaker Data Wrangler, SageMaker Treinamento,
SageMaker Inferência em tempo real e SageMaker Transformação Batch, independentemente da
família, tamanho ou região da instância. Por exemplo, você pode alterar o uso de uma instância
de CPU ml.c5.xlarge em execução no Leste dos EUA (Ohio) para uma instância ML.inf1 no Oeste
dos EUA (Oregon) para cargas de trabalho de inferência a qualquer momento e continuar pagando
automaticamente o preço dos Savings Plans.

Otimize seu modelo para funcionar melhor.
• Modelos não otimizados podem levar a tempos de execução mais longos e usar mais recursos. Você
pode optar por usar mais instâncias ou maiores para melhorar o desempenho; no entanto, isso gera
custos mais altos.
• Ao otimizar seus modelos para obter mais desempenho, você poderá reduzir os custos usando menos
ou menores instâncias, mantendo as mesmas ou melhores características de desempenho. Você pode
usarSageMaker Neocom SageMaker Inferência para otimizar modelos automaticamente. Para obter
mais detalhes e amostras, consulteOtimize o desempenho do modelo usando o Neo (p. 3098).

Use o tipo e o tamanho de instância mais ideais para inferência em tempo real.
• SageMaker A inferência tem mais de 70 tipos e tamanhos de instâncias que podem ser usados para
implantar modelos de ML, incluindoAWSChipsets Inferentia e Graviton otimizados para ML. Escolher a
instância certa para seu modelo ajuda a garantir que você tenha a instância de melhor desempenho com
o menor custo para seus modelos.
• Ao usarRecomendador de inferência, você pode comparar rapidamente diferentes instâncias para
entender o desempenho do modelo e os custos. Com esses resultados, você pode escolher a instância
a ser implantada com o melhor retorno sobre o investimento.
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Melhore a eficiência e os custos combinando vários endpoints em um único
endpoint para inferência em tempo real.
• Os custos podem aumentar rapidamente quando você implanta vários endpoints, especialmente se
os endpoints não utilizarem totalmente as instâncias subjacentes. Para entender se a instância está
subutilizada, verifique as métricas de utilização (CPU, GPU etc.) na Amazon CloudWatch para suas
instâncias. Se você tiver mais de um desses endpoints, poderá combinar os modelos ou contêineres
desses vários endpoints em um único endpoint.
• Como usar oEndpoints de vários modelos(MME) ouTerminais com vários contêineres(MCE), você pode
implantar vários modelos ou contêineres de ML em um único endpoint para compartilhar a instância
em vários modelos ou contêineres e melhorar seu retorno sobre o investimento. Para saber mais,
consulte estaEconomize nos custos de inferência usando a Amazon SageMaker endpoints de vários
modelosouImplante vários contêineres de serviço em uma única instância usando a Amazon SageMaker
endpoints de vários contêineresnaAWSBlog Machine Learning.

Configure o escalonamento automático para atender aos seus requisitos de carga
de trabalho para inferência assíncrona e em tempo real.
• Sem o escalonamento automático, é necessário provisionar para o pico de tráfego ou a indisponibilidade
do modelo de risco. A menos que o tráfego para seu modelo seja estável durante todo o dia, haverá
excesso de capacidade não utilizada. Isso leva à baixa utilização e ao desperdício de recursos.
• Auto Scalingé um out-of-the-box recurso que monitora suas cargas de trabalho e ajusta dinamicamente
a capacidade de manter um desempenho estável e previsível com o menor custo possível. Quando a
carga de trabalho aumenta, a escalabilidade automática disponibiliza mais instâncias online. Quando a
carga de trabalho diminui, o escalonamento automático remove instâncias desnecessárias, ajudando
você a reduzir seu custo de computação. Para saber mais, consulteConfiguração de endpoints de
inferência de escalonamento automático na Amazon SageMakernaAWSBlog Machine Learning.

Registrar e implantar modelos com o Model
Registry
Com a SageMaker registro de modelo, você pode fazer o seguinte:
• Modelos de catálogo para produção.
• Gerencie as versões do modelo.
• Associe metadados, como métricas de treinamento, a um modelo.
• Gerencie o status de aprovação de um modelo.
• Implemente modelos na produção.
• Automatize a implantação do modelo com CI/CD.
Catalogue modelos criando grupos de pacotes de modelos que contêm versões diferentes de um modelo.
Você pode criar um grupo de modelos que rastreia todos os modelos que você treina para resolver um
problema específico. Em seguida, você pode registrar cada modelo que você treina e o registro do modelo
o adiciona ao grupo de modelos como uma nova versão do modelo. Um fluxo de trabalho típico pode ser
semelhante ao seguinte:
• Criar um grupo de modelos.
• Crie um pipeline de ML que treine um modelo. Para obter informações sobre SageMaker Pipelines
doCriar e gerenciar SageMaker Pipelines do (p. 3289).
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• Para cada execução do pipeline de ML, crie uma versão do modelo que você registra no grupo de
modelos que você criou na primeira etapa.
Estrutura de registro de modelos
O SageMaker O Model Registry é estruturado como vários grupos de modelos com pacotes de modelos
em cada grupo. Cada pacote de modelo em um grupo de modelos corresponde a um modelo treinado.
A versão de cada pacote de modelo é um valor numérico que começa em 1 e é incrementado com cada
novo pacote de modelo adicionado a um grupo de modelos. Por exemplo, se 5 pacotes de modelos forem
adicionados a um grupo de modelos, as versões do pacote de modelo serão 1, 2, 3, 4 e 5. O exemplo
de registro de modelo mostrado na imagem a seguir contém 3 grupos de modelos, em que cada grupo
contém os pacotes de modelo relacionados a um problema específico de ML.

Existem dois tipos de pacotes de modelos no SageMaker. Um tipo é usado noAWSO Marketplace e o
outro são usados no Registro de Modelos. Pacotes de modelos usados noAWSO Marketplace não é uma
entidade versionável e não está associado a grupos de modelos no Registro de Modelos. Para obter mais
informações sobre pacotes de modelo usados noAWSMarketplace, consulteCompre e venda Amazon
SageMaker Algoritmos e modelos emAWS Marketplace (p. 3518).
Os pacotes de modelo usados no Registro de Modelos são versionados emostoser
associado a um grupo de modelos. O ARN desse tipo de pacote de modelo tem a
estrutura:'arn:aws:sagemaker:region:account:model-group/version'
Os tópicos a seguir mostram como usar o Registro de modelo.
Tópicos
• Criar um grupo de modelos (p. 3017)
• Excluir um grupo de modelos (p. 3020)
• Registrar uma versão de modelo (p. 3021)
• Exibir grupos e versões de modelos (p. 3028)
• Exibir os detalhes de uma versão do modelo (p. 3030)
• Excluir uma versão de modelo (p. 3033)
• Atualizar o status de aprovação de um modelo (p. 3035)
• Implantar um modelo a partir do registro (p. 3038)
• Exibir o histórico de implantação de um modelo (p. 3042)
• Amazônia SageMaker Perguntas frequentes no registro de modelos (p. 3045)

3016

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Criar um grupo de modelos

Criar um grupo de modelos
Um grupo de modelos contém um grupo de modelos versionados. Crie um grupo de modelos usando
oAWS SDK for Python (Boto3)ou Amazon SageMaker Studio.

Criar um grupo de Package de modelos (Boto3)
Para criar um grupo de modelos usando o Boto3, chame ocreate_model_package_groupmétodo e
especifique um nome e uma descrição como parâmetros. O exemplo a seguir mostra como criar um grupo
de modelos. A resposta docreate_model_package_groupcall é o nome de recurso da Amazon (ARN)
do novo grupo de pacotes de modelo.
Primeiro, importe os pacotes necessários e configure o SageMaker Cliente Boto3.
import time
import os
from sagemaker import get_execution_role, session
import boto3
region = boto3.Session().region_name
role = get_execution_role()
sm_client = boto3.client('sagemaker', region_name=region)

Agora, crie o grupo de modelos.
import time
model_package_group_name = "scikit-iris-detector-" + str(round(time.time()))
model_package_group_input_dict = {
"ModelPackageGroupName" : model_package_group_name,
"ModelPackageGroupDescription" : "Sample model package group"
}
create_model_package_group_response =
sm_client.create_model_package_group(**model_package_group_input_dict)
print('ModelPackageGroup Arn :
{}'.format(create_model_package_group_response['ModelPackageGroupArn']))

Crie um grupo de Package de modelos (Amazon) SageMaker
Studio)
Para criar um grupo de modelos na Amazon SageMaker Studio, conclua as etapas a seguir.
1.
2.
3.

Faça login no Studio. Para obter mais informações, consulteIntegração na Amazon SageMaker
Domínio (p. 37)
No painel de navegação à esquerda, selecione oSageMakerRecursosÍcone (
EscolhaRegistro de modelos.
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4.

EscolhaCriar grupo de modelos.
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5.

NoCriar um novo grupo de modeloscaixa de diálogo, adicione as seguintes informações:
• Insira o nome do novo grupo de modelos naName (Nome)campo.
• (Opcional) Insira uma descrição para o grupo de modelos naDescriçãocampo.
• (Opcional) Insira qualquer par de chave-valor que queira associar ao grupo de modelos
noTagscampo. Para obter informações sobre o uso de tags, consulteAtribuição de tags
(tagging)AWSrecursosnaAWSReferência geral.
• (Opcional) Escolha um projeto ao qual associar o grupo de modelos naProjetocampo. Para obter
informações sobre projetos, consulteAutomatizar MLOPs com o SageMaker Projetos (p. 3319).

6.

EscolhaCriar grupo de modelos.
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Excluir um grupo de modelos
Este procedimento demonstra como excluir um grupo de modelos na Amazon SageMaker Studio.

Excluir um grupo de Package de modelos (Amazon) SageMaker
Studio)
Para excluir um grupo de modelos na Amazon SageMaker Studio, conclua as etapas a seguir.
1.
2.
3.

Faça login no Amazon SageMaker Studio. Para obter mais informações, consulteIntegração na
Amazon SageMaker Domínio (p. 37)
No painel de navegação à esquerda, selecione oSageMakerRecursosÍcone (

).

EscolhaRegistro de modelosno menu suspenso na parte superior doSageMaker recursosPainel.
Uma lista de seus grupos de modelos é exibida.

4.

Na lista de grupos de modelos, clique duas vezes no grupo de modelos que você deseja excluir.
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A guia de detalhes do modelo é aberta à direita.
5.

NoAçõesmenu suspenso no canto superior direito da guia de detalhes do modelo, escolhaExcluir.

6.

Na caixa de diálogo de confirmação, escolha Delete (Excluir).

Registrar uma versão de modelo
Você pode registrar uma Amazon SageMaker modelar criando uma versão do modelo que especifica o
grupo de modelos ao qual ele pertence. Uma versão do modelo deve incluir os artefatos do modelo (os
pesos treinados de um modelo) e o código de inferência do modelo.
Umapipeline de inferênciaé um SageMaker modelo composto por uma sequência linear de dois a quinze
contêineres que processam solicitações de inferência. Você registra um canal de inferência especificando
os contêineres e as variáveis de ambiente associadas. Para obter mais informações sobre canais de
inferência, consulteHospede modelos junto com a lógica de pré-processamento como canal de inferência
serial por trás de um endpoint (p. 2827).
Você pode registrar um modelo com um canal de inferência, especificando os contêineres e as variáveis
de ambiente associadas. Para criar uma versão de modelo com um pipeline de inferência usando oAWS
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SDK for Python (Boto3)ou criando uma etapa em um SageMaker pipeline de construção de modelos, use
as seguintes etapas.
Tópicos
• Registre uma versão do modelo (SageMakerPipelines do (p. 3022)
• Registrar uma versão de modelo (Boto3) (p. 3022)
• Registre uma versão de modelo de uma conta diferente (p. 3023)

Registre uma versão do modelo (SageMakerPipelines do
Para registrar uma versão do modelo usando um SageMaker pipeline de construção de modelos,
crie umRegisterModelentre em seu pipeline. Para obter informações sobre como criar
umRegisterModelpasso como parte de um pipeline, consulteEtapa 8: Definir um RegisterModel Etapa
para criar um Package de modelo (p. 3299).

Registrar uma versão de modelo (Boto3)
Para registrar uma versão do modelo usando o Boto3, chame ocreate_model_packageMétodo do.
Primeiro, você configura o dicionário de parâmetros para passar para ocreate_model_packageMétodo
do.
# Specify the model source
model_url = "s3://your-bucket-name/model.tar.gz"
modelpackage_inference_specification = {
"InferenceSpecification": {
"Containers": [
{
"Image": '257758044811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemakerxgboost:1.2-1',
"ModelDataUrl": model_url
}
],
"SupportedContentTypes": [ "text/csv" ],
"SupportedResponseMIMETypes": [ "text/csv" ],
}
}
# Alternatively, you can specify the model source like this:
# modelpackage_inference_specification["InferenceSpecification"]["Containers"][0]
["ModelDataUrl"]=model_url
create_model_package_input_dict = {
"ModelPackageGroupName" : model_package_group_name,
"ModelPackageDescription" : "Model to detect 3 different types of irises (Setosa,
Versicolour, and Virginica)",
"ModelApprovalStatus" : "PendingManualApproval"
}
create_model_package_input_dict.update(modelpackage_inference_specification)

Então você chama ocreate_model_packagemétodo, passando o dicionário de parâmetros que você
acabou de configurar.
create_model_package_response =
sm_client.create_model_package(**create_model_package_input_dict)
model_package_arn = create_model_package_response["ModelPackageArn"]
print('ModelPackage Version ARN : {}'.format(model_package_arn))
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Registre uma versão de modelo de uma conta diferente
Para registrar versões de modelo com um grupo de pacotes de modelos criado por umAWSconta, você
deve adicionar uma conta cruzadaAWS Identity and Access Managementpolítica de recursos para habilitar
essa conta. Por exemplo, umAWSconta em sua organização é responsável por modelos de treinamento,
e uma conta diferente é responsável por gerenciar, implantar e atualizar modelos. Você cria políticas de
recursos do IAM e as aplica ao recurso específico da conta ao qual você deseja conceder acesso para
esse caso. Para obter mais informações sobre políticas de recursos entre contas noAWS, consulteLógica
de avaliação de política entre contasnaAWS Identity and Access ManagementGuia do usuário do.

Note
Também é necessário usar uma chave do KMS para criptografar oconfig de dados de saídaação
durante o treinamento para implantação de modelos de várias contas.
Para habilitar o registro de modelos de várias contas no SageMaker, você precisa fornecer uma política
de recursos entre contas para o grupo de modelos que contém as versões do modelo. Veja a seguir um
exemplo que cria políticas entre contas para o grupo de pacotes de modelos e aplica essas políticas a
esse recurso específico.
A configuração a seguir deve ser definida na conta de origem, que registra modelos de contas cruzadas
em um grupo de pacotes de modelos. Neste exemplo, a conta de origem é a conta de treinamento modelo
que treinará e, em seguida, registrará a conta cruzada modelo no Registro de Modelos da conta de registro
do modelo.
O exemplo pressupõe que você definiu anteriormente as seguintes variáveis:
• sm_client- UM SageMaker Cliente Boto3.
• model_package_group_name- O grupo de modelos ao qual você deseja conceder acesso.
• model_package_group_arn- O grupo de modelo ao qual você deseja conceder acesso entre contas.
• bucket- O bucket do S3 em que os artefatos de treinamento do modelo são armazenados.
Para poder implantar um modelo criado em uma conta diferente, o usuário deve ter uma função que tenha
acesso a SageMaker ações, como um papel com oAmazonSageMakerFullAccesspolítica gerenciada.
Para obter informações sobre as políticas gerenciadas do SageMaker , consulte AWSPolíticas gerenciadas
para a Amazon SageMaker (p. 3619).

Políticas de recursos do IAM necessárias
O diagrama a seguir captura as políticas necessárias para permitir o registro de modelos entre contas.
Conforme mostrado, essas políticas precisam estar ativas durante o treinamento do modelo para registrar
adequadamente o modelo na conta de registro do modelo.
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Amazon ECR, Amazon S3 eAWS KMSas políticas são demonstradas nos seguintes exemplos de código.
Exemplo de política do Amazon ECR
{

'Version': '2012-10-17',
'Statement': [
{
'Sid': 'AddPerm',
'Effect': 'Allow',
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}

]

}

'Principal': {
'AWS': 'arn:aws:iam::{model_registry_account}:root'
},
'Action': [
'ecr:BatchGetImage',
'ecr:Describe*'
]

Exemplo de política do Amazon S3
{

}

'Version': '2012-10-17',
'Statement': [
{
'Sid': 'AddPerm',
'Effect': 'Allow',
'Principal': {
'AWS': 'arn:aws:iam::{model_registry_account}:root'
},
'Action': [
's3:GetObject',
's3:GetBucketAcl',
's3:GetObjectAcl'
],
'Resource': 'arn:aws:s3:::{bucket}/*'
}
]

AmostraAWS KMSregra
{

}

'Version': '2012-10-17',
'Statement': [
{
'Sid': 'AddPerm',
'Effect': 'Allow',
'Principal': {
'AWS': 'arn:aws:iam::{model_registry_account}:root'
},
'Action': [
'kms:Decrypt',
'kms:GenerateDataKey*'
],
'Resource': '*'
}
]

Aplique políticas de recursos às contas
A configuração de política a seguir aplica as políticas discutidas na seção anterior e deve ser colocada na
conta de treinamento modelo.
import json
# The model registry account id of the model package group
model_registry_account = '111111111111'
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# The model training account id where training happens
model_training_account = '222222222222'
# 1. Create a policy for access to the ECR repository
# in the model training account for the model registry account model package group
ecr_repository_policy = {'Version': '2012-10-17',
'Statement': [{'Sid': 'AddPerm',
'Effect': 'Allow',
'Principal': {
'AWS': f'arn:aws:iam::{model_registry_account}:root'
},
'Action': [
'ecr:BatchGetImage',
'ecr:Describe*'
]
}]
}
# Convert the ECR policy from JSON dict to string
ecr_repository_policy = json.dumps(ecr_repository_policy)
# Set the new ECR policy
ecr = boto3.client('ecr')
response = ecr.set_repository_policy(
registryId = model_training_account,
repositoryName = 'decision-trees-sample',
policyText = ecr_repository_policy
)
# 2. Create a policy in the model training account for access to the S3 bucket
# where the model is present in the model registry account model package group
bucket_policy = {'Version': '2012-10-17',
'Statement': [{'Sid': 'AddPerm',
'Effect': 'Allow',
'Principal': {'AWS': f'arn:aws:iam::{model_registry_account}:root'
},
'Action': [
's3:GetObject',
's3:GetBucketAcl',
's3:GetObjectAcl'
],
'Resource': 'arn:aws:s3:::{bucket}/*'
}]
}
# Convert the S3 policy from JSON dict to string
bucket_policy = json.dumps(bucket_policy)
# Set the new bucket policy
s3 = boto3.client('s3')
response = s3.put_bucket_policy(
Bucket = bucket,
Policy = bucket_policy)
# 3. Create the KMS grant for the key used during training for encryption
# in the model training account to the model registry account model package group
client = boto3.client('kms')
response = client.create_grant(
GranteePrincipal=model_registry_account,
KeyId=kms_key_id
Operations=[
'Decrypt',
'GenerateDataKey',
],
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A configuração a seguir precisa ser colocada na conta de registro do modelo onde existe o grupo de
pacotes de modelos.

# The model registry account id of the model package group
model_registry_account = '111111111111'
# 1. Create policy to allow the model training account to access the ModelPackageGroup
model_package_group_policy = {'Version': '2012-10-17',
'Statement': [
{
'Sid': 'AddPermModelPackageVersion',
'Effect': 'Allow',
'Principal': {'AWS': f'arn:aws:iam::{model_training_account}:root'
'Action': ["sagemaker:CreateModelPackage"],
'Resource': f'arn:aws:sagemaker:{region}:{model_registry_account}:modelpackage/{model_package_group_name}/*'
}
]
}
# Convert the policy from JSON dict to string
model_package_group_policy = json.dumps(model_package_group_policy)
# Set the new policy
response = sm_client.put_model_package_group_policy(
ModelPackageGroupName = model_package_group_name,
ResourcePolicy = model_package_group_policy)

Finalmente, use ocreate_model_packageação da conta de treinamento modelo para registrar o pacote
modelo na conta cruzada.
# Specify the model source
model_url = "s3://{bucket}/model.tar.gz"
#Set up the parameter dictionary to pass to the create_model_package method
modelpackage_inference_specification = {
"InferenceSpecification": {
"Containers": [
{
"Image": f'{model_training_account}.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/
decision-trees-sample:latest',
"ModelDataUrl": model_url
}
],
"SupportedContentTypes": [ "text/csv" ],
"SupportedResponseMIMETypes": [ "text/csv" ],
}
}
# Alternatively, you can specify the model source like this:
# modelpackage_inference_specification["InferenceSpecification"]["Containers"][0]
["ModelDataUrl"]=model_url
create_model_package_input_dict = {
"ModelPackageGroupName" : model_package_group_arn,
"ModelPackageDescription" : "Model to detect 3 different types of irises (Setosa,
Versicolour, and Virginica)",
"ModelApprovalStatus" : "PendingManualApproval"
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create_model_package_input_dict.update(modelpackage_inference_specification)
# Create the model package in the model registry account
create_model_package_response =
sm_client.create_model_package(**create_model_package_input_dict)
model_package_arn = create_model_package_response["ModelPackageArn"]
print('ModelPackage Version ARN : {}'.format(model_package_arn))

Exibir grupos e versões de modelos
Grupos e versões de modelos ajudam você a organizar seus modelos. Você pode ver uma lista das
versões do modelo em um grupo de modelos.

Exibir uma lista de versões de modelo em um grupo
Você pode visualizar todas as versões do modelo associadas a um grupo de modelos. Se um grupo de
modelos representar todos os modelos que você treina para resolver um problema específico de ML, você
poderá visualizar todos esses modelos relacionados.

Exibir uma lista de versões de modelo em um grupo (Boto3)
Para visualizar as versões do modelo associadas a um grupo de modelos usando o Boto3,
chame olist_model_packagesmétodo e passe o nome do grupo de modelos como o valor
doModelPackageGroupNameParâmetros. O código a seguir lista as versões do modelo associadas ao
grupo de modelos que você criou noCriar um grupo de Package de modelos (Boto3) (p. 3017).
sm_client.list_model_packages(ModelPackageGroupName=model_package_group_name)

Veja uma lista de versões de modelos em um grupo (Amazon) SageMaker Studio)
Para visualizar uma lista das versões do modelo em um grupo de modelos, execute as seguintes etapas.
1.
2.
3.

Faça login no Amazon SageMaker Studio. Para obter mais informações, consulteIntegração na
Amazon SageMaker Domínio (p. 37)
No painel de navegação à esquerda, selecione oSageMaker RecursosÍcone (
EscolhaRegistro de modelos.
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4.

Na lista de grupos de modelos, escolha o grupo de modelo que deseja visualizar.

5.

Uma nova guia aparece com uma lista das versões do modelo no grupo de modelos, conforme
mostrado na imagem a seguir.
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Exibir os detalhes de uma versão do modelo
É possível visualizar detalhes de uma versão de modelo específico do usando oAWS SDK for Python
(Boto3)ou usando a Amazon SageMaker Studio.

Exibir os detalhes de uma versão do modelo (Boto3)
Para visualizar os detalhes de uma versão de modelo usando o Boto3, execute as seguintes etapas.
1.

Chame olist_model_packagesmétodo para visualizar as versões do modelo em um grupo de
modelos.
sm_client.list_model_packages(ModelPackageGroupName="ModelGroup1")

A resposta é uma lista de resumos de pacotes de modelos. É possível obter o nome de recurso da
Amazon (ARN) das versões do modelo nesta lista.
{'ModelPackageSummaryList': [{'ModelPackageGroupName': 'AbaloneMPG-16039329888329896',
'ModelPackageVersion': 1,
'ModelPackageArn': 'arn:aws:sagemaker:us-east-2:123456789012:model-package/
ModelGroup1/1',
'ModelPackageDescription': 'TestMe',
'CreationTime': datetime.datetime(2020, 10, 29, 1, 27, 46, 46000, tzinfo=tzlocal()),
'ModelPackageStatus': 'Completed',
'ModelApprovalStatus': 'Approved'}],
'ResponseMetadata': {'RequestId': '12345678-abcd-1234-abcd-aabbccddeeff',
'HTTPStatusCode': 200,
'HTTPHeaders': {'x-amzn-requestid': '12345678-abcd-1234-abcd-aabbccddeeff',
'content-type': 'application/x-amz-json-1.1',
'content-length': '349',
'date': 'Mon, 23 Nov 2020 04:56:50 GMT'},
'RetryAttempts': 0}}

2.

Chamedescribe_model_packagepara visualizar os detalhes da versão do modelo. Você passa o
ARN de uma versão de modelo que você obteve na saída da chamada paralist_model_packages.
sm_client.describe_model_package(ModelPackageName="arn:aws:sagemaker:useast-2:123456789012:model-package/ModelGroup1/1")

A saída dessa chamada é um objeto JSON com os detalhes da versão do modelo.
{'ModelPackageGroupName': 'ModelGroup1',
'ModelPackageVersion': 1,
'ModelPackageArn': 'arn:aws:sagemaker:us-east-2:123456789012:model-package/
ModelGroup/1',
'ModelPackageDescription': 'Test Model',
'CreationTime': datetime.datetime(2020, 10, 29, 1, 27, 46, 46000, tzinfo=tzlocal()),
'InferenceSpecification': {'Containers': [{'Image': '257758044811.dkr.ecr.useast-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:1.0-1-cpu-py3',
'ImageDigest':
'sha256:99fa602cff19aee33297a5926f8497ca7bcd2a391b7d600300204eef803bca66',
'ModelDataUrl': 's3://sagemaker-us-east-2-123456789012/ModelGroup1/
pipelines-0gdonccek7o9-AbaloneTrain-stmiylhtIR/output/model.tar.gz'}],
'SupportedTransformInstanceTypes': ['ml.m5.xlarge'],
'SupportedRealtimeInferenceInstanceTypes': ['ml.t2.medium', 'ml.m5.xlarge'],
'SupportedContentTypes': ['text/csv'],
'SupportedResponseMIMETypes': ['text/csv']},
'ModelPackageStatus': 'Completed',
'ModelPackageStatusDetails': {'ValidationStatuses': [],
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'ImageScanStatuses': []},
'CertifyForMarketplace': False,
'ModelApprovalStatus': 'PendingManualApproval',
'LastModifiedTime': datetime.datetime(2020, 10, 29, 1, 28, 0, 438000,
tzinfo=tzlocal()),
'ResponseMetadata': {'RequestId': '12345678-abcd-1234-abcd-aabbccddeeff',
'HTTPStatusCode': 200,
'HTTPHeaders': {'x-amzn-requestid': '212345678-abcd-1234-abcd-aabbccddeeff',
'content-type': 'application/x-amz-json-1.1',
'content-length': '1038',
'date': 'Mon, 23 Nov 2020 04:59:38 GMT'},
'RetryAttempts': 0}}

Veja os detalhes de uma versão de modelo (Amazon)
SageMaker Studio)
Para visualizar os detalhes de uma versão de modelo na Amazon SageMaker Studio, conclua as etapas a
seguir.
1.
2.
3.

Faça login no Amazon SageMaker Studio. Para obter mais informações, consulteIntegração na
Amazon SageMaker Domínio (p. 37)
No painel de navegação à esquerda, selecione oSageMakerRecursosÍcone (
EscolhaRegistro de modelos.
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4.

Na lista de grupos de modelos, clique duas vezes no grupo de modelo que deseja visualizar.

5.

Uma nova guia aparece com uma lista das versões do modelo no grupo de modelos, conforme
mostrado na imagem a seguir.

6.

Na lista de versões do modelo, clique duas vezes na versão do modelo cujos detalhes você deseja
visualizar.

7.

Na guia Versão do modelo que se abre, escolha uma das seguintes opções para ver detalhes sobre a
versão do modelo:
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• Atividades: Mostra eventos da versão do modelo, como atualizações de status de aprovação.
• Métricas: Mostra as métricas de qualidade para o modelo. Para que as métricas apareçam, você
deve habilitar a captura de dados para seu modelo usando SageMaker Monitor de modelos. Para
obter informações sobre como capturar dados, consulteCapturar dados (p. 2904).
• Configurações: Mostra informações como o projeto ao qual a versão do modelo está associada, o
pipeline que gerou o modelo, o grupo de modelos e a localização do modelo no Amazon S3.

Excluir uma versão de modelo
Este procedimento demonstra como excluir uma versão de modelo na Amazon SageMaker Studio.

Excluir uma versão do modelo (Amazon) SageMaker Studio)
Para excluir uma versão de modelo na Amazon SageMaker Studio, conclua as etapas a seguir.
1.
2.
3.

Faça login no Amazon SageMaker Studio. Para obter mais informações, consulteIntegração na
Amazon SageMaker Domínio (p. 37)
No painel de navegação à esquerda, selecione oSageMakerRecursosÍcone (

).

EscolhaRegistro de modelosno menu suspenso na parte superior doSageMaker recursosPainel.
Uma lista de seus grupos de modelos é exibida.

4.

Na lista de grupos de modelos, clique duas vezes no grupo de modelos da versão do modelo que
você deseja excluir.
A guia de detalhes do modelo é aberta à direita.

5.

Na lista de versões do modelo na guia Detalhes do modelo, clique duas vezes na versão do modelo
que você deseja excluir.
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6.

Escolha a guia Configurações.

7.

EscolhaExcluir versãonaConfiguraçõesGuia.

8.

Na caixa de diálogo de confirmação, escolha Delete (Excluir).
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Atualizar o status de aprovação de um modelo
Depois de criar uma versão do modelo, você normalmente quer avaliar seu desempenho antes de
implantá-la em um endpoint de produção. Se ele atender às suas necessidades, você poderá atualizar o
status de aprovação da versão do modelo paraApproved. Definindo o status comoApprovedpode iniciar
a implantação de CI/CD para o modelo. Se a versão do modelo não atender aos seus requisitos, você
poderá atualizar o status de aprovação paraRejected.
Você pode atualizar manualmente o status de aprovação de uma versão do modelo depois de registrála ou pode criar uma etapa condicional para avaliar o modelo ao criar um SageMakerPipeline. Para obter
informações sobre como criar uma etapa de condição em um SageMaker pipeline, consultePassos do
pipeline (p. 3251).
Quando você usa um dos SageMaker os modelos de projeto fornecidos e o status de aprovação de uma
versão do modelo mudam, a ação a seguir ocorre. Somente transições válidas são mostradas.
• PendingManualApprovalparaApproved— inicia a implantação de CI/CD para a versão do modelo
aprovada
• PendingManualApprovalparaRejected— Nenhuma ação
• RejectedparaApproved— inicia a implantação de CI/CD para a versão do modelo aprovada
• ApprovedparaRejected— inicia o CI/CD para implantar a versão mais recente do modelo com
umApprovedstatus
É possível atualizar o status de aprovação de uma versão de modelo do usando oAWS SDK for Python
(Boto3)ou usando a Amazon SageMaker Studio. Você também pode atualizar o status de aprovação
de uma versão do modelo como parte de uma etapa de condição em um SageMaker Pipeline. Para
obter informações sobre como usar uma etapa de aprovação do modelo em um SageMaker pipeline,
consulteSageMaker Visão geral dos Pipelines (p. 3244).

Atualizar o status de aprovação de um modelo (Boto3)
Quando você criou a versão do modelo noRegistrar uma versão de modelo (p. 3021), você configura
oModelApprovalStatusparaPendingManualApproval. Você atualiza o status de aprovação
do modelo ligandoupdate_model_package. Observe que você pode automatizar esse processo
escrevendo um código que, por exemplo, define o status de aprovação de um modelo, dependendo do
resultado de uma avaliação de alguma medida do desempenho do modelo. Você também pode criar uma
etapa em um pipeline que implanta automaticamente uma nova versão do modelo quando ela é aprovada.
O seguinte trecho de código mostra como alterar manualmente o status de aprovação paraApproved.
model_package_update_input_dict = {
"ModelPackageArn" : model_package_arn,
"ModelApprovalStatus" : "Approved"
}
model_package_update_response =
sm_client.update_model_package(**model_package_update_input_dict)

Atualizar o status de aprovação de um modelo (Amazon)
SageMaker Studio)
O procedimento a seguir mostra como alterar manualmente o status de aprovação
doApprovedparaRejected.
1.

Faça login no Studio. Para obter mais informações, consulteIntegração na Amazon SageMaker
Domínio (p. 37)
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2.

No painel de navegação à esquerda, selecione oSageMakerRecursosÍcone (

).

3.

EscolhaRegistro de modelos.

4.

Na lista de grupos de modelos, escolha o grupo de modelo que deseja visualizar. Uma nova guia é
aberta com uma lista das versões do modelo no grupo.

5.

Na lista de versões do modelo, clique com o botão direito do mouse na versão do modelo que deseja
atualizar e escolhaAtualizar status da versão do modelo.
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6.

NoAtualizar status da versão do modeloCaixa de diálogo, paraStatusescolherRejeiçõese, em seguida,
selecioneRegistro de atualizações.
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Implantar um modelo a partir do registro
Depois de registrar uma versão do modelo e aprová-la para implantação, implante-a em um
SageMakerendpoint para inferência em tempo real.
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Quando você cria um projeto MLOps e escolhe um modelo de projeto MLOps que inclui a implantação do
modelo, as versões de modelo aprovadas no registro do modelo são automaticamente implantadas na
produção. Para obter informações sobre como usar SageMaker Projetos de MLOPs, consulteAutomatizar
MLOPs com o SageMaker Projetos (p. 3319).
Também é possível habilitar umAWSconta para implantar versões de modelo que foram criadas em uma
conta diferente adicionando uma política de recursos entre contas. Por exemplo, uma equipe em sua
organização pode ser responsável pelos modelos de treinamento, e outra equipe é responsável pela
implantação e atualização dos modelos.
Tópicos
• Implante um modelo a partir do registro (SageMaker SDK) (p. 3039)
• Implantar um modelo a partir do registro (Boto3) (p. 3039)
• Implante uma versão de modelo a partir de uma conta diferente (p. 3040)

Implante um modelo a partir do registro (SageMaker SDK)
Para implantar uma versão do modelo usando oAmazônia SageMaker SDK do Pythonuse o seguinte
trecho de código:
from sagemaker import ModelPackage
from time import gmtime, strftime
model_package_arn = 'arn:aws:sagemaker:us-east-2:12345678901:model-package/modeltest/1'
model = ModelPackage(role=role,
model_package_arn=model_package_arn,
sagemaker_session=sagemaker_session)
model.deploy(initial_instance_count=1, instance_type='ml.m5.xlarge')

Implantar um modelo a partir do registro (Boto3)
Para implantar uma versão do modelo usando oAWS SDK for Python (Boto3), conclua as seguintes
etapas:
1.

Crie um objeto de modelo a partir da versão do modelo chamando ocreate_modelMétodo do. Passe o
nome de recurso da Amazon (ARN) da versão do modelo como parte doContainerspara o objeto do
modelo.
O seguinte trecho de código pressupõe que você já criou o SageMaker Cliente Boto3sm_cliente
que você já criou uma versão de modelo com um ARN que você armazenou em uma variável
chamadamodel_version_arn.
model_name = 'DEMO-modelregistry-model-' + strftime("%Y-%m-%d-%H-%M-%S", gmtime())
print("Model name : {}".format(model_name))
container_list = [{'ModelPackageName': model_version_arn}]
create_model_response = sm_client.create_model(
ModelName = model_name,
ExecutionRoleArn = role,
Containers = container_list
)
print("Model arn : {}".format(create_model_response["ModelArn"]))

2.

Crie uma configuração de endpoint chamandocreate_endpoint_config. A configuração do
endpoint especifica o número e o tipo de instâncias do Amazon EC2 a serem usadas para o endpoint.
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endpoint_config_name = 'DEMO-modelregistry-EndpointConfig-' + strftime("%Y-%m-%d-%H-%M%S", gmtime())
print(endpoint_config_name)
create_endpoint_config_response = sm_client.create_endpoint_config(
EndpointConfigName = endpoint_config_name,
ProductionVariants=[{
'InstanceType':'ml.m4.xlarge',
'InitialVariantWeight':1,
'InitialInstanceCount':1,
'ModelName':model_name,
'VariantName':'AllTraffic'}])

3.

Crie o endpoint chamandocreate_endpoint.
endpoint_name = 'DEMO-modelregistry-endpoint-' + strftime("%Y-%m-%d-%H-%M-%S",
gmtime())
print("EndpointName={}".format(endpoint_name))
create_endpoint_response = sm_client.create_endpoint(
EndpointName=endpoint_name,
EndpointConfigName=endpoint_config_name)
print(create_endpoint_response['EndpointArn'])

Implante uma versão de modelo a partir de uma conta diferente
Você pode permitir umAWSconta para implantar versões de modelo que foram criadas em uma
conta diferente adicionando uma política de recursos entre contas. Por exemplo, uma equipe em sua
organização pode ser responsável pelos modelos de treinamento, e outra equipe é responsável pela
implantação e atualização dos modelos. Ao criar essas políticas de recursos, você aplica a política ao
recurso específico ao qual deseja conceder acesso. Para obter mais informações sobre políticas de
recursos entre contas noAWS, consulteLógica de avaliação de política entre contasnaAWS Identity and
Access ManagementGuia do usuário do.

Note
É necessário usar uma chave do KMS para criptografar oconfig de dados de saídaação durante o
treinamento para implantação de modelos de várias contas.
Para habilitar a implantação do modelo de várias contas no SageMaker, você precisa fornecer uma política
de recursos entre contas para o grupo de modelos que contém as versões do modelo que você deseja
implantar, o repositório Amazon ECR onde a imagem de inferência para o grupo de modelos reside e o
bucket Amazon S3 onde as versões do modelo estão armazenadas.
Para poder implantar um modelo que foi criado em uma conta diferente, você deve ter uma função que
tenha acesso a SageMaker ações, como um papel com oAmazonSageMakerFullAccesspolítica
gerenciada. Para obter informações sobre as políticas gerenciadas do SageMaker, consulte AWSPolíticas
gerenciadas para a Amazon SageMaker (p. 3619).
O exemplo a seguir cria políticas entre contas para todos esses três recursos e aplica as políticas aos
recursos.
O exemplo pressupõe que você definiu anteriormente as seguintes variáveis:
• bucket- O bucket do Amazon S3 no qual as versões do modelo estão armazenadas.
• kms_key_id- A chave do KMS usada para criptografar o resultado do treinamento.
• sm_client- UM SageMaker Cliente Boto3.
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• model_package_group_name- O grupo de modelos ao qual você deseja conceder acesso entre
contas.
• model_package_group_arn- O grupo de modelo ao qual você deseja conceder acesso entre contas.

import json
# The cross-account id to grant access to
cross_account_id = "123456789012"
# Create the policy for access to the ECR repository
ecr_repository_policy = {
'Version': '2012-10-17',
'Statement': [{
'Sid': 'AddPerm',
'Effect': 'Allow',
'Principal': {
'AWS': f'arn:aws:iam::{cross_account_id}:root'
},
'Action': ['ecr:*']
}]
}
# Convert the ECR policy from JSON dict to string
ecr_repository_policy = json.dumps(ecr_repository_policy)
# Set the new ECR policy
ecr = boto3.client('ecr')
response = ecr.set_repository_policy(
registryId = account,
repositoryName = 'decision-trees-sample',
policyText = ecr_repository_policy
)
# Create a policy for accessing the S3 bucket
bucket_policy = {
'Version': '2012-10-17',
'Statement': [{
'Sid': 'AddPerm',
'Effect': 'Allow',
'Principal': {
'AWS': f'arn:aws:iam::{cross_account_id}:root'
},
'Action': 's3:*',
'Resource': f'arn:aws:s3:::{bucket}/*'
}]
}
# Convert the policy from JSON dict to string
bucket_policy = json.dumps(bucket_policy)
# Set the new policy
s3 = boto3.client('s3')
response = s3.put_bucket_policy(
Bucket = bucket,
Policy = bucket_policy)
# Create the KMS grant for encryption in the source account to the
# model registry account model package group
client = boto3.client('kms')
response = client.create_grant(
GranteePrincipal=cross_account_id,
KeyId=kms_key_id
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)

Operations=[
'Decrypt',
'GenerateDataKey',
],

# 3. Create a policy for access to the model package group.
model_package_group_policy = {
'Version': '2012-10-17',
'Statement': [{
'Sid': 'AddPermModelPackageGroup',
'Effect': 'Allow',
'Principal': {
'AWS': f'arn:aws:iam::{cross_account_id}:root'
},
'Action': ['sagemaker:DescribeModelPackageGroup'],
'Resource': f'arn:aws:sagemaker:{region}:{account}:model-package-group/
{model_package_group_name}'
},{
'Sid': 'AddPermModelPackageVersion',
'Effect': 'Allow',
'Principal': {
'AWS': f'arn:aws:iam::{cross_account_id}:root'
},
'Action': ["sagemaker:DescribeModelPackage",
"sagemaker:ListModelPackages",
"sagemaker:UpdateModelPackage",
"sagemaker:CreateModel"],
'Resource': f'arn:aws:sagemaker:{region}:{account}:model-package/
{model_package_group_name}/*'
}]
}
# Convert the policy from JSON dict to string
model_package_group_policy = json.dumps(model_package_group_policy)
# Set the policy to the model package group
response = sm_client.put_model_package_group_policy(
ModelPackageGroupName = model_package_group_name,
ResourcePolicy = model_package_group_policy)
print('ModelPackageGroupArn :
{}'.format(create_model_package_group_response['ModelPackageGroupArn']))
print("First Versioned ModelPackageArn: " + model_package_arn)
print("Second Versioned ModelPackageArn: " + model_package_arn2)
print("Success! You are all set to proceed for cross-account deployment.")

Exibir o histórico de implantação de um modelo
Veja as implantações de uma versão modelo da Amazon SageMaker Estúdio abrindo a guia dessa versão
do modelo.

Exibir o histórico de implantação de uma versão do modelo
1.
2.
3.

Faça login no Studio. Para obter mais informações, consulteIntegração na Amazon SageMaker
Domínio (p. 37)
No painel de navegação à esquerda, selecione oSageMakerRecursosÍcone (
EscolhaRegistro de modelos.
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4.

Na lista de grupos de modelos, escolha o grupo de modelo que deseja visualizar.

5.

Uma nova guia aparece com uma lista das versões do modelo no grupo de modelos.

6.

Na lista de versões do modelo, clique duas vezes na versão do modelo cujos detalhes você deseja
visualizar.
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7.

Na guia da versão do modelo que se abre, escolhaAtividades. As implantações da versão do modelo
aparecem como eventos na lista de atividades com umTipo de eventodoModelDeployment.
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Amazônia SageMaker Perguntas frequentes no
registro de modelos
Use os seguintes itens de perguntas frequentes para encontrar respostas às perguntas mais frequentes
sobre SageMaker Registry de modelos.

P. Como devo organizar meus modelos em grupos de modelos e pacotes de
modelos no SageMaker Registry de modelos?
Um pacote de modelo é o modelo real registrado no registro do modelo como uma entidade
versionada. Observe que há duas maneiras de usar pacotes de modelos no SageMaker. Um é
comSageMakerMarketplace— esses pacotes de modelo não têm versão. O outro é com o SageMaker
Registro de modelo, no qual o pacote do modelomostoser versionado. O registro do modelo recebe cada
novo modelo que você treina novamente, fornece uma versão e o atribui a um grupo de modelos dentro
do registro do modelo. A imagem a seguir mostra um exemplo de um grupo de modelos com 25 modelos
versionados consecutivamente.
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P: Como um registro de modelo difere do Amazon Elastic Container Registry
(Amazon ECR)?
SageMakerO Model Registry é um repositório de metadados para seus modelos de aprendizado de
máquina. O Amazon Elastic Container Registry é um repositório que armazena todos os seus contêineres.
No registro de modelos, os modelos são versionados e registrados como pacotes de modelos dentro de
grupos de modelos. Cada pacote de modelo contém um URI do Amazon S3 para os arquivos de modelo
associados ao modelo treinado e um URI do Amazon ECR que aponta para o contêiner usado ao servir o
modelo.

Implemente modelos na borda com o SageMaker
Edge Manager
Amazônia SageMaker O Edge Manager fornece gerenciamento de modelos para dispositivos periféricos
para que você possa otimizar, proteger, monitorar e manter modelos de aprendizado de máquina em frotas
de dispositivos de ponta, como câmeras inteligentes, robôs, computadores pessoais e dispositivos móveis.

Por que usar o Edge Manager?
Muitos casos de uso de aprendizado de máquina (ML) exigem a execução de modelos de ML em uma
frota de dispositivos periféricos, o que permite obter previsões em tempo real, preservar a privacidade dos
usuários finais e reduzir o custo da conectividade de rede. Com a crescente disponibilidade de hardware
de ponta de baixo consumo projetado para ML, agora é possível executar vários modelos complexos de
redes neurais em dispositivos periféricos.
No entanto, operar modelos de ML em dispositivos periféricos é um desafio, porque os dispositivos,
diferentemente das instâncias de nuvem, têm computação, memória e conectividade limitadas. Depois que
o modelo é implantado, você precisa monitorar continuamente os modelos, pois o desvio do modelo pode
fazer com que a qualidade do modelo diminua com o tempo. É difícil monitorar modelos em suas frotas
de dispositivos porque você precisa escrever um código personalizado para coletar amostras de dados do
seu dispositivo e reconhecer distorções nas previsões. Além disso, os modelos geralmente são codificados
no aplicativo. Para atualizar o modelo, você deve reconstruir e atualizar todo o firmware do aplicativo ou
dispositivo, o que pode interromper suas operações.
com SageMaker Edge Manager, você pode otimizar, executar, monitorar e atualizar modelos de
aprendizado de máquina em todas as frotas de dispositivos na borda.

Como isso funciona?
De maneira detalhada, existem cinco componentes principais no SageMaker Fluxo de trabalho do Edge
Manager: compilação de modelos com SageMaker Neo, empacotando modelos compilados pela Neo,
implantando modelos em seus dispositivos, executando modelos no SageMaker mecanismo de inferência
(agente do Edge Manager) e manutenção de modelos nos dispositivos.
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SageMaker O Edge Manager usa SageMaker Neo para otimizar seus modelos para o hardware de destino
em um clique e, em seguida, assinar criptograficamente seus modelos antes da implantação. Como usar
o SageMaker Edge Manager, você pode coletar amostras de dados de entrada e saída de modelos de
dispositivos periféricos e enviá-los para a nuvem para monitoramento e análise, além de visualizar um
painel que rastreia e relata visualmente a operação dos modelos implantados no SageMaker Console do.
SageMaker O Edge Manager estende recursos que antes estavam disponíveis apenas na nuvem até a
borda, para que os desenvolvedores possam melhorar continuamente a qualidade do modelo usando a
Amazon SageMaker Monitor de modelo para detecção de desvios e, em seguida, rotule novamente os
dados com SageMaker Ground Truth e treine novamente os modelos em SageMaker.

Como usar SageMaker Edge Manager?
Se você for um usuário iniciante do SageMaker Edge Manager, recomendamos que você faça o seguinte:
1. Ler oConceitos básicosseção- Esta seção mostra como configurar seu primeiro trabalho de embalagem
de ponta e criar sua primeira frota.
2. Explore exemplos de notebooks Edge Manager Jupyter- Exemplos de cadernos são armazenados
noamazon-sagemaker-examples GitHub repositório nosagemaker_edge_managerPasta.

Conceitos básicos
Este guia demonstra como concluir as etapas necessárias para registrar, implantar e gerenciar uma frota
de dispositivos e como satisfazer a Amazon SageMaker Pré-requisitos do Edge Manager.
Tópicos
• Configuração (p. 3049)
• Treine, compile e Package seu modelo (p. 3051)
• Crie e registre frotas e autentique dispositivos (p. 3054)
• Baixe e configure o Edge Manager (p. 3058)
• Execute o agente (p. 3061)
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Configuração
Antes de começar a usar SageMaker Edge Manager: para gerenciar modelos em suas frotas de
dispositivos, primeiro você deve criar funções do IAM para ambos SageMaker eAWS IoT. Você também
desejará criar pelo menos um bucket Amazon S3 onde armazenará seu modelo pré-treinado, a saída
do seu SageMaker Trabalho de compilação Neo, bem como dados de entrada de seus dispositivos
periféricos.
1.

Configurar umAWSConta da.
Criar um .AWSconta e um usuário administrador do IAM. Para obter instruções sobre como configurar
oAWSconta, consulteComo faço para criar e ativar um novoAWSConta da? Para obter instruções
sobre como criar um usuário administrador noAWSconta, consulteCriar o seu primeiro grupo e usuário
administrador do IAM.

2.

Criar uma função do IAM para a Amazon SageMaker.
SageMaker O Edge Manager precisa acessar a URI do bucket do Amazon S3. Para facilitar isso, crie
uma função do IAM que possa ser executada SageMaker e tem permissão para acessar o Amazon
S3. Usando essa função, SageMaker pode ser executado em sua conta e acessar seu bucket do
Amazon S3.
Você pode criar uma função do IAM usando o console do IAMAWSSDK for Python (Boto3) ouAWS
CLI. Veja a seguir um exemplo de como criar uma função do IAM e anexar as políticas necessárias ao
console do IAM.
a.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do IAM em https://
console.aws.amazon.com/iam/.

b.

No painel de navegação do console do IAM, escolha Roles (Funções) e, em seguida, Create role
(Criar função).

c.

Em Select type of trusted entity (Selecionar tipo de entidade confiável), selecione AWS serviço .

d.

Escolha o serviço que você deseja que assuma essa função. Nesse caso, escolhaSageMaker.
Depois, selecione Next (Próximo): Permissions
• Isso cria automaticamente uma política de IAM que concede acesso a serviços relacionados,
como Amazon S3, Amazon ECR e CloudWatch Registros.

e.

Selecione Next (Próximo): Tags.

f.

(Opcional) Adicione metadados à função anexando tags como pares de chave-valor. Para obter
mais informações sobre como usar etiquetas no IAM, consulte Recursos de etiquetas do IAM.

g.

Selecione Next (Próximo): Análise.

h.

Digite umNome da função.

i.

Se possível, digite um nome de função ou um sufixo de nome de função. Os nomes de função
devem ser exclusivos em sua conta da AWS. Eles não são diferenciados por letras maiúsculas e
minúsculas. Por exemplo, não é possível criar funções chamadas PRODROLE e prodrole. Como
outros recursos da AWS podem fazer referência à função, não é possível editar o nome da função
depois de ela ser criada.

j.

(Opcional) Em Descrição da função, digite uma descrição para a nova função.

k.

Revise a função e escolha Create role.
Observe o SageMaker Role ARN, que você usa para criar um trabalho de compilação com
SageMaker Neo e um trabalho de embalagem com o Edge Manager. Para descobrir a função
ARN usando o console do, siga o procedimento a seguir:
i.

Acesse o console do IAM:https://console.aws.amazon.com/iam/

ii.

SelectFunções.

iii.

Pesquise a função que acabou de criar digitando o nome da função no campo de pesquisa.
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3.

iv.

Selecione a função.

v.

A função ARN está no topo daResumoPágina da.

Criar uma função do IAM paraAWS IoT.
OAWS IoTA função do IAM que você cria é usada para autorizar seus objetos de coisa. Você também
usa a função ARN do IAM para criar e registrar frotas de dispositivos com um SageMakerobjeto do
cliente.
Configure uma função do IAM em seuAWSconta para o provedor de credenciais assumir em nome
dos dispositivos em sua frota de dispositivos. Em seguida, anexe uma política para autorizar seus
dispositivos a interagir comAWS IoTServiços da .
Criar uma função paraAWS IoTprogramaticamente ou com o console do IAM, semelhante ao que você
fez quando criou uma função para SageMaker.
a.

Faça login no AWS Management Console e abra o console do IAM em https://
console.aws.amazon.com/iam/.

b.

No painel de navegação do console do IAM, escolha Roles (Funções) e, em seguida, Create role
(Criar função).

c.

Em Select type of trusted entity (Selecionar tipo de entidade confiável), selecione AWS serviço .

d.

Escolha o serviço que você deseja que assuma essa função. Nesse caso, escolhaIoT.
SelectIoTcomo oCaso de uso.

e.

Selecione Next (Próximo): Permissions

f.

Selecione Next (Próximo): Tags.

g.

(Opcional) Adicione metadados à função anexando tags como pares de chave-valor. Para obter
mais informações sobre como usar etiquetas no IAM, consulte Recursos de etiquetas do IAM.

h.

Selecione Next (Próximo): Análise.

i.

Digite umNome da função. O nome da função deve começar comSageMaker.

j.

(Opcional) Em Descrição da função, digite uma descrição para a nova função.

k.

Revise a função e escolha Create role.

l.

Depois que a função for criada, escolhaFunçõesno console do IAM. Pesquise a função que você
criou digitando o nome da função naPesquisarcampo.

m. Escolha sua função.
n.

Depois, selecioneAnexar políticas.

o.

Pesquisar porAmazonSageMakerEdgeDeviceFleetPolicynaPesquisarcampo. Selecione
AmazonSageMakerEdgeDeviceFleetPolicy.

p.

Escolha Attach policy (Anexar política).

q.

Adicione a seguinte declaração de política à relação de confiança:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {"Service": "credentials.iot.amazonaws.com"},
"Action": "sts:AssumeRole"
},
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {"Service": "sagemaker.amazonaws.com"},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]
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Uma política de confiança é umaDocumento da política de JSONem que você define as entidades
principais em que confia para assumir a função. Para obter mais informações sobre políticas de
confiança, consulteTermos e conceitos das funções.
r.

4.

Observe oAWS IoTARN de função. Você usa oAWS IoTAtribua o ARN para criar e registrar a
frota de dispositivos. Para encontrar a função ARN do IAM com o console:
i.

Acesse o console do IAM:https://console.aws.amazon.com/iam/

ii.

Escolha Roles.

iii.

Pesquise a função que você criou digitando o nome da função naPesquisarcampo.

iv.

Selecione a função.

v.

A função ARN está na página de resumo.

Crie um bucket do Amazon S3.
SageMaker O Neo e o Edge Manager acessam seu modelo pré-compilado e o modelo compilado a
partir de um bucket do Amazon S3. O Edge Manager também armazena dados de amostra da sua
frota de dispositivos no Amazon S3.
a.

Abra o console do Amazon S3 em https://console.aws.amazon.com/s3/.

b.

Selecione Create bucket (Criar bucket).

c.

EmBucket name, insira um nome para o bucket.

d.

Em Region (Região), escolha a região da AWS onde deseja que o bucket resida.

e.

EmConfigurações do bucket para Bloqueio de de de, escolha as configurações que deseja aplicar
ao bucket.

f.

Selecione Create bucket (Criar bucket).

Para obter mais informações sobre a criação de buckets do Amazon S3, consulteConceitos básicos do
Amazon S3.

Treine, compile e Package seu modelo
Nesta seção, você criará SageMaker eAWS IoTobjetos do cliente, baixe um modelo de aprendizado de
máquina pré-treinado, faça o upload do seu modelo para o bucket do Amazon S3, compile seu modelo
para o dispositivo de destino com SageMaker Neo e empacote seu modelo para que ele possa ser
implantado com o agente Edge Manager.
1.

Importe bibliotecas e crie objetos de cliente.
Este tutorial usa oAWS SDK for Python (Boto3)para criar clientes com os quais interagir SageMaker,
Amazon S3 eAWS IoT.
Importe o Boto3, especifique sua região e inicialize os objetos do cliente que você precisa, conforme
mostrado no exemplo a seguir:
import boto3
import json
import time
AWS_REGION = 'us-west-2'# Specify your Region
bucket = 'bucket-name'
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region_name=AWS_REGION)
iot_client = boto3.client('iot', region_name=AWS_REGION)
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Defina variáveis e atribua a elas o ARN de função para o qual você criou SageMaker eAWS IoTcomo
strings:
# Replace with the role ARN you created for SageMaker
sagemaker_role_arn = "arn:aws:iam::<account>:role/*"
# Replace with the role ARN you created for AWS IoT.
# Note: The name must start with 'SageMaker'
iot_role_arn = "arn:aws:iam::<account>:role/SageMaker*"

2.

Treine um modelo de Machine Learning.
ConsulteTreine um modelo com a Amazon SageMakerpara obter mais informações sobre como treinar
um modelo de aprendizado de máquina usando SageMaker. Opcionalmente, você pode carregar seu
modelo treinado localmente diretamente em um bucket URI do Amazon S3.
Se você ainda não tiver um modelo, poderá usar um modelo pré-treinado para as próximas etapas
deste tutorial. Por exemplo, você pode salvar o MobileNet Modelos V2 do TensorFlow Estrutura.
MobileNet O V2 é um modelo de classificação de imagens otimizado para aplicativos móveis. Para
obter mais informações sobre MobileNet V2, veja oMobileNet GitHub LEIA-ME.
Digite o seguinte em seu Jupyter Notebook para salvar o pré-treinado MobileNet Modelo V2:
# Save the MobileNet V2 model to local storage
import tensorflow as tf
model = tf.keras.applications.MobileNetV2()
model.save(“mobilenet_v2.h5”)

Note
• Se você não tem TensorFlow instalado, você pode fazer isso executandopip install
tensorflow=2.4
• Usar o TensorFlow versão 2.4 ou inferior para este tutorial.
O modelo será salvo nomobilenet_v2.h5arquivo. Antes de empacotar o modelo, você precisará
primeiro compilar seu modelo usando SageMaker Neo. ConsulteEstruturas, dispositivos, sistemas e
arquiteturas compatíveis (p. 3142)para verificar se sua versão do TensorFlow (ou outra estrutura de
escolha) atualmente é apoiada por SageMaker Neo.
SageMaker O Neo exige que os modelos sejam armazenados como um arquivo TAR compactado.
Reempacote-o como um arquivo TAR compactado (*.tar.gz):
# Package MobileNet V2 model into a TAR file
import tarfile
tarfile_name='mobilenet-v2.tar.gz'
with tarfile.open(tarfile_name, mode='w:gz') as archive:
archive.add('mobilenet-v2.h5')

3.

Faça upload do modelo para o Amazon S3.
Depois de criar um modelo de aprendizado de máquina, armazene-o em um bucket do Amazon S3. O
exemplo a seguir usa umAWS CLIcomando para fazer upload do modelo para o bucket do Amazon S3
criado anteriormente em um diretório chamadomodelos. Digite o seguinte em seu Jupyter Notebook:
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!aws s3 cp mobilenet-v2.tar.gz s3://{bucket}/models/

4.

Compile seu modelo com SageMaker Neo.
Compile seu modelo de aprendizado de máquina com SageMaker Neo para um dispositivo de
ponta. Você precisa conhecer o URI do bucket do Amazon S3 onde armazenou o modelo treinado, a
estrutura de aprendizado de máquina que você usou para treinar seu modelo, a forma da entrada do
seu modelo e seu dispositivo de destino.
Para o MobileNet Modelo V2, use o seguinte:
framework = 'tensorflow'
target_device = 'jetson_nano'
data_shape = '{"data":[1,3,224,224]}'

SageMaker O Neo requer uma forma de entrada de modelo e um formato de modelo específicos
com base na estrutura de aprendizado profundo que você usa. Para obter mais informações sobre
como salvar seu modelo, consulteO que as formas de dados de entrada fazem SageMaker Não
espera? (p. 3101). Para obter mais informações sobre dispositivos e estruturas compatíveis com o
Neo, consulteEstruturas, dispositivos, sistemas e arquiteturas compatíveis (p. 3142).
Usar oCreateCompilationJobAPI para criar um trabalho de compilação com SageMaker Neo.
Forneça um nome para o trabalho de compilação, o SageMaker ARN de função, o URI do Amazon
S3 em que seu modelo está armazenado, a forma de entrada do modelo, o nome da estrutura, o URI
do Amazon S3 onde você deseja SageMaker para armazenar seu modelo compilado e seu alvo de
dispositivo de ponta.
# Specify the path where your model is stored
model_directory = 'models'
s3_model_uri = 's3://{}/{}/{}'.format(bucket, model_directory, tarfile_name)
# Store compiled model in S3 within the 'compiled-models' directory
compilation_output_dir = 'compiled-models'
s3_output_location = 's3://{}/{}/'.format(bucket, compilation_output_dir)
# Give your compilation job a name
compilation_job_name = 'getting-started-demo'
sagemaker_client.create_compilation_job(CompilationJobName=compilation_job_name,
RoleArn=sagemaker_role_arn,
InputConfig={
'S3Uri': s3_model_uri,
'DataInputConfig': data_shape,
'Framework' : framework.upper()},
OutputConfig={
'S3OutputLocation': s3_output_location,
'TargetDevice': target_device},
StoppingCondition={'MaxRuntimeInSeconds': 900})

5.

Package seu modelo compilado.
Os trabalhos de embalagem exigem SageMaker Novos modelos compilados e faça as
alterações necessárias para implantar o modelo com o mecanismo de inferência, o agente
Edge Manager. Para empacotar seu modelo, crie um trabalho de empacotamento de borda com
acreate_edge_packagingAPI ou o SageMaker Console do.
Você precisa fornecer o nome que usou para seu trabalho de compilação Neo, um nome para o
trabalho de empacotamento, um ARN de função (consulteConfiguração (p. 3049)section), um nome
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para o modelo, uma versão do modelo e o URI do bucket do Amazon S3 para a saída do trabalho de
embalagem. Observe que os nomes de tarefas de empacotamento do Edge Manager diferenciam
maiúsculas Veja a seguir um exemplo de como criar um trabalho de empacotamento usando a API.
edge_packaging_name='edge-packaging-demo'
model_name="sample-model"
model_version="1.1"

Defina a URI do Amazon S3 em que você deseja armazenar o modelo empacotado.
# Output directory where you want to store the output of the packaging job
packaging_output_dir = 'packaged_models'
packaging_s3_output = 's3://{}/{}'.format(bucket, packaging_output_dir)

Usar oCreateEdgePackagingJobpara empacotar seu modelo compilado em NEO. Forneça um
nome para seu trabalho de empacotamento de borda e o nome que você forneceu para seu trabalho
de compilação (neste exemplo, ele foi armazenado na variávelcompilation_job_name). Forneça
também um nome para seu modelo, uma versão para seu modelo (isso é usado para ajudar você a
acompanhar qual versão do modelo você está usando) e o URI do S3 onde você quiser SageMaker
para armazenar o modelo embalado.
sagemaker_client.create_edge_packaging_job(
EdgePackagingJobName=edge_packaging_name,
CompilationJobName=compilation_job_name,
RoleArn=sagemaker_role_arn,
ModelName=model_name,
ModelVersion=model_version,
OutputConfig={
"S3OutputLocation": packaging_s3_output
}
)

Crie e registre frotas e autentique dispositivos
Nesta seção, você criará seuAWS IoTobjeto, crie uma frota de dispositivos, registre sua frota de
dispositivos para que ela possa interagir com a nuvem, crie certificados X.509 para autenticar seus
dispositivosAWS IoT Core, associe o alias de função aAWS IoTque foi gerado quando você criou a sua
frota, obtenha oAWSendpoint específico da conta para o provedor de credenciais, obtenha um arquivo
oficial da Amazon Root CA e faça o upload do arquivo Amazon CA para o Amazon S3.
1.

CriarAWS IoTcoisas.
SageMaker O Edge Manager aproveita oAWS IoT Coreserviços para facilitar a conexão entre os
dispositivos periféricos e os endpoints noAWSNuvem da. Você pode aproveitar as vantagens de
existirAWS IoTfuncionalidade depois de configurar seus dispositivos para funcionar com o Edge
Manager.
Para conectar seu dispositivo aAWS IoT, você precisa criarAWS IoT objetos de coisa, crie e registre
um certificado de cliente comAWSIoT e crie e configure a função do IAM para seus dispositivos.
Primeiro, crieAWS IoTobjetos de coisa com oAWS IoTcliente (iot_client) que você criou
anteriormente com o Boto3. O exemplo a seguir mostra como criar dois objetos:
iot_thing_name = 'sample-device'
iot_thing_type = 'getting-started-demo'
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iot_client.create_thing_type(
thingTypeName=iot_thing_type
)
# Create an AWS IoT thing objects
iot_client.create_thing(
thingName=iot_thing_name,
thingTypeName=iot_thing_type
)

2.

Crie sua frota de dispositivos.
Criar uma frota de dispositivos com o SageMaker objeto do cliente definido em uma etapa anterior.
Você também pode usar o SageMaker console para criar uma frota de dispositivos.
import time
device_fleet_name="demo-device-fleet" + str(time.time()).split('.')[0]
device_name="sagemaker-edge-demo-device" + str(time.time()).split('.')[0]

Especifique sua função de IoT ARN. Isso permiteAWS IoTconceda credenciais temporárias aos
dispositivos.
device_model_directory='device_output'
s3_device_fleet_output = 's3://{}/{}'.format(bucket, device_model_directory)
sagemaker_client.create_device_fleet(
DeviceFleetName=device_fleet_name,
RoleArn=iot_role_arn, # IoT Role ARN specified in previous step
OutputConfig={
'S3OutputLocation': s3_device_fleet_output
}
)

UmaAWS IoTo alias de função é criado quando você cria uma frota de dispositivos. Esse alias de
função está associado aAWS IoTusando oiot_clientobjeto em uma etapa posterior.
3.

Registre sua frota de dispositivos.
Para interagir com a nuvem, você precisa registrar seu dispositivo com SageMaker Edge Manager.
Neste exemplo, você registra um único dispositivo com a frota que você criou. Para registrar o
dispositivo, você precisa fornecer um nome de dispositivo e oAWS IoTnome da coisa conforme
mostrado no exemplo a seguir:
# Device name should be 36 characters
device_name = "sagemaker-edge-demo-device" + str(time.time()).split('.')[0]
sagemaker_client.register_devices(
DeviceFleetName=device_fleet_name,
Devices=[
{
"DeviceName": device_name,
"IotThingName": iot_thing_name
}
]
)

4.

Crie certificados X.509.
Depois de criar oAWS IoTobjeto de coisa, você deve criar um certificado de dispositivo X.509 para o
seu objeto de coisa. Este certificado autentica seu dispositivo paraAWS IoT Core.
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Use o seguinte para criar uma chave privada, uma chave pública e um arquivo de certificado X.509
usando oAWS IoTdefinido pelo cliente (iot_client) mais cedo.
# Creates a 2048-bit RSA key pair and issues an X.509 # certificate
# using the issued public key.
create_cert = iot_client.create_keys_and_certificate(
setAsActive=True
)
# Get certificate from dictionary object and save in its own
with open('./device.pem.crt', 'w') as f:
for line in create_cert['certificatePem'].split('\n'):
f.write(line)
f.write('\n')
# Get private key from dictionary object and save in its own
with open('./private.pem.key', 'w') as f:
for line in create_cert['keyPair']['PrivateKey'].split('\n'):
f.write(line)
f.write('\n')
# Get a private key from dictionary object and save in its own
with open('./public.pem.key', 'w') as f:
for line in create_cert['keyPair']['PublicKey'].split('\n'):
f.write(line)
f.write('\n')

5.

Associe o alias de função aAWS IoT.
Quando você cria uma frota de dispositivos com o
SageMaker(sagemaker_client.create_device_fleet()), um alias de função é gerado para
você. UmaAWS IoTo alias de função fornece um mecanismo para que os dispositivos conectados
se autentiquemAWS IoTusando certificados X.509 e, em seguida, obter vida curtaAWScredenciais
de uma função do IAM que está associada a umaAWS IoTalias da função. O alias da função permite
que você altere a função do dispositivo sem precisar atualizá-lo. Usar oDescribeDeviceFleetpara
obter o nome do alias da função e o ARN.
# Print Amazon Resource Name (ARN) and alias that has access
# to AWS Internet of Things (IoT).
sagemaker_client.describe_device_fleet(DeviceFleetName=device_fleet_name)
# Store iot role alias string in a variable
# Grabs role ARN
full_role_alias_name =
sagemaker_client.describe_device_fleet(DeviceFleetName=device_fleet_name)
['IotRoleAlias']
start_index = full_role_alias_name.find('SageMaker') # Find beginning of role name
role_alias_name = full_role_alias_name[start_index:]

Usar oiot_clientpara facilitar a associação do alias de função gerado pela criação da frota de
dispositivos comAWS IoT:
role_alias = iot_client.describe_role_alias(
roleAlias=role_alias_name)

Para obter mais informações sobre o alias de função do IAM, consulteO alias de função permite
acesso a serviços não utilizados.
Você criou e registrou um certificado comAWS IoTmais cedo para uma autenticação bem-sucedida
do seu dispositivo. Agora, você precisa criar e anexar uma política ao certificado para autorizar a
solicitação do token de segurança.
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alias_policy = {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "iot:AssumeRoleWithCertificate",
"Resource": role_alias['roleAliasDescription']['roleAliasArn']
}
}
policy_name = 'aliaspolicy-'+ str(time.time()).split('.')[0]
aliaspolicy = iot_client.create_policy(policyName=policy_name,
policyDocument=json.dumps(alias_policy))
# Attach policy
iot_client.attach_policy(policyName=policy_name,
target=create_cert['certificateArn'])

6.

Obter seuAWSendpoint específico da conta para o provedor de credenciais.
Os dispositivos periféricos precisam de um endpoint para assumir as credenciais. Obtenha
seuAWSendpoint específico da conta para o provedor de credenciais.
# Get the unique endpoint specific to your AWS account that is making the call.
iot_endpoint = iot_client.describe_endpoint(
endpointType='iot:CredentialProvider'
)
endpoint="https://{}/role-aliases/{}/
credentials".format(iot_endpoint['endpointAddress'],role_alias_name)

7.

Obtenha o arquivo oficial da CA raiz da Amazon e faça o upload para o bucket do Amazon S3.
Use o seguinte em seu Jupyter Notebook ouAWS CLI(se você usar seu terminal, remova o '!' função
mágica):
!wget https://www.amazontrust.com/repository/AmazonRootCA1.pem

Use o endpoint para fazer uma solicitação HTTPS ao provedor de credenciais para que retorne um
token de segurança. O comando de exemplo a seguir usa curl, mas é possível usar qualquer cliente
HTTP.
!curl --cert device.pem.crt --key private.pem.key --cacert AmazonRootCA1.pem $endpoint

Se o certificado for verificado, faça o upload das chaves e do certificado para o URI do bucket do
Amazon S3:
!aws s3 cp private.pem.key s3://{bucket}/authorization-files/
!aws s3 cp device.pem.crt s3://{bucket}/authorization-files/
!aws s3 cp AmazonRootCA1.pem s3://{bucket}/authorization-files/

Limpe seu diretório de trabalho movendo suas chaves e o certificado para um diretório diferente:
# Optional - Clean up working directory
!mkdir authorization-files
!mv private.pem.key device.pem.crt AmazonRootCA1.pem authorization-files/
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Baixe e configure o Edge Manager
O agente Edge Manager é um mecanismo de inferência para seus dispositivos periféricos. Use o agente
para fazer previsões com modelos carregados em seus dispositivos periféricos. O agente também coleta
métricas do modelo e captura dados em intervalos específicos.
Nesta seção, você configurará seu dispositivo com o agente. Para fazer isso, primeiro copie um artefato
de lançamento e assine o certificado raiz do bucket de liberação localmente para sua máquina. Depois de
descompactar o artefato de lançamento, faça seu upload para o Amazon S3. Em seguida, defina e salve
um arquivo de configuração para o agente. Um modelo é fornecido para você copiar e colar. Por fim, copie
os artefatos de lançamento, o arquivo de configuração e as credenciais para o seu dispositivo.
1.

Fazer download do SageMaker Agente do Edge Manager.
O agente é lançado em formato binário para sistemas operacionais compatíveis. Este exemplo
executa inferência em um Jetson Nano que usa um sistema operacional Linux e tem uma arquitetura
ARM64. Para obter mais informações sobre quais dispositivos compatíveis com o sistema operacional
e a arquitetura usam, consulteDispositivos, arquiteturas de chips e sistemas suportados (p. 3144).
Obtenha a versão mais recente dos binários no SageMaker Bucket de liberação do Edge Manager da
região us-west-2.
!aws s3 ls s3://sagemaker-edge-release-store-us-west-2-linux-armv8/Releases/ | sort -r

Isso retorna artefatos de lançamento classificados por sua versão.
PRE
PRE
PRE
PRE

1.20210512.96da6cc/
1.20210305.a4bc999/
1.20201218.81f481f/
1.20201207.02d0e97/

A versão tem o seguinte formato: <MAJOR_VERSION>.<YYYY-MM-DD>.<SHA-7>. Consiste em três
componentes:
• <MAJOR_VERSION>: A versão de lançamento. A versão de lançamento está atualmente definida
como1.
• <YYYY-MM-DD>: A data e hora do lançamento do artefato.
• <SHA-7>: O ID de confirmação do repositório a partir do qual a versão foi criada.
Copie o arquivo TAR compactado localmente ou diretamente no seu dispositivo. O exemplo a seguir
mostra como copiar o artefato da versão mais recente no momento em que este documento foi
lançado.
!aws s3 cp s3://sagemaker-edge-release-store-us-west-2-linux-x64/
Releases/1.20201218.81f481f/1.20201218.81f481f.tgz ./

Depois de ter o artefato, descompacte o arquivo TAR compactado. O seguinte descompacta o arquivo
TAR e o armazena em um diretório chamadoagent_demo:
!mkdir agent_demo
!tar -xvzf 1.20201218.81f481f.tgz -C ./agent_demo
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Carregue os artefatos de liberação do agente para o seu bucket do Amazon S3. O exemplo de código
a seguir copia o conteúdo dentroagent_demoe faz seu upload para um diretório dentro do bucket do
Amazon S3 chamadoagent_demo:
!aws s3 cp --recursive ./agent_demo s3://{bucket}/agent_demo

Você também precisa dos certificados raiz de assinatura do bucket de lançamento:
!aws s3 cp s3://sagemaker-edge-release-store-us-west-2-linux-x64/Certificates/uswest-2/us-west-2.pem ./

Carregue o certificado raiz de assinatura para o seu bucket do Amazon S3:
!aws s3 cp us-west-2.pem s3://{bucket}/authorization-files/

2.

Definir um SageMaker Arquivo de configuração do agente do Edge Manager.
Primeiro, defina o arquivo de configuração do agente da seguinte forma:
sagemaker_edge_config = {
"sagemaker_edge_core_device_name": "device_name",
"sagemaker_edge_core_device_fleet_name": "device_fleet_name",
"sagemaker_edge_core_capture_data_buffer_size": 30,
"sagemaker_edge_core_capture_data_push_period_seconds": 4,
"sagemaker_edge_core_folder_prefix": "demo_capture",
"sagemaker_edge_core_region": "us-west-2",
"sagemaker_edge_core_root_certs_path": "/agent_demo/certificates",
"sagemaker_edge_provider_aws_ca_cert_file": "/agent_demo/iot-credentials/
AmazonRootCA1.pem",
"sagemaker_edge_provider_aws_cert_file": "/agent_demo/iot-credentials/
device.pem.crt",
"sagemaker_edge_provider_aws_cert_pk_file": "/agent_demo/iot-credentials/
private.pem.key",
"sagemaker_edge_provider_aws_iot_cred_endpoint": "endpoint",
"sagemaker_edge_provider_provider": "Aws",
"sagemaker_edge_provider_s3_bucket_name": bucket,
"sagemaker_edge_core_capture_data_destination": "Cloud"
}

Substitua o seguinte:
• "device_name"com o nome do seu dispositivo (essa string foi armazenada em uma etapa anterior
em uma variável chamadadevice_name).
• "device_fleet_name“com o nome da sua frota de dispositivos (essa string foi armazenada em
uma etapa anterior em uma variável chamadadevice_fleet_name)
• "endpoint"com o seuAWSendpoint específico da conta para o provedor de credenciais (essa
string foi armazenada em uma etapa anterior em uma variável chamadaendpoint).
Em seguida, salve-o como um arquivo JSON:
edge_config_file = open("sagemaker_edge_config.json", "w")
json.dump(sagemaker_edge_config, edge_config_file, indent = 6)
edge_config_file.close()

Carregue o arquivo de configuração para o seu bucket do Amazon S3:
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!aws s3 cp sagemaker_edge_config.json s3://{bucket}/

3.

Copie os artefatos de lançamento, o arquivo de configuração e as credenciais para o seu dispositivo.
As instruções a seguir são executadas no próprio dispositivo de borda.

Note
Você deve primeiro instalar o Python, oAWS SDK for Python (Boto3), e oAWS CLIem seu
dispositivo de ponta.
Abra um terminal no dispositivo. Crie uma pasta para armazenar os artefatos da versão, suas
credenciais e o arquivo de configuração.
mkdir agent_demo
cd agent_demo

Copie o conteúdo dos artefatos de lançamento que você armazenou em seu bucket do Amazon S3
para o seu dispositivo:
# Copy release artifacts
aws s3 cp s3://<bucket-name>/agent_demo/ ./ --recursive

(O conteúdo do artefato de lançamento foi armazenado em um diretório chamadoagent_demoem
uma etapa anterior). Substituir<bucket-name>eagent_demopelo nome do bucket do Amazon S3 e
pelo caminho do arquivo para os artefatos de lançamento, respectivamente.
Go the/bindiretório e torne os arquivos binários executáveis:
cd bin
chmod +x sagemaker_edge_agent_binary
chmod +x sagemaker_edge_agent_client_example
cd agent_demo

Crie um diretório para armazenar seuAWS IoTcredenciais e copie suas credenciais do seu bucket
Amazon S3 para o seu dispositivo de borda (use as mesmas que você define na variável)bucket:
mkdir iot-credentials
cd iot-credentials
aws s3 cp s3://<bucket-name>/authorization-files/AmazonRootCA1.pem ./
aws s3 cp s3://<bucket-name>/authorization-files/device.pem.crt ./
aws s3 cp s3://<bucket-name>/authorization-files/private.pem.key ./
cd ../

Crie um diretório para armazenar seus certificados raiz de assinatura de modelo:
mkdir certificates
cd certificates
aws s3 cp s3://<bucket-name>/authorization-files/us-west-2.pem ./
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Copie seu arquivo de configuração para o seu dispositivo:
#Download config file from S3
aws s3 cp s3://<bucket-name>/sagemaker_edge_config.json ./
cd agent_demo

Seuagent_demoO diretório do seu dispositivo de borda deve ter a seguinte aparência:
###agent_demo
|
### bin
|
### sagemaker_edge_agent_binary
|
### sagemaker_edge_agent_client_example
|
### sagemaker_edge_config.json
|
### certificates
|
###us-west-2.pem
|
### iot-credentials
|
### AmazonRootCA1.pem
|
### device.pem.crt
|
### private.pem.key
|
### docs
|
### api
|
### examples
|
### ATTRIBUTIONS.txt
|
### LICENSE.txt
|
### RELEASE_NOTES.md

Execute o agente
Nesta seção, você executará o agente como um binário usando o gRPC e verificará se o dispositivo e a
frota estão funcionando e coletando dados de amostra.
1.

Inicie o agente.
O SageMaker O agente Edge Manager pode ser executado como um processo autônomo na forma
de um binário executável em formato executável e vinculável (ELF) ou pode ser vinculado como
um objeto compartilhado dinâmico (.dll). Executar como um binário executável autônomo é o modo
preferido e é suportado no Linux.
Este exemplo usa o gRPC para executar o agente. O gRPC é uma estrutura de Chamada de
Procedimento Remoto (RPC) de alto desempenho de código aberto que pode ser executada em
qualquer ambiente. Para obter mais informações sobre o gRPC, consulte oDocumentação gRPC.
Para usar o gRPC, realize as seguintes etapas:
a.

Defina um serviço em um arquivo .proto.

b.

Gere o código do servidor e do cliente usando o compilador de buffer de protocolo.

c.

Use a API gRPC do Python (ou outras linguagens suportadas pelo gRPC) para escrever o
servidor para seu serviço.

d.

Use a API gRPC do Python (ou outras linguagens suportadas pelo gRPC) para criar um cliente
para seu serviço.
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O artefato de lançamento que você baixou contém um aplicativo gRPC pronto para você executar
o agente. O exemplo está localizado dentro do/bindiretório do seu artefato de lançamento.
Osagemaker_edge_agent_binaryo executável binário está nesse diretório.
Para executar o agente com este exemplo, forneça o caminho para o arquivo de soquete (.sock) e o
arquivo JSON .config:
./bin/sagemaker_edge_agent_binary -a /tmp/sagemaker_edge_agent_example.sock -c
sagemaker_edge_config.json

2.

Verifique seu dispositivo.
Verifique se o dispositivo está conectado e os dados de amostragem. Fazer verificações periódicas,
manual ou automaticamente, permite que você verifique se seu dispositivo ou frota está funcionando
corretamente.
Forneça o nome da frota à qual o dispositivo pertence e o identificador exclusivo do dispositivo. Na
sua máquina local, execute o seguinte:
sagemaker_client.describe_device(
DeviceName=device_name,
DeviceFleetName=device_fleet_name
)

Para o modelo fornecido, você pode ver o nome, a versão do modelo, a hora da última amostra e
quando a última inferência foi feita.
{

}

"DeviceName": "sample-device",
"DeviceFleetName": "demo-device-fleet",
"IoTThingName": "sample-thing-name-1",
"RegistrationTime": 1600977370,
"LatestHeartbeat": 1600977370,
"Models":[
{
"ModelName": "mobilenet_v2.tar.gz",
"ModelVersion": "1.1",
"LatestSampleTime": 1600977370,
"LatestInference": 1600977370
}
]

O carimbo de data/hora fornecido peloLastetHeartbeatindica o último sinal recebido do
dispositivo.LatestSampleTimeeLatestInferencedescreva o timestamp da última amostra de
dados e inferência, respectivamente.
3.

Verifique sua frota.
Verifique se sua frota está trabalhando comGetDeviceFleetReport. Forneça o nome da frota ao
qual o dispositivo pertence.
sagemaer_client.get_device_fleet_report(
DeviceFleetName=device_fleet_name
)
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Para um determinado modelo, você pode ver o nome, a versão do modelo, o horário mais recente
da amostra e quando a última inferência foi feita, junto com o URI do bucket do Amazon S3 onde as
amostras de dados são armazenadas.
# Sample output
{
"DeviceFleetName": "sample-device-fleet",
"DeviceFleetArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:9999999999:device-fleet/sample-fleetname",
"OutputConfig": {
"S3OutputLocation": "s3://fleet-bucket/package_output",
},
"AgentVersions":[{"Version": "1.1", "AgentCount": 2}]}
"DeviceStats": {"Connected": 2, "Registered": 2},
"Models":[{
"ModelName": "sample-model",
"ModelVersion": "1.1",
"OfflineDeviceCount": 0,
"ConnectedDeviceCount": 2,
"ActiveDeviceCount": 2,
"SamplingDeviceCount": 100
}]
}

Configurar dispositivos e frotas
As frotas são coleções de dispositivos agrupados logicamente que você pode usar para coletar e analisar
dados. Você pode usar SageMaker Edge Manager para operar modelos de aprendizado de máquina em
uma frota de câmeras inteligentes, alto-falantes inteligentes, robôs e outros dispositivos de ponta.
Crie uma frota e registre seus dispositivos de forma programática com oAWS SDK for Python (Boto3)ou
por meio do SageMaker Console do.
Tópicos
• Criar uma frota (p. 3063)
• Registrar um dispositivo (p. 3067)
• Verifique o status (p. 3069)

Criar uma frota
Você pode criar uma frota programaticamente com oAWS SDK for Python (Boto3)ou por meio do
SageMaker consolehttps://console.aws.amazon.com/sagemaker.

Criar uma frota (Boto3).
Usar oCreateDeviceFleetAPI para criar uma frota. Especifique um nome para a frota, oAWS IoTARN
de função doRoleArncampo, bem como um URI do Amazon S3 em que você deseja que o dispositivo
armazene dados de amostra.
Se preferir, você também pode inserir uma descrição da frota, etiquetas e umAWS KMSO ID da chave.
import boto3
# Create SageMaker client so you can interact and manage SageMaker resources
sagemaker_client = boto3.client("sagemaker", region_name="aws-region")
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sagemaker_client.create_device_fleet(
DeviceFleetName="sample-fleet-name",
RoleArn="arn:aws:iam::999999999:role/rolename", # IoT Role ARN
Description="fleet description",
OutputConfig={
S3OutputLocation="s3://bucket/",
KMSKeyId: "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
},
Tags=[
{
"Key": "string",
"Value" : "string"
}
],
)

UmaAWS IoTO alias de função é criado para você quando você cria uma frota de dispositivos. OAWS
IoTo alias de função fornece um mecanismo para que os dispositivos conectados se autentiquemAWS
IoTusando certificados X.509 e, em seguida, obter vida curtaAWScredenciais de uma função do IAM que
está associada àAWS IoTalias da função.
Usar oDescribeDeviceFleetpara obter o nome do alias da função e o ARN.
# Print Amazon Resource Name (ARN) and alias that has access
# to AWS Internet of Things (IoT).
sagemaker_client.describe_device_fleet(DeviceFleetName=device_fleet_name)['IotRoleAlias']

Usar oDescribeDeviceFleetAPI para obter uma descrição das frotas que você criou.
sagemaker_client.describe_device_fleet(
DeviceFleetName="sample-fleet-name"
)

Por padrão, ele retorna o nome da frota, o ARN da frota de dispositivos, o URI do bucket do Amazon S3,
a função do IAM, o alias da função criado emAWS IoT, um carimbo de data e hora de quando a frota foi
criada e um carimbo de data e hora de quando a frota foi modificada pela última vez.
{ "DeviceFleetName": "sample-fleet-name",
"DeviceFleetArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:9999999999:device-fleet/sample-fleetname",
"IAMRole": "arn:aws:iam::999999999:role/rolename",
"Description": "this is a sample fleet",
"IoTRoleAlias": "arn:aws:iot:us-west-2:9999999999:rolealias/SagemakerEdge-sample-fleetname"
"OutputConfig": {
"S3OutputLocation": "s3://bucket/folder",
"KMSKeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
},
"CreationTime": "1600977370",
"LastModifiedTime": "1600977370"}

Criar uma frota (console)
Você pode criar um trabalho de embalagem do Edge Manager usando a Amazon SageMaker Console
dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker.
1.

No SageMaker console, escolhaEdge Managere, em seguida, escolhaFrotas de dispositivos de ponta.

2.

EscolhaCriar frota de dispositivos.
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3.

Insira um nome para a frota de dispositivos naNome da frota de dispositivoscampo. Escolha Next
(Próximo).
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4.

Sobre oConfiguração de saídapágina, especifique o URI do bucket do Amazon S3 onde você deseja
armazenar dados de amostra da sua frota de dispositivos. Opcionalmente, você também pode
adicionar uma chave de criptografia selecionando uma existenteAWS KMSchave da lista suspensa ou
inserindo o ARN de uma chave. Selecione Enviar.
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5.

Escolha o nome da sua frota de dispositivos para ser redirecionado para os detalhes da frota de
dispositivos. Esta página exibe o nome da frota de dispositivos, o ARN, a descrição (se você tiver
fornecido um), a data em que a frota foi criada, a última vez que a frota foi modificada, o URI do bucket
do Amazon S3,AWS KMSID da chave (se fornecida),AWS IoTalias (se fornecido) e função do IAM. Se
você adicionou tags, elas aparecerão naTags de frota de dispositivosSeção.

Registrar um dispositivo
Important
O registro do dispositivo é necessário para usar qualquer parte do SageMaker Edge Manager.
Você pode criar uma frota programaticamente com oAWS SDK for Python (Boto3)ou por meio do
SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker.

Registrar um dispositivo (Boto3).
Para registrar seu dispositivo, primeiro crie e registre umAWS IoTobjeto de coisa e configura uma função
do IAM. SageMaker O Edge Manager aproveita oAWS IoT Coreserviços para facilitar a conexão entre os
dispositivos periféricos e a nuvem. Você pode aproveitar as vantagens de existirAWS IoTfuncionalidade
depois de configurar seus dispositivos para funcionar com o Edge Manager.
Para conectar seu dispositivo aAWS IoTvocê precisa criarAWS IoTobjetos de coisa, crie e registre um
certificado de cliente comAWS IoTe crie e configure a função do IAM para seus dispositivos.
Consulte oGuia de conceitos básicospara um exemplo aprofundado doExplorarAWSTutorial prático dos
serviços principais da IoT.
Usar oRegisterDevicesAPI para registrar seu dispositivo. Forneça o nome da frota da qual você deseja
que os dispositivos façam parte, bem como um nome para o dispositivo. Se preferir, você também pode
adicionar uma descrição ao dispositivo, etiquetas eAWS IoTnome da coisa associada ao dispositivo.
sagemaker_client.register_devices(
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)

DeviceFleetName="sample-fleet-name",
Devices=[
{
"DeviceName": "sample-device-1",
"IotThingName": "sample-thing-name-1",
"Description": "Device #1"
}
],
Tags=[
{
"Key": "string",
"Value" : "string"
}
],

Registrar um dispositivo (console)
Você pode registrar seu dispositivo usando o SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/
sagemaker.
1.

No SageMaker console, escolhaEedge Inferencee. em seguida, escolhaDispositivos de borda.

2.

EscolhaRegistrar dispositivos.

3.

NoPropriedades do dispositivoseção, insira o nome da frota à qual o dispositivo pertence sob aNome
da frota de dispositivoscampo. Escolha Next (Próximo).
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4.

NoFonte do dispositivoseção, adicione seus dispositivos um por um. Você deve incluir umNome do
dispositivopara cada dispositivo em sua frota. Opcionalmente, você pode fornecer uma descrição
(naDescriçãocampo) e um nome de objeto da Internet das Coisas (IoT) e um nome de objeto da
Internet das Coisas (naNome da IoTcampo). EscolhaEnviardepois de adicionar todos os seus
dispositivos.

ODispositivosexibe o nome do dispositivo que você adicionou, a frota à qual ele pertence, quando foi
registrado, o último batimento cardíaco e a descrição eAWS IoTnome, se você forneceu um.
Escolha um dispositivo para ver os detalhes do dispositivo, incluindo nome do dispositivo, frota, ARN,
descrição, nome do IoT Thing, quando o dispositivo foi registrado e a última pulsação.

Verifique o status
Verifique se seu dispositivo ou frota está conectado e os dados de amostragem. Fazer verificações
periódicas, manual ou automaticamente, permite que você verifique se seu dispositivo ou frota está
funcionando corretamente.
Use o console do Amazon S3 emhttps://console.aws.amazon.com/s3/para escolher interativamente uma
frota para uma verificação de status. Você também pode usar o AWS SDK for Python (Boto3) A seguir,
descrevemos diferentes APIs do Boto3 que você pode usar para verificar o status do seu dispositivo ou
frota. Use a API que seja mais adequada ao caso de uso.
• Verifique um dispositivo individual.
Para verificar o status de um dispositivo individual, useDescribeDeviceAPI. Uma lista contendo um ou
mais modelos é fornecida se os modelos tiverem sido implantados no dispositivo.
sagemaker_client.describe_device(
DeviceName="sample-device-1",
DeviceFleetName="sample-fleet-name"
)

ExecutarDescribeDeviceRetorna:
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{ "DeviceName": "sample-device".
"Description": "this is a sample device",
"DeviceFleetName": "sample-device-fleet",
"IoTThingName": "SampleThing",
"RegistrationTime": 1600977370,
"LatestHeartbeat": 1600977370,
"Models":[
{
"ModelName": "sample-model",
"ModelVersion": "1.1",
"LatestSampleTime": 1600977370,
"LatestInference": 1600977370
}
]
}

• Verifique uma frota de dispositivos.
Para verificar o status da frota, use oGetDeviceFleetReportAPI. Forneça o nome da frota de
dispositivos para obter um resumo da frota.
sagemaker_client.get_device_fleet_report(
DeviceFleetName="sample-fleet-name"
)

• Verifique se há batimentos cardíacos.
Cada dispositivo dentro de uma frota gera periodicamente um sinal, ou “batimento cardíaco”. O
batimento cardíaco pode ser usado para verificar se o dispositivo está se comunicando com o Edge
Manager. Se a data e hora do último batimento cardíaco não estiver sendo atualizada, o dispositivo pode
estar falhando.
Verifique o último batimento cardíaco com feito por um dispositivo com oDescribeDeviceAPI.
Especifique o nome do dispositivo e a frota à qual o dispositivo de borda pertence.
sagemaker_client.describe_device(
DeviceName="sample-device-1",
DeviceFleetName="sample-fleet-name"
)

Modelo de Package
SageMaker Os trabalhos de embalagem do Edge Manager usam a Amazon SageMaker Novos modelos
compilados e faça as alterações necessárias para implantar o modelo com o mecanismo de inferência, o
agente Edge Manager.
Tópicos
• Pré-requisitos (p. 3070)
• Package um modelo (Amazon) SageMakerConsole do) (p. 3072)
• Package a Model (Boto3). (p. 3075)

Pré-requisitos
Para empacotar um modelo, você deve fazer o seguinte:
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1.

Compile seu modelo de aprendizado de máquina com SageMakerNeo.
Se você ainda fez isso, compile seu modelo com SageMaker Neo. Para obter mais informações sobre
como compilar seu modelo, consulteCompile e implante modelos com o Neo. Se você estiver usando
o pela primeira vez SageMaker Neo, vá láConceitos básicos do Neo Edge.

2.

Obtenha o nome do seu trabalho de compilação.
Forneça o nome do trabalho de compilação que você usou ao compilar seu modelo com SageMaker
Neo. Abra o SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/e escolhaTrabalhos
de compilaçãopara encontrar uma lista de compilações que foram enviadas para seuAWSConta da.
Os nomes dos trabalhos de compilação enviados estão naName (Nome)coluna.

3.

Obtenha seu ARN do IAM.
Você precisa de um nome de recurso da Amazon (ARN) de uma função do IAM que possa ser usada
para baixar e fazer upload do modelo e do contato SageMaker Neo.
Use um dos métodos a seguir para obter o seu ARN do IAM:
• Programaticamente com o SageMaker SDK do Python
import sagemaker
# Initialize SageMaker Session object so you can interact with AWS resources
sess = sagemaker.Session()
# Get the role ARN
role = sagemaker.get_execution_role()
print(role)
>> arn:aws:iam::<your-aws-account-id>:role/<your-role-name>

Para obter mais informações sobre como usar o SageMaker SDK para Python, veja oSageMaker
API de SDK de Python.
• Usar oAWS Identity and Access Managementconsole (IAM)
Navegue até o console do IAM emhttps://console.aws.amazon.com/iam/. No IAMRecursosseção,
escolhaFunçõespara visualizar uma lista de funções em seuAWSConta da. Selecione
ou crie uma função que tenhaAmazonSageMakerFullAccess,AWSIoTFullAccess,
eAmazonS3FullAccess.
Para obter mais informações sobre o IAM, consulteO que é o IAM?
4.

Tenha um URI do bucket do S3.
Você precisa ter pelo menos um URI de bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) para
armazenar seu modelo neocompilado, a saída do trabalho de embalagem do Edge Manager e dados
de amostra da sua frota de dispositivos.
Use um dos métodos a seguir para criar um bucket do Amazon S3:
• Programaticamente com o SageMaker SDK do Python
Você pode usar o bucket padrão do Amazon S3 durante uma sessão. Um bucket padrão é criado
com base no seguinte formato: sagemaker-{region}-{aws-account-id}. Para criar um
bucket padrão com o SageMaker SDK do Python, use o seguinte:
import sagemaker
session=sagemaker.create_session()
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bucket=session.default_bucket()

• Usar o console do Amazon S3
Abra o console do Amazon S3 emhttps://console.aws.amazon.com/s3/e consulteComo criar um
bucket do S3?pelo step-by-step instruções.

Package um modelo (Amazon) SageMakerConsole do)
Você pode criar um SageMaker Trabalho de empacotamento do Edge Manager usando SageMaker
Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/. Antes de continuar, verifique se você satisfez
aPré-requisitos (p. 3070).
1.

No SageMaker console, escolhaEedge Inferencee, em seguida, escolhaTrabalhos de embalagem
Edge, conforme mostrado na imagem a seguir.

2.

Sobre oPropriedades do Jobpágina, insira um nome para o trabalho de empacotamento emNome
do trabalho de embalagem Edge. Observe que os nomes de tarefas de empacotamento do Edge
Manager diferenciam maiúsculas Nomeie seu modelo e forneça uma versão: insira isso emNome do
modeloeVersão do modelo, respectivamente.

3.

Em seguida, selecione umIAM role (Função do IAM). Você pode escolher uma função ou
deixarAWScriar um perfil para você. Opcionalmente, você pode especificar umARN de chave de
recursosetags de trabalho.

4.

Escolha Next (Próximo).
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5.

Especifique o nome do trabalho de compilação que você usou ao compilar seu modelo com
SageMaker Neo noNome do trabalho de compilaçãocampo. Escolha Next (Próximo).
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6.

Sobre oConfiguração de saídapágina, insira o URI do bucket do Amazon S3 no qual você deseja
armazenar a saída do trabalho de embalagem.

OStatuscoluna noEmbalagem Edgea página de empregos deve ser lidaEM ANDAMENTO. Quando o
trabalho de embalagem estiver concluído, o status será atualizado paraCONCLUÍDO.
Selecionar um trabalho de embalagem direciona você para as configurações desse trabalho.
OConfigurações JobA seção exibe o nome do trabalho, o ARN, o status, a hora da criação, a hora da
última modificação, a duração do trabalho de embalagem e o ARN da função.
OConfiguração de entradaA seção exibe a localização dos artefatos do modelo, a configuração de
entrada de dados e a estrutura de aprendizado de máquina do modelo.
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OConfiguração de saídaA seção exibe o local de saída do trabalho de embalagem, o dispositivo de
destino para o qual o modelo foi compilado e todas as tags que você criou.
7.

Escolha o nome da sua frota de dispositivos para ser redirecionado para os detalhes da frota de
dispositivos. Esta página exibe o nome da frota de dispositivos, o ARN, a descrição (se você tiver
fornecido um), a data em que a frota foi criada, a última vez que a frota foi modificada, o URI do bucket
do Amazon S3,AWS KMSID da chave (se fornecida),AWS IoTalias (se fornecido) e função do IAM. Se
você adicionou tags, elas aparecerão naTags de frota de dispositivosSeção.

Package a Model (Boto3).
Você pode criar um SageMaker Trabalho de embalagem do Edge Manager com oAWS SDK for Python
(Boto3). Antes de continuar, verifique se você satisfez aPré-requisitos (p. 3070).
Para solicitar um trabalho de empacotamento de borda, useCreateEdgePackagingJob. Você precisa
fornecer um nome para seu trabalho de embalagem de borda, o nome do seu SageMaker Trabalho de
compilação Neo, sua função de nome de recurso da Amazon (ARN), um nome para seu modelo, uma
versão para seu modelo e o URI do bucket do Amazon S3 onde você deseja armazenar a saída do seu
trabalho de embalagem. Observe que o Edge Manager empacota nomes de tarefas e SageMaker Os
nomes de tarefas de compilação do Neo diferenciam maiúsculas de
# Import AWS SDK for Python (Boto3)
import boto3
# Create Edge client so you can submit a packaging job
sagemaker_client = boto3.client("sagemaker", region_name='aws-region')
sagemaker_client.create_edge_packaging_job(
EdgePackagingJobName="edge-packaging-name",
CompilationJobName="neo-compilation-name",
RoleArn="arn:aws:iam::99999999999:role/rolename",
ModelName="sample-model-name",
ModelVersion="model-version",
OutputConfig={
"S3OutputLocation": "s3://your-bucket/",
}
)

Você pode verificar o status de um trabalho de empacotamento de borda
usandoDescribeEdgePackagingJobe fornecendo o nome do trabalho de embalagem de borda que
diferencia maiúsculas de min
response = sagemaker_client.describe_edge_packaging_job(
EdgePackagingJobName="edge-packaging-name")

Isso retorna um dicionário que pode ser usado para pesquisar o status do trabalho de embalagem:
# Optional - Poll every 30 sec to check completion status
import time
while True:
response = sagemaker_client.describe_edge_packaging_job(
EdgePackagingJobName="edge-packaging-name")
if response['EdgePackagingJobStatus'] == 'Completed':
break
elif response['EdgePackagingJobStatus'] == 'Failed':
raise RuntimeError('Packaging job failed')
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print('Packaging model...')
time.sleep(30)
print('Done!')

Para obter uma lista de trabalhos de embalagem, useListEdgePackagingJobs. Você pode usar essa
API para pesquisar um trabalho de empacotamento específico. Forneça um nome parcial para filtrar os
nomes dos trabalhos de embalagemNameContains, um nome parcial paraModelNameContainspara
filtrar trabalhos nos quais o nome do modelo contém o nome que você fornece. Também
especifique com qual coluna classificarSortBye por qual direção classificarSortOrder(Há duas
opçõesAscendingouDescending).
sagemaker_client.list_edge_packaging_jobs(
"NameContains": "sample",
"ModelNameContains": "sample",
"SortBy": "column-name",
"SortOrder": "Descending"
)

Para interromper um trabalho de embalagem, useStopEdgePackagingJobe forneça o nome do seu
trabalho de embalagem de borda.
sagemaker_client.stop_edge_packaging_job(
EdgePackagingJobName="edge-packaging-name"
)

Para conhecer uma lista completa de APIs do Edge Manager, consulte aDocumentação do Boto3.

O Edge Manager Agent
O agente Edge Manager é um mecanismo de inferência para seus dispositivos periféricos. Use o agente
para fazer previsões com modelos carregados em seus dispositivos periféricos. O agente também coleta
métricas do modelo e captura dados em intervalos específicos. Os dados de exemplo são armazenados no
seu bucket do Amazon S3.
Há dois métodos de instalação e implantação do agente Edge Manager em seus dispositivos periféricos:
1. Baixe o agente como um binário do bucket de lançamento do Amazon S3. Para obter mais informações,
consulteBaixe e configure o agente Edge Manager manualmente (p. 3076)
2. Usar oAWS IoT GreengrassConsole V2 ou oAWS CLIpara
implantaraws.greengrass.SageMakerEdgeManager. Consulte Criar aAWS IoT
GreengrassComponentes V2 (p. 3083).

Baixe e configure o agente Edge Manager manualmente
Baixe o agente Edge Manager com base em seu sistema operacional, arquitetura eAWSRegião. O agente
é atualizado periodicamente, então você tem a opção de escolher seu agente com base nas datas e
versões de lançamento. Depois de ter o agente, crie um arquivo de configuração JSON. Especifique o
nome do dispositivo IoT, o nome da frota, as credenciais do dispositivo e outros pares de valores-chave.
ConsulteExecutando o agente Edge Manager (p. 3078)para obter uma lista completa de chaves que você
deve especificar no arquivo de configuração. Você pode executar o agente como um binário executável ou
vinculá-lo como um objeto compartilhado dinâmico (DSO).

Como o agente trabalha
O agente é executado na CPU dos seus dispositivos. O agente executa inferência na estrutura e no
hardware do dispositivo de destino que você especificou durante o trabalho de compilação. Por exemplo,
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se você compilou seu modelo para o Jetson Nano, o agente suporta a GPU no fornecidoTempo de
execução de aprendizado profundo(DLR).
O agente é lançado em formato binário para sistemas operacionais compatíveis. Verifique se seu sistema
operacional é suportado e atende aos requisitos mínimos do sistema operacional na tabela a seguir:
Linux
Version: Ubuntu 18.04
Formatos binários suportados:x86-64 bits (binário ELF) e ARMv8 64 bits (binário ELF)
Windows
Version: Windows 10 versão 1909
Formatos binários suportados:x86-32 bits (DLL) e x86-64 bits (DLL)

Instalando o agente Edge Manager
Para usar o agente Edge Manager, primeiro você deve obter os artefatos de lançamento e um certificado
raiz. Os artefatos de lançamento são armazenados em um bucket do Amazon S3 nous-west-2Região.
Para baixar os artefatos, especifique seu sistema operacional (<OS>) e o<VERSION>.
Com base no seu sistema operacional, substitua<OS>com uma das seguintes opções:
Windows de 32 bits

Windows de 64 bits

Linux x86-64

ARN do Linux

windows-x86

windows-x64

linux-x64

linux-armv8

OVERSIONé dividido em três componentes:<MAJOR_VERSION>.<YYYY-MM-DD>-<SHA-7>, em que:
• <MAJOR_VERSION>: A versão de lançamento. A versão de lançamento está atualmente definida como1.
• <YYYY-MM-DD>: A data e hora do lançamento dos artefatos.
• <SHA-7>: o ID de confirmação do repositório a partir do qual a versão foi criada.
Você deve fornecer o<MAJOR_VERSION>e a data e hora emYYYY-MM-DDformat. Sugerimos que você use
a data e hora de lançamento do artefato mais recente.
Execute o seguinte na sua linha de comando para obter a data e hora mais recente. Substituir<OS>com
seu sistema operacional:
aws s3 ls s3://sagemaker-edge-release-store-us-west-2-<OS>/Releases/ | sort -r

Por exemplo, se você tiver um sistema operacional Windows de 32 bits, execute:
aws s3 ls s3://sagemaker-edge-release-store-us-west-2-windows-x86/Releases/ | sort -r

Isso retorna:
2020-12-01 23:33:36 0
PRE 1.20201218.81f481f/
PRE 1.20201207.02d0e97/
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A saída de retorno neste exemplo mostra dois artefatos de liberação. O primeiro arquivo de artefato
de lançamento indica que a versão de lançamento tem uma versão principal do1, um timestamp
de20201218(no formato AAAA-MM-DD) e um81f481fID de confirmação do SHA-7.

Note
O comando anterior pressupõe que você tenha configurado oAWS Command Line Interface. Para
obter mais informações, sobre como definir as configurações que aAWS CLIusa para interagir
comAWS, consulteConfigurar aAWSCLI.
Com base no seu sistema operacional, use os seguintes comandos para instalar os artefatos:
Windows 32-bit
aws s3 cp s3://sagemaker-edge-release-store-us-west-2-windows-x86/
Releases/<VERSION>/<VERSION>.zip .
aws s3 cp s3://sagemaker-edge-release-store-us-west-2-windows-x86/Releases/<VERSION>/
sha256_hex.shasum .

Windows 64-bit
aws s3 cp s3://sagemaker-edge-release-store-us-west-2-windows-x64/
Releases/<VERSION>/<VERSION>.zip .
aws s3 cp s3://sagemaker-edge-release-store-us-west-2-windows-x64/Releases/<VERSION>/
sha256_hex.shasum .

Linux x86-64
aws s3 cp s3://sagemaker-edge-release-store-us-west-2-linux-x64/
Releases/<VERSION>/<VERSION>.tgz .
aws s3 cp s3://sagemaker-edge-release-store-us-west-2-linux-x64/Releases/<VERSION>/
sha256_hex.shasum .

Linux ARMv8
aws s3 cp s3://sagemaker-edge-release-store-us-west-2-linux-armv8/
Releases/<VERSION>/<VERSION>.tgz .
aws s3 cp s3://sagemaker-edge-release-store-us-west-2-linux-armv8/Releases/<VERSION>/
sha256_hex.shasum .

Você também deve baixar um certificado raiz. Este certificado valida artefatos de modelo assinados
porAWSantes de carregá-los em seus dispositivos de borda.
Substituir<OS>correspondente à sua plataforma da lista de sistemas operacionais suportados e
substitua<REGION>com o seuAWSRegião.
aws s3 cp s3://sagemaker-edge-release-store-us-west-2-<OS>/
Certificates/<REGION>/<REGION>.pem .

Executando o agente Edge Manager
Você pode executar o SageMaker O agente Edge Manager como um processo autônomo na forma de
um binário executável em formato executável e vinculável (ELF) ou você pode vinculá-lo como um objeto
compartilhado dinâmico (.dll). O Linux suporta executá-lo como um binário executável autônomo e é o
modo preferido. O Windows oferece suporte para executá-lo como um objeto compartilhado (.dll).
No Linux, recomendamos que você execute o binário por meio de um serviço que faz parte da sua
inicialização (init) Sistema. Se quiser executar o binário diretamente, você pode fazer isso em um
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terminal, conforme mostrado no exemplo a seguir. Se você tiver um sistema operacional moderno,
não serão necessárias outras instalações antes de executar o agente, pois todos os requisitos estão
estaticamente incorporados ao executável. Isso lhe dá flexibilidade para executar o agente no terminal,
como um serviço ou dentro de um contêiner.
Para executar o agente, primeiro crie um arquivo de configuração JSON. Especifique os seguintes pares
de chave-valor:
• sagemaker_edge_core_device_name: O nome do dispositivo. Esse nome de dispositivo precisa ser
registrado junto com a frota de dispositivos na SageMaker Console Edge Manager.
• sagemaker_edge_core_device_fleet_name: O nome da frota à qual o dispositivo pertence.
• sagemaker_edge_core_region: OAWSRegião associada ao dispositivo, à frota e aos buckets do
Amazon S3. Isso corresponde à região em que o dispositivo está registrado e onde o bucket Amazon
S3 foi criado (espera-se que eles sejam os mesmos). Os modelos em si podem ser compilados
com SageMaker Neo em uma região diferente, essa configuração não está relacionada à região de
compilação do modelo.
• sagemaker_edge_core_root_certs_path: O caminho absoluto da pasta para os certificados raiz.
Isso é usado para validar o dispositivo com o relevanteAWSConta da.
• sagemaker_edge_provider_aws_ca_cert_file: O caminho absoluto para o certificado Amazon
Root CA (AmazonRootCA1.pem). Isso é usado para validar o dispositivo com o relevanteAWSConta
da.AmazonCAé um certificado de propriedade daAWS.
• sagemaker_edge_provider_aws_cert_file: O caminho absoluto paraAWS IoTcertificado raiz de
assinatura (*.pem.crt).
• sagemaker_edge_provider_aws_cert_pk_file: O caminho absoluto paraAWS IoTchave privada.
(*.pem.key).
• sagemaker_edge_provider_aws_iot_cred_endpoint: OAWS IoTendpoint de credenciais
(identificador.iot.região.amazonaws.com). Esse endpoint é usado para validação de credenciais.
ConsulteConectar dispositivos aAWS IoTpara obter mais informações.
• sagemaker_edge_provider_provider: Isso indica a implementação da interface do provedor que
está sendo usada. A interface do provedor se comunica com os serviços de rede final para uploads,
batimentos cardíacos e validação de registro. Por padrão, isso é definido como "Aws". Nós permitimos
implementações personalizadas da interface do provedor. Ele pode ser definido comoNonepara nenhum
provedor ouCustompara implementação personalizada com o caminho de objeto compartilhado
relevante fornecido.
• sagemaker_edge_provider_provider_path: fornece o caminho absoluto para o objeto
compartilhado de implementação do provedor. (arquivo.so ou.dll). O"Aws"o arquivo .dll ou .so do
provedor é fornecido com a versão do agente. Esse campo é obrigatório.
• sagemaker_edge_provider_s3_bucket_name: O nome do bucket do Amazon S3 (não o URI do
bucket do Amazon S3). O balde deve ter umsagemakerstring dentro de seu nome.
• sagemaker_edge_log_verbose(booleano). ): Opcional. Isso define o log de depuração. Selecione
duas opçõesTrueouFalse.
• sagemaker_edge_telemetry_libsystemd_path: Somente para Linux,systemdimplementa a
métrica do contador de falhas do agente. Defina o caminho absoluto de libsystemd para ativar a métrica
do contador de falhas. Você pode encontrar o caminho padrão libsystemd que pode ser encontrado
executandowhereis libsystemdno terminal do dispositivo.
• sagemaker_edge_core_capture_data_destination: O destino para fazer upload dos dados de
captura. Escolha "Cloud" ou "Disk". O padrão é definido como "Disk". Defina para"Disk"grava
o (s) tensor (es) de entrada e saída e os dados auxiliares no sistema de arquivos local em seu
local preferido de. Ao escrever para"Cloud"use o nome do bucket do Amazon S3 fornecido
nosagemaker_edge_provider_s3_bucket_nameConfiguração do .
• sagemaker_edge_core_capture_data_disk_path: defina o caminho absoluto no sistema de
arquivos local, no qual os arquivos de dados de captura são gravados quando"Disk"é o destino. Esse
campo não é usado quando"Cloud"é especificado como o destino.
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• sagemaker_edge_core_folder_prefix: O prefixo principal no Amazon S3 em que os dados
capturados são armazenados quando você especifica"Cloud"como destino dos dados de captura
(sagemaker_edge_core_capture_data_disk_path). Os dados capturados são armazenados em
uma subpasta emsagemaker_edge_core_capture_data_disk_pathE se"Disk"é definido como
o destino dos dados.
• sagemaker_edge_core_capture_data_buffer_size(Valor inteiro): O tamanho do buffer circular
de dados de captura. Ele indica o número máximo de solicitações armazenadas no buffer.
• sagemaker_edge_core_capture_data_batch_size(Valor inteiro): O tamanho do lote de dados
de captura. Ele indica o tamanho de um lote de solicitações que são tratadas a partir do buffer. Esse
valor deve ser menor quesagemaker_edge_core_capture_data_buffer_size. Recomenda-se no
máximo metade do tamanho do buffer para o tamanho do lote.
• sagemaker_edge_core_capture_data_push_period_seconds(Valor inteiro): O período de envio
dos dados de captura em segundos. Um lote de solicitações no buffer é tratado quando há solicitações
de tamanho de lote no buffer ou quando esse período de tempo é concluído (o que ocorrer primeiro).
Essa configuração define esse período de tempo.
• sagemaker_edge_core_capture_data_base64_embed_limit: o limite para fazer upload de
dados de captura em bytes. Valor inteiro.
O seu arquivo de configuração deve ser semelhante ao exemplo a seguir (com seus valores específicos
especificados). Este exemplo usa o padrãoAWSProvedor do ("Aws") e não especifica um upload
periódico.
{

"sagemaker_edge_core_device_name": "device-name",
"sagemaker_edge_core_device_fleet_name": "fleet-name",
"sagemaker_edge_core_region": "region",
"sagemaker_edge_core_root_certs_path": "<Absolute path to root certificates>",
"sagemaker_edge_provider_provider": "Aws",
"sagemaker_edge_provider_provider_path" : "/path/to/libprovider-aws.so",
"sagemaker_edge_provider_aws_ca_cert_file": "<Absolute path to Amazon Root CA
certificate>/AmazonRootCA1.pem",
"sagemaker_edge_provider_aws_cert_file": "<Absolute path to AWS IoT signing root
certificate>/device.pem.crt",
"sagemaker_edge_provider_aws_cert_pk_file": "<Absolute path to AWS IoT private key.>/
private.pem.key",
"sagemaker_edge_provider_aws_iot_cred_endpoint": "https://<AWS IoT Endpoint Address>",
"sagemaker_edge_core_capture_data_destination": "Cloud",
"sagemaker_edge_provider_s3_bucket_name": "sagemaker-bucket-name",
"sagemaker_edge_core_folder_prefix": "Amazon S3 folder prefix",
"sagemaker_edge_core_capture_data_buffer_size": 30,
"sagemaker_edge_core_capture_data_batch_size": 10,
"sagemaker_edge_core_capture_data_push_period_seconds": 4000,
"sagemaker_edge_core_capture_data_base64_embed_limit": 2,
"sagemaker_edge_log_verbose": false
}

O artefato de lançamento inclui um executável binário chamadosagemaker_edge_agent_binaryna/
bindiretório. Para executar o binário, use o-asinalizador para criar um descritor de arquivo de soquete
(.sock) em um diretório de sua escolha e especificar o caminho do arquivo de configuração JSON do
agente que você criou com o-csinalizador.
./sagemaker_edge_agent_binary -a <ADDRESS_TO_SOCKET> -c <PATH_TO_CONFIG_FILE>

O exemplo a seguir mostra o trecho de código com um diretório e um caminho de arquivo especificados:
./sagemaker_edge_agent_binary -a /tmp/sagemaker_edge_agent_example.sock -c
sagemaker_edge_config.json
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Neste exemplo, um descritor de arquivo de soquete
chamadosagemaker_edge_agent_example.socké criado no/tmpe aponta para
um arquivo de configuração que está no mesmo diretório de trabalho do agente
chamadosagemaker_edge_config.json.

Implante o Model Package e o Edge Manager Agent comAWS
IoT Greengrass
SageMaker O Edge Manager se integraAWS IoT Greengrassversão 2 para simplificar o acesso, a
manutenção e a implantação do agente e modelo do Edge Manager em seus dispositivos. SemAWS IoT
GreengrassV2, configurando seus dispositivos e frotas para usar SageMaker O Edge Manager exige
que você copie manualmente o agente do Edge Manager de um bucket de lançamento do Amazon
S3. Você usa o agente para fazer previsões com modelos carregados em seus dispositivos periféricos.
comAWS IoT GreengrassV2 e SageMaker Integração com o Edge Manager, você pode usarAWS IoT
GreengrassComponentes V2. Os componentes são módulos de software pré-construídos que podem
conectar seus dispositivos periféricos aAWSserviços ou serviços de terceiros viaAWS IoT Greengrass.
Você deve instalar oAWS IoT GreengrassSoftware principal em seu (s) dispositivo (s) se você quiser
usarAWS IoT GreengrassV2 para implantar o agente Edge Manager e seu modelo. Para obter mais
informações sobre os requisitos do dispositivo e como configurar seus dispositivos, consulteConfigurar
oAWS IoT GreengrassDispositivos principais donaAWS IoT Greengrassdocumentação.
Você usa os três componentes a seguir para implantar o agente Edge Manager:
• Um componente público pré-construído: SageMakermantém o componente público do Edge Manager.
• Um componente privado gerado automaticamente: O componente privado é gerado
automaticamente quando você empacota seu modelo de aprendizado de máquina com
oCreateEdgePackagingJobAPI e especifiqueGreengrassV2Componentpara o campo da API do
Edge ManagerPresetDeploymentType.
• Um componente personalizado: Esse é o aplicativo de inferência responsável por préprocessar e fazer inferências em seu dispositivo. Você deve criar esse componente. Veja duas
opções:??? (p. 3084)na SageMaker Documentação do Edge Manager ouCriar personalizadoAWS IoT
GreengrasscomponentesnaAWS IoT Greengrassdocumentação para obter mais informações sobre
como criar componentes personalizados.

Pré-requisitos
SageMaker O Edge Manager usaAWS IoT GreengrassV2 para simplificar a implantação do agente Edge
Manager, seus modelos de aprendizado de máquina e seu aplicativo de inferência em seus dispositivos
com o uso de componentes. Para facilitar a manutenção de seuAWSFunções do IAM, o Edge Manager
permite que você reutilize suas funções existentesAWS IoTalias da função. Se você ainda não tiver um, o
Edge Manager gera um alias de função como parte do trabalho de empacotamento do Edge Manager. Não
é mais necessário associar um alias de função gerado a partir da SageMaker Trabalho de embalagem do
Edge Manager com seuAWS IoTfunção do.
Antes de começar, você deve preencher os seguintes pré-requisitos:
1. Instale o software do AWS IoT Greengrass Core. Para obter informações detalhadas, consulteInstalar
aAWS IoT GreengrassSoftware de núcleos.
2. ConfigurarAWS IoT GreengrassV2. Para obter mais informações, consulte:InstalarAWS IoT
GreengrassSoftware principal com provisionamento manual de recursos.

Note
• Certifique-se de que oAWS IoTo nome da coisa está todo em minúsculas e não contém
caracteres, exceto (opcionalmente) traços (‐).
• A função do IAM deve começar comSageMaker*
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3. Anexe a seguinte permissão e política em linha à função do IAM criada duranteAWS IoT
GreengrassConfiguração V2.
• Navegue até o console do IAMhttps://console.aws.amazon.com/iam/.
• Pesquise a função que você criou digitando o nome da função naPesquisarcampo.
• Escolha sua função.
• Depois, selecioneAnexar políticas.
• Pesquisar AmazonSageMakerEdgeDeviceFleetPolicy.
• SelectAmazonSageMakerFullAccess(Essa é uma etapa opcional que facilita a reutilização dessa
função do IAM na compilação e empacotamento de modelos).
• Escolha Add inline policy (Adicionar política em linha).
{

}

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Sid":"GreengrassComponentAccess",
"Effect":"Allow",
"Action":[
"greengrass:CreateComponentVersion",
"greengrass:DescribeComponent"
],
"Resource":"*"
}
]

• Escolha Attach policy (Anexar política).
• EscolhaRelação de confiança.
• Escolha Edit trust relationship (Editar relação de confiança).
• Substitua o conteúdo pelo seguinte:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "credentials.iot.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
},
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "sagemaker.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

4. Crie uma frota de dispositivos do Edge Manager. Para obter informações sobre como criar uma frota de,
consulteConfigurar dispositivos e frotas (p. 3063).
5. Registre seu dispositivo com o mesmo nome do seuAWS IoTnome da coisa criado durante oAWS IoT
GreengrassConfiguração V2.
6. Criar pelo menos um privado personalizadoAWS IoT Greengrasscomponente. Esse componente é
o aplicativo que executa a inferência no dispositivo. Para obter mais informações, consulte:Crie um
componente personalizado Hello World (p. 3084)
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Note
• O SageMaker Edge Manager eAWS IoT Greengrassa integração só funciona paraAWS IoT
Greengrassv2.
• Ambos os seusAWS IoTO nome da coisa e o nome do dispositivo do Edge Manager devem ser
os mesmos.
• SageMaker O Edge Manager não carrega localmenteAWS IoTcertificados e ligue para oAWS
IoTendpoint do provedor de credenciais diretamente. Em vez disso, SageMaker O Edge
Manager usa oAWS IoT Greengrassv2 TokenExchangeService e ele busca uma credencial
temporária de um endpoint TES.

Criar aAWS IoT GreengrassComponentes V2
AWS IoT Greengrassusacomponentes, um módulo de software que é implantado e executado em umAWS
IoT GreengrassDispositivo principal. Você precisa (no mínimo) de três componentes:
1. Um agente público do Edge ManagerAWS IoT Greengrassparteque implanta o binário do agente Edge
Manager.
2. Um componente do modeloque é gerado automaticamente quando você empacota seu modelo de
aprendizado de máquina com oAWS SDK for Python (Boto3)API ou com o SageMaker Console do. Para
obter mais informações, consulte Crie um componente gerado automaticamente (p. 3083).
3. Um componente privado e personalizadopara implementar o aplicativo cliente do agente Edge Manager
e fazer qualquer pré-processamento e pós-processamento dos resultados da inferência. Para obter mais
informações sobre como criar um componente personalizado, consulteCrie um componente gerado
automaticamente (p. 3083)ouCriar personalizadoAWS IoT Greengrasscomponentes.

Crie um componente gerado automaticamente
Gere o componente do modelo com oCreateEdgePackagingJobAPI e
especifiqueGreengrassV2Componentpara o SageMaker Campo da API de trabalho de embalagem do
Edge ManagerPresetDeploymentType. Quando você liga para oCreateEdgePackagingJobAPI,
Edge Manager leva seu SageMakerNovo modelo compilado no Amazon S3 e cria um componente de
modelo. O componente do modelo é armazenado automaticamente em sua conta. Você pode visualizar
qualquer um dos seus componentes navegando até oAWS IoTconsolehttps://console.aws.amazon.com/
iot/. SelectGreengrasse, em seguida, selecioneCoreDispositivos. A página tem uma lista deAWS
IoT Greengrassdispositivos principais associados à sua conta da. Se o nome do componente do
modelo não for especificado emPresetDeploymentConfig, o nome padrão gerado consiste
em"SagemakerEdgeManager"e o nome do trabalho de empacotamento do agente do Edge
Manager. O exemplo a seguir demonstra como especificar ao Edge Manager a criação de umAWS IoT
GreengrassComponente V2 com oCreateEdgePackagingJobAPI.
import sagemaker
import boto3
# Create a SageMaker client object to make it easier to interact with other AWS services.
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region=<YOUR_REGION>)
# Replace with your IAM Role ARN
sagemaker_role_arn = "arn:aws:iam::<account>:role/*"
# Replace string with the name of your already created S3 bucket.
bucket = 'edge-manager-demo-bucket'
# Specify a name for your edge packaging job.
edge_packaging_name = "edge_packag_job_demo"
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# Replace the following string with the name you used for the SageMaker Neo compilation
job.
compilation_job_name = "getting-started-demo"
# The name of the model and the model version.
model_name = "sample-model"
model_version = "1.1"
# Output directory in S3 where you want to store the packaged model.
packaging_output_dir = 'packaged_models'
packaging_s3_output = 's3://{}/{}'.format(bucket, packaging_output_dir)
# The name you want your Greengrass component to have.
component_name = "SagemakerEdgeManager" + edge_packaging_name
sagemaker_client.create_edge_packaging_job(
EdgePackagingJobName=edge_packaging_name,
CompilationJobName=compilation_job_name,
RoleArn=sagemaker_role_arn,
ModelName=model_name,
ModelVersion=model_version,
OutputConfig={
"S3OutputLocation": packaging_s3_output,
"PresetDeploymentType":"GreengrassV2Component",
"PresetDeploymentConfig":"{\"ComponentName\":\"sample-componentname\", \"ComponentVersion\":\"1.0.2\"}"
}
)

Você também pode criar o componente gerado automaticamente com a SageMaker Console do. Siga as
etapas de 1 a 6 emPackage um modelo (Amazon) SageMakerConsole do) (p. 3072)
Insira o URI do bucket do Amazon S3 em que deseja armazenar a saída do trabalho de embalagem e a
chave de criptografia opcional.
Complete o seguinte para criar o componente do modelo:
1. EscolhaImplantação predefinida.
2. Especifique o nome do componente para oNome do componentecampo.
3. Opcionalmente, forneça uma descrição do componente, uma versão do componente, o sistema
operacional da plataforma ou a arquitetura da plataforma para oDescrição do componente,Versão do
componente,SO da plataforma, eArquitetura do, respectivamente.
4. Selecione Enviar.

Crie um componente personalizado Hello World
O componente de aplicativo personalizado é usado para realizar inferência no dispositivo de borda. O
componente é responsável por carregar os modelos para SageMaker Edge Manager, invocando o agente
Edge Manager para inferência e descarregando o modelo quando o componente é desligado. Antes de
criar seu componente, certifique-se de que o agente e o aplicativo possam se comunicar com o Edge
Manager. Para fazer isso, configuregRPC. O agente Edge Manager usa métodos definidos em Protobuf
Buffers e no servidor gRPC para estabelecer comunicação com o aplicativo cliente no dispositivo de borda
e na nuvem.
Para usar o gRPC, você deve:
1. Crie um stub gRPC usando o arquivo .proto fornecido ao baixar o agente Edge Manager do bucket de
lançamento do Amazon S3.
2. Escreva o código do cliente com a linguagem que você preferir.
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Não é necessário definir o serviço em um arquivo .proto. Os arquivos .proto do serviço são incluídos no
arquivo TAR compactado quando você baixa o binário de lançamento do agente Edge Manager do bucket
de lançamento do Amazon S3.
Instale o gRPC e outras ferramentas necessárias em sua máquina hospedeira e crie os stubs do
gRPCagent_pb2_grpc.pyeagent_pb2.pyem Python. Certifique-se de que você temagent.protono
seu diretório local.
%%bash
pip install grpcio
pip install grpcio-tools
python3 -m grpc_tools.protoc --proto_path=. --python_out=. --grpc_python_out=. agent.proto

O código anterior gera as interfaces de cliente e servidor gRPC a partir da sua definição de serviço .proto.
Em outras palavras, ele cria o modelo gRPC em Python. O diretório da API contém a especificação
Protobuf para comunicação com o agente.
Em seguida, use a API gRPC para criar um cliente e um servidor para seu serviço (2). O script de
exemplo a seguir,edge_manager_python_example.py, usa Python para carregar, listar e descarregar
umyolov3modelo até a borda do dispositivo.
import grpc
from PIL import Image
import agent_pb2
import agent_pb2_grpc
import os
model_path = '<PATH-TO-SagemakerEdgeManager-COMPONENT>'
agent_socket = 'unix:///tmp/aws.greengrass.SageMakerEdgeManager.sock'
agent_channel = grpc.insecure_channel(agent_socket, options=(('grpc.enable_http_proxy',
0),))
agent_client = agent_pb2_grpc.AgentStub(agent_channel)
def list_models():
return agent_client.ListModels(agent_pb2.ListModelsRequest())
def list_model_tensors(models):
return {
model.name: {
'inputs': model.input_tensor_metadatas,
'outputs': model.output_tensor_metadatas
}
for model in list_models().models
}
def load_model(model_name, model_path):
load_request = agent_pb2.LoadModelRequest()
load_request.url = model_path
load_request.name = model_name
return agent_client.LoadModel(load_request)
def unload_model(name):
unload_request = agent_pb2.UnLoadModelRequest()
unload_request.name = name
return agent_client.UnLoadModel(unload_request)
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def predict_image(model_name, image_path):
image_tensor = agent_pb2.Tensor()
image_tensor.byte_data = Image.open(image_path).tobytes()
image_tensor_metadata = list_model_tensors(list_models())[model_name]['inputs'][0]
image_tensor.tensor_metadata.name = image_tensor_metadata.name
image_tensor.tensor_metadata.data_type = image_tensor_metadata.data_type
for shape in image_tensor_metadata.shape:
image_tensor.tensor_metadata.shape.append(shape)
predict_request = agent_pb2.PredictRequest()
predict_request.name = model_name
predict_request.tensors.append(image_tensor)
predict_response = agent_client.Predict(predict_request)
return predict_response
def main():
try:
unload_model('your-model')
except:
pass
print('LoadModel...', end='')
try:
load_model('your-model', model_path)
print('done.')
except Exception as e:
print()
print(e)
print('Model already loaded!')
print('ListModels...', end='')
try:
print(list_models())
print('done.')
except Exception as e:
print()
print(e)
print('List model failed!')
print('Unload model...', end='')
try:
unload_model('your-model')
print('done.')
except Exception as e:
print()
print(e)
print('unload model failed!')
if __name__ == '__main__':
main()

Garantirmodel_pathaponta para o nome doAWS IoT Greengrasscomponente contendo o modelo se você
usar o mesmo exemplo de código de cliente.
Você pode criar oAWS IoT GreengrassComponente V2 Hello World depois de gerar seus stubs gRPC e ter
seu código Hello World pronto. Para fazer isso:
• Carregue seuedge_manager_python_example.py,agent_pb2_grpc.py, eagent_pb2.pypara o
seu bucket do Amazon S3 e anote o caminho do Amazon S3.
• Criar um componente privado noAWS IoT GreengrassConsole V2 e defina a receita para seu
componente. Especifique o URI do Amazon S3 para seu aplicativo Hello World e o stub gRPC na receita
a seguir.
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--RecipeFormatVersion: 2020-01-25
ComponentName: com.sagemaker.edgePythonExample
ComponentVersion: 1.0.0
ComponentDescription: Sagemaker Edge Manager Python example
ComponentPublisher: Amazon Web Services, Inc.
ComponentDependencies:
aws.greengrass.SageMakerEdgeManager:
VersionRequirement: '>=1.0.0'
DependencyType: HARD
Manifests:
- Platform:
os: linux
architecture: "/amd64|x86/"
Lifecycle:
install: |apt-get install python3-pip
pip3 install grpcio
pip3 install grpcio-tools
pip3 install protobuf
pip3 install Pillow
run:
script: |python3 {{artifacts:path}}/edge_manager_python_example.py
Artifacts:
- URI: <code-s3-path>
- URI: <pb2-s3-path>
- URI: <pb2-grpc-s3-path>

Para obter informações detalhadas sobre como criar uma receita do Hello World, consulteCrie seu primeiro
componentenaAWS IoT Greengrassdocumentação.

Implante os componentes em seu dispositivo
Implante seus componentes com oAWS IoTconsole ou com oAWS CLI.

Para implantar seus componentes (console)
Implantar oAWS IoT GreengrassComponentes com oAWS IoTConsole do.
1. NoAWS IoT GreengrassConsole dohttps://console.aws.amazon.com/iot/menu de navegação,
escolhaImplantações.
2. Sobre oComponentespágina, naComponentes públicosaba,
escolhaaws.greengrass.SageMakerEdgeManager.
3. Sobre oaws.greengrass.SageMakerEdgeManagerpágina, escolhaImplante.
4. NoAdd to deployment, escolha uma das seguintes opções:
a. Para mesclar esse componente a uma implantação existente em seu dispositivo de destino,
escolhaAdicionar à implantação existentee, em seguida, selecione a implantação que você deseja
revisar.
b. Para criar uma nova implantação em seu dispositivo de destino, escolhaCrie uma nova implantação.
Se você tiver uma implantação existente em seu dispositivo, escolher essa etapa substituirá a
implantação existente.
5. Sobre oEspecifique o alvopágina, faça o seguinte:
a. DebaixoInformações de implantação, insira ou modifique o nome amigável para sua implantação.
b. DebaixoMetas de implantação, selecione um destino para sua implantação e escolhaPróximo. Você
não pode alterar a meta de implantação se estiver revisando uma implantação existente.
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6. Sobre oSelecionar componentespágina, abaixoMeus componentes, escolha:
• com.<CUSTOM-COMPONENT-NAME>
• aws.greengrass.SageMakerEdgeManager
• SagemakerEdgeManager.<YOUR-PACKAGING-JOB>
7. Sobre oConfigurar Componentespágina, escolhacom.greengrass.SageMakerEdgeManagere faça o
seguinte:
a. EscolhaConfigurar componente.
b. DebaixoAtualização de configuração, emConfiguração para mesclar, insira a configuração a seguir.
{
}

"DeviceFleetName": "device-fleet-name",
"BucketName": "DOC-EXAMPLE-BUCKET"

Substituirdevice-fleet-namecom o nome da frota de dispositivos de ponta que você criou e
substituaDOC-EXAMPLE-BUCKETpelo nome do bucket do Amazon S3 associado à sua frota de
dispositivos.
c. EscolhaConfirmare, em seguida, escolhaPróximo.
8. Sobre oConfigurar configurações avançadaspágina, mantenha as configurações padrão e
escolhaPróximo.
9. Na página Análise, escolha Deploy.

Para implantar seus Componentes (AWS CLI)
1. Criar uma deployment.jsonarquivo para definir a configuração de implantação para seu SageMaker
Componentes do Edge Manager. Esse arquivo deve ser como o exemplo a seguir.
{

}

"targetArn":"targetArn",
"components": {
"aws.greengrass.SageMakerEdgeManager": {
"componentVersion": 1.0.0,
"configurationUpdate": {
"merge": {
"DeviceFleetName": "device-fleet-name",
"BucketName": "DOC-EXAMPLE-BUCKET"
}
}
},
"com.greengrass.SageMakerEdgeManager.ImageClassification": {
"componentVersion": 1.0.0,
"configurationUpdate": {
}
},
"com.greengrass.SageMakerEdgeManager.ImageClassification.Model": {
"componentVersion": 1.0.0,
"configurationUpdate": {
}
},
}

• NotargetArncampo, substituirtargetArnpelo nome do recurso da Amazon (ARN) da coisa ou
grupo de itens a ser direcionado para a implantação, no seguinte formato:
• Coisa:arn:aws:iot:region:account-id:thing/thingName
• Grupo de coisas:arn:aws:iot:region:account-id:thinggroup/thingGroupName
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• Nomergecampo, substituirdevice-fleet-namecom o nome da frota de dispositivos de ponta que
você criou e substituaDOC-EXAMPLE-BUCKETpelo nome do bucket do Amazon S3 associado à sua
frota de dispositivos.
• Substitua as versões de cada componente pela versão mais recente disponível.
2. Execute o seguinte comando para implantar os componentes no dispositivo:
aws greengrassv2 create-deployment \
--cli-input-json file://path/to/deployment.json

Pode demorar vários minutos para que a implantação seja concluída. Na próxima etapa, verifique o
registro do componente para verificar se a implantação foi concluída com êxito e para ver os resultados da
inferência.
Para obter mais informações sobre a implantação de componentes em dispositivos individuais ou grupos
de dispositivos, consulteImplanteAWS IoT GreengrassComponentes para dispositivos.

Implante o Package de modelo diretamente com SageMaker API
de implantação do Edge Manager
SageMaker O Edge Manager fornece uma API de implantação que você pode usar para implantar modelos
em destinos de dispositivos semAWS IoT Greengrass. É útil em situações em que você deseja atualizar
modelos independentemente das atualizações de firmware ou dos mecanismos de implantação de
aplicativos. Você pode usar a API para integrar suas implantações periféricas em um fluxo de trabalho de
CI/CD para implantar modelos automaticamente depois de validar a precisão do modelo. A API também
tem opções convenientes de reversão e implantação em etapas para garantir que os modelos funcionem
bem em um ambiente específico antes de uma implantação mais ampla.
Para usar a API de implantação do Edge Manager, primeiro compile e empacote seu modelo. Para obter
informações sobre como compilar e empacotar seu modelo, consulteTreine, compile e Package seu
modelo (p. 3051). As seções a seguir deste guia mostram como você pode criar implantações periféricas
usando SageMaker API, depois de compilar e empacotar seus modelos.
Tópicos
• Crie um plano de implantação de ponta (p. 3089)
• Comece a implantação Edge (p. 3090)
• Verificar o status da implantação (p. 3090)

Crie um plano de implantação de ponta
Você pode criar um plano de implantação periférica com oCreateEdgeDeploymentPlanAPI. O plano de
implantação pode ter vários estágios. Você pode configurar cada estágio para implantar a implantação em
um subconjunto de dispositivos periféricos (por porcentagem ou por nome do dispositivo). Você também
pode configurar como as falhas de implantação são tratadas em cada estágio.
O trecho de código a seguir mostra como você pode criar um plano de implantação de borda com 1 estágio
para implantar um modelo compilado e de pacote em dois dispositivos periféricos específicos:

import boto3
client = boto3.client("sagemaker")
client.create_edge_deployment_plan(
EdgeDeploymentPlanName="edge-deployment-plan-name",
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)

DeviceFleetName="device-fleet-name",
ModelConfigs=[
{
"EdgePackagingJobName": "edge-packaging-job-name",
"ModelHandle": "model-handle"
}
],
Stages=[
{
"StageName": "stage-name",
"DeviceSelectionConfig": {
"DeviceSubsetType": "SELECTION",
"DeviceNames": ["device-name-1", "device-name-2"]
},
"DeploymentConfig": {
"FailureHandlingPolicy": "ROLLBACK_ON_FAILURE"
}
}
]

Em vez de dispositivos específicos, se você quiser implantar no modelo uma porcentagem de dispositivos
em sua frota, defina o valor deDeviceSubsetTypepara"PERCENTAGE"e substitua"DeviceNames":
["device-name-1", "device-name-2"]com"Percentage": desired-percentageno exemplo
acima.
Os estágios podem ser adicionados após a criação do plano de implantação com
oCreateEdgeDeploymentStageAPI, caso você queira começar a implementar novos estágios após validar
o sucesso do lançamento do teste. Para obter mais informações sobre os estágios de implantação,
consulteDeploymentStage.

Comece a implantação Edge
Depois de criar o plano de implantação e os estágios de implantação, você pode iniciar a implantação com
oStartEdgeDeploymentStageAPI.

client.start_edge_deployment_stage(
EdgeDeploymentPlanName="edge-deployment-plan-name",
StageName="stage-name"
)

Verificar o status da implantação
Você pode verificar o status da implantação de borda com aDescribeEdgeDeploymentPlanAPI.

client.describe_edge_deployment_plan(
EdgeDeploymentPlanName="edge-deployment-plan-name"
)

Gerenciar modelo
O agente do Edge Manager pode carregar vários modelos ao mesmo tempo e fazer inferências com
modelos carregados em dispositivos periféricos. O número de modelos que o agente pode carregar é
determinado pela memória disponível no dispositivo. O agente valida a assinatura do modelo e carrega na
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memória todos os artefatos produzidos pelo trabalho de empacotamento de borda. Essa etapa exige que
todos os certificados necessários descritos nas etapas anteriores sejam instalados junto com o restante da
instalação binária. Se a assinatura do modelo não puder ser validada, o carregamento do modelo falhará
com o código de devolução e o motivo apropriados.
SageMaker O agente Edge Manager fornece uma lista de APIs de gerenciamento de modelos que
implementam APIs de plano de controle e de plano de dados em dispositivos periféricos. Junto com
esta documentação, recomendamos analisar o exemplo de implementação do cliente, que mostra o uso
canônico das APIs descritas abaixo.
Oprotoo arquivo está disponível como parte dos artefatos de lançamento (dentro do arquivo tar de
lançamento). Neste documento, listamos e descrevemos o uso das APIs listadas nesteprotoarquivo.

Note
Existe one-to-one o mapeamento dessas APIs na versão do Windows e um código de amostra
para uma implementação de aplicativo em C# são compartilhados com os artefatos de
lançamento para Windows. As instruções abaixo são para executar o Agente como um processo
autônomo, aplicável aos artefatos de lançamento para Linux.
Extraia o arquivo com base no seu sistema operacional. OndeVERSIONé dividido em três
componentes: <MAJOR_VERSION>.<YYYY-MM-DD>-<SHA-7>. ConsulteInstalando o agente
Edge Manager (p. 3077)para obter informações sobre como obter a versão de lançamento
(<MAJOR_VERSION>), data e hora do artefato de lançamento (<YYYY-MM-DD>) e o ID de confirmação do
repositório (SHA-7)
Linux
O arquivo zip pode ser extraído com o comando:
tar -xvzf <VERSION>.tgz

Windows
O arquivo zip pode ser extraído com a UI ou o comando:
unzip <VERSION>.tgz

A hierarquia do artefato de lançamento (depois de extrair otar/ziparquivo) é exibido abaixo. O
atendenteprotoo arquivo está disponível emapi/.
0.20201205.7ee4b0b
### bin
#
### sagemaker_edge_agent_binary
#
### sagemaker_edge_agent_client_example
### docs
### api
#
### agent.proto
### attributions
#
### agent.txt
#
### core.txt
### examples
### ipc_example
### CMakeLists.txt
### sagemaker_edge_client.cc
### sagemaker_edge_client_example.cc
### sagemaker_edge_client.hh
### sagemaker_edge.proto
### README.md
### shm.cc
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### shm.hh
### street_small.bmp

Tópicos
• Modelo de carga (p. 3092)
• Modelo de descarga (p. 3093)
• Listar modelos (p. 3093)
• Descrever modelo (p. 3094)
• Capturar dados (p. 3094)
• Obter status de captura (p. 3096)
• Prever (p. 3097)

Modelo de carga
O agente Edge Manager suporta o carregamento de vários modelos. Essa API valida a assinatura do
modelo e carrega na memória todos os artefatos produzidos peloEdgePackagingJoboperação. Essa
etapa exige que todos os certificados necessários sejam instalados junto com o restante da instalação
binária do agente. Se a assinatura do modelo não puder ser validada, essa etapa falhará com o código de
retorno apropriado e as mensagens de erro no registro.
// perform load for a model
// Note:
// 1. currently only local filesystem paths are supported for loading models.
// 2. multiple models can be loaded at the same time, as limited by available device memory
// 3. users are required to unload any loaded model to load another model.
// Status Codes:
// 1. OK - load is successful
// 2. UNKNOWN - unknown error has occurred
// 3. INTERNAL - an internal error has occurred
// 4. NOT_FOUND - model doesn't exist at the url
// 5. ALREADY_EXISTS - model with the same name is already loaded
// 6. RESOURCE_EXHAUSTED - memory is not available to load the model
// 7. FAILED_PRECONDITION - model is not compiled for the machine.
//
rpc LoadModel(LoadModelRequest) returns (LoadModelResponse);

Input
//
// request for LoadModel rpc call
//
message LoadModelRequest {
string url = 1;
string name = 2; // Model name needs to match regex "^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*$"
}

Output
//
//
// response for LoadModel rpc call
//
message LoadModelResponse {
Model model = 1;
}
//
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// Model represents the metadata of a model
// url - url representing the path of the model
// name - name of model
// input_tensor_metadatas - TensorMetadata array for the input tensors
// output_tensor_metadatas - TensorMetadata array for the output tensors
//
// Note:
// 1. input and output tensor metadata could empty for dynamic models.
//
message Model {
string url = 1;
string name = 2;
repeated TensorMetadata input_tensor_metadatas = 3;
repeated TensorMetadata output_tensor_metadatas = 4;
}

Modelo de descarga
Descarrega um modelo carregado anteriormente. É identificado por meio do alias do modelo que foi
fornecido duranteloadModel. Se o alias não for encontrado ou o modelo não for carregado, retornará um
erro.
//
// perform unload for a model
// Status Codes:
// 1. OK - unload is successful
// 2. UNKNOWN - unknown error has occurred
// 3. INTERNAL - an internal error has occurred
// 4. NOT_FOUND - model doesn't exist
//
rpc UnLoadModel(UnLoadModelRequest) returns (UnLoadModelResponse);

Input
//
// request for UnLoadModel rpc call
//
message UnLoadModelRequest {
string name = 1; // Model name needs to match regex "^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*$"
}

Output
//
// response for UnLoadModel rpc call
//
message UnLoadModelResponse {}

Listar modelos
Lista todos os modelos carregados e seus aliases.
//
//
//
//
//

lists the loaded models
Status Codes:
1. OK - unload is successful
2. UNKNOWN - unknown error has occurred
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// 3. INTERNAL - an internal error has occurred
//
rpc ListModels(ListModelsRequest) returns (ListModelsResponse);

Input
//
// request for ListModels rpc call
//
message ListModelsRequest {}

Output
//
// response for ListModels rpc call
//
message ListModelsResponse {
repeated Model models = 1;
}

Descrever modelo
Descreve um modelo carregado no agente.
//
// Status Codes:
// 1. OK - load is successful
// 2. UNKNOWN - unknown error has occurred
// 3. INTERNAL - an internal error has occurred
// 4. NOT_FOUND - model doesn't exist at the url
//
rpc DescribeModel(DescribeModelRequest) returns (DescribeModelResponse);

Input
//
// request for DescribeModel rpc call
//
message DescribeModelRequest {
string name = 1;
}

Output
//
// response for DescribeModel rpc call
//
message DescribeModelResponse {
Model model = 1;
}

Capturar dados
Permite que o aplicativo cliente capture tensores de entrada e saída no bucket do Amazon S3 e,
opcionalmente, no auxiliar. Espera-se que o aplicativo cliente passe um ID de captura exclusivo junto com
cada chamada para essa API. Isso pode ser usado posteriormente para consultar o status da captura.
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//
// allows users to capture input and output tensors along with auxiliary data.
// Status Codes:
// 1. OK - data capture successfully initiated
// 2. UNKNOWN - unknown error has occurred
// 3. INTERNAL - an internal error has occurred
// 5. ALREADY_EXISTS - capture initiated for the given capture_id
// 6. RESOURCE_EXHAUSTED - buffer is full cannot accept any more requests.
// 7. OUT_OF_RANGE - timestamp is in the future.
// 8. INVALID_ARGUMENT - capture_id is not of expected format.
//
rpc CaptureData(CaptureDataRequest) returns (CaptureDataResponse);

Input
enum Encoding {
CSV = 0;
JSON = 1;
NONE = 2;
BASE64 = 3;
}
//
// AuxilaryData represents a payload of extra data to be capture along with inputs and
outputs of inference
// encoding - supports the encoding of the data
// data - represents the data of shared memory, this could be passed in two ways:
// a. send across the raw bytes of the multi-dimensional tensor array
// b. send a SharedMemoryHandle which contains the posix shared memory segment id and
// offset in bytes to location of multi-dimensional tensor array.
//
message AuxilaryData {
string name = 1;
Encoding encoding = 2;
oneof data {
bytes byte_data = 3;
SharedMemoryHandle shared_memory_handle = 4;
}
}
//
// Tensor represents a tensor, encoded as contiguous multi-dimensional array.
// tensor_metadata - represents metadata of the shared memory segment
// data_or_handle - represents the data of shared memory, this could be passed in two
ways:
// a. send across the raw bytes of the multi-dimensional tensor array
// b. send a SharedMemoryHandle which contains the posix shared memory segment
// id and offset in bytes to location of multi-dimensional tensor array.
//
message Tensor {
TensorMetadata tensor_metadata = 1; //optional in the predict request
oneof data {
bytes byte_data = 4;
// will only be used for input tensors
SharedMemoryHandle shared_memory_handle = 5;
}
}
//
// request for CaptureData rpc call
//
message CaptureDataRequest {
string model_name = 1;
string capture_id = 2; //uuid string
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Timestamp inference_timestamp = 3;
repeated Tensor input_tensors = 4;
repeated Tensor output_tensors = 5;
repeated AuxilaryData inputs = 6;
repeated AuxilaryData outputs = 7;

}

Output
//
// response for CaptureData rpc call
//
message CaptureDataResponse {}

Obter status de captura
Dependendo dos modelos carregados, os tensores de entrada e saída podem ser grandes (para muitos
dispositivos de ponta). A captura na nuvem pode ser demorada. Então, oCaptureData()é implementado
como uma operação assíncrona. Uma ID de captura é um identificador exclusivo que o cliente fornece
durante a chamada de dados de captura. Essa ID pode ser usada para consultar o status da chamada
assíncrona.
//
// allows users to query status of capture data operation
// Status Codes:
// 1. OK - data capture successfully initiated
// 2. UNKNOWN - unknown error has occurred
// 3. INTERNAL - an internal error has occurred
// 4. NOT_FOUND - given capture id doesn't exist.
//
rpc GetCaptureDataStatus(GetCaptureDataStatusRequest) returns
(GetCaptureDataStatusResponse);

Input
//
// request for GetCaptureDataStatus rpc call
//
message GetCaptureDataStatusRequest {
string capture_id = 1;
}

Output
enum CaptureDataStatus {
FAILURE = 0;
SUCCESS = 1;
IN_PROGRESS = 2;
NOT_FOUND = 3;
}
//
// response for GetCaptureDataStatus rpc call
//
message GetCaptureDataStatusResponse {
CaptureDataStatus status = 1;
}
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Prever
OpredictA API realiza inferência em um modelo carregado anteriormente. Ele aceita uma solicitação na
forma de um tensor que é alimentado diretamente na rede neural. A saída é o tensor de saída (ou escalar)
do modelo. Essa é uma chamada de bloqueio.
//
// perform inference on a model.
//
// Note:
// 1. users can chose to send the tensor data in the protobuf message or
// through a shared memory segment on a per tensor basis, the Predict
// method with handle the decode transparently.
// 2. serializing large tensors into the protobuf message can be quite expensive,
// based on our measurements it is recommended to use shared memory of
// tenors larger than 256KB.
// 3. SMEdge IPC server will not use shared memory for returning output tensors,
// i.e., the output tensor data will always send in byte form encoded
// in the tensors of PredictResponse.
// 4. currently SMEdge IPC server cannot handle concurrent predict calls, all
// these call will be serialized under the hood. this shall be addressed
// in a later release.
// Status Codes:
// 1. OK - prediction is successful
// 2. UNKNOWN - unknown error has occurred
// 3. INTERNAL - an internal error has occurred
// 4. NOT_FOUND - when model not found
// 5. INVALID_ARGUMENT - when tenors types mismatch
//
rpc Predict(PredictRequest) returns (PredictResponse);

Input
// request for Predict rpc call
//
message PredictRequest {
string name = 1;
repeated Tensor tensors = 2;
}
//
// Tensor represents a tensor, encoded as contiguous multi-dimensional array.
//
tensor_metadata - represents metadata of the shared memory segment
//
data_or_handle - represents the data of shared memory, this could be passed in
two ways:
//
a. send across the raw bytes of the multi-dimensional tensor
array
//
b. send a SharedMemoryHandle which contains the posix shared
memory segment
//
id and offset in bytes to location of multi-dimensional
tensor array.
//
message Tensor {
TensorMetadata tensor_metadata = 1; //optional in the predict request
oneof data {
bytes byte_data = 4;
// will only be used for input tensors
SharedMemoryHandle shared_memory_handle = 5;
}
}
//
// Tensor represents a tensor, encoded as contiguous multi-dimensional array.
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//
tensor_metadata - represents metadata of the shared memory segment
//
data_or_handle - represents the data of shared memory, this could be passed in
two ways:
//
a. send across the raw bytes of the multi-dimensional tensor
array
//
b. send a SharedMemoryHandle which contains the posix shared
memory segment
//
id and offset in bytes to location of multi-dimensional
tensor array.
//
message Tensor {
TensorMetadata tensor_metadata = 1; //optional in the predict request
oneof data {
bytes byte_data = 4;
// will only be used for input tensors
SharedMemoryHandle shared_memory_handle = 5;
}
}
//
// TensorMetadata represents the metadata for a tensor
//
name - name of the tensor
//
data_type - data type of the tensor
//
shape - array of dimensions of the tensor
//
message TensorMetadata {
string name = 1;
DataType data_type = 2;
repeated int32 shape = 3;
}
//
// SharedMemoryHandle represents a posix shared memory segment
//
offset - offset in bytes from the start of the shared memory segment.
//
segment_id - shared memory segment id corresponding to the posix shared memory
segment.
//
size - size in bytes of shared memory segment to use from the offset position.
//
message SharedMemoryHandle {
uint64 size = 1;
uint64 offset = 2;
uint64 segment_id = 3;
}

Output

Note
OPredictResponsesó retornaTensorse nãoSharedMemoryHandle.
// response for Predict rpc call
//
message PredictResponse {
repeated Tensor tensors = 1;
}

Otimize o desempenho do modelo usando o Neo
O Neo é um recurso da Amazon SageMaker que permite que os modelos de aprendizado de máquina
sejam treinados uma vez e sejam executados em qualquer lugar na nuvem e na periferia.
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Se você for um usuário iniciante do SageMaker Neo, recomendamos que você confira oConceitos básicos
do Edge Devicesseção para obter step-by-step instruções sobre como compilar e implantar em um
dispositivo de ponta.

O que é o SageMaker Neo?
Geralmente, otimizar modelos de aprendizado de máquina para inferência em várias plataformas é difícil
porque você precisa ajustar manualmente os modelos para a configuração específica de hardware e
software de cada plataforma. Se você deseja obter o desempenho ideal para uma determinada carga de
trabalho, precisa conhecer a arquitetura do hardware, o conjunto de instruções, os padrões de acesso à
memória e as formas dos dados de entrada, entre outros fatores. Para o desenvolvimento tradicional de
softwares, ferramentas como compiladores e criadores de perfis simplificam o processo. Para machine
learning, a maioria das ferramentas é específica da estrutura ou do hardware. Isso força você a entrar em
um manual trial-and-error processo que não é confiável e improdutivo.
O Neo otimiza automaticamente o Gluon, o Keras, o MXNet, PyTorch, TensorFlow, TensorFlow-Modelos
-Lite e ONNX para inferência em máquinas Android, Linux e Windows baseados em processadores da
Ambarella, ARM, Intel, Nvidia, NXP, Qualcomm, Texas Instruments e Xilinx. O Neo é testado com modelos
de visão computacional disponíveis nos zoológicos modelo em todas as estruturas. SageMaker O Neo
suporta compilação e implantação para duas plataformas principais: instâncias de nuvem (incluindo
Inferentia) e dispositivos de ponta.
Para obter mais informações sobre estruturas compatíveis e tipos de instância de nuvem em que você
pode implantar, consulteTipos de instância e estruturas compatíveis (p. 3115)para instâncias de nuvem.
Para obter mais informações sobre estruturas suportadas, dispositivos periféricos, sistemas operacionais,
arquiteturas de chip e modelos comuns de aprendizado de máquina testados pelo SageMaker Neo para
dispositivos de borda, consulteEstruturas, dispositivos, sistemas e arquiteturas compatíveis (p. 3142)para
dispositivos de borda.

Como ele funciona
O Neo consiste em um compilador e um tempo de execução. Em primeiro lugar, a API de compilação
do Neo lê modelos exportados de várias estruturas. Ele converte as funções e operações específicas
da estrutura em uma representação intermediária agnóstica à estrutura. Feito isso, ele realiza uma
série de otimizações. Em seguida, ele gera código binário para as operações otimizadas, grava-as em
uma biblioteca de objetos compartilhados e salva a definição e os parâmetros do modelo em arquivos
separados. O Neo também fornece um tempo de execução para cada plataforma de destino que carrega e
executa o modelo compilado.
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Você pode criar um trabalho de compilação Neo a partir de qualquer um dos SageMaker console, oAWS
Command Line Interface(AWS CLI), um notebook Python ou o SageMaker SDK. Para obter informações
sobre como compilar um modelo, consulteUsar o Neo para compilar um modelo (p. 3101). Com alguns
comandos da CLI, uma chamada à API ou alguns cliques, você pode converter um modelo para a
plataforma escolhida. Você pode implantar o modelo em um SageMaker endpoint ou em umAWS IoT
Greengrassdispositivo rapidamente.
O Neo pode otimizar modelos com parâmetros em FP32 ou quantizados para a largura de bits INT8 ou
FP16.

Cadernos de exemplo Neo
Para amostras de cadernos que usam SageMaker Neo para treinar, compilar, otimizar e implantar modelos
de aprendizado de máquina para fazer inferências, consulte:
• Treinamento, compilação e implantação do MNIST com o módulo MXNet
• Treinamento, compilação e implantação do MNIST com o módulo Tensorflow
• Implantação pré-treinada PyTorch modelos de visão com SageMaker Neo
• Otimização de modelos com um exemplo de classificação de imagem
• Exemplo de otimização de modelo com XGBoost
Para obter instruções sobre como executar esses exemplo de cadernos no SageMaker, consulteBlocos
de anotações de exemplo (p. 315). Se você precisar de instruções sobre como criar uma instância de
notebook para executar esses exemplos, consulte.Usar a Amazon Amazon SageMaker Instâncias de
bloco (p. 299). Para navegar até o exemplo relevante em sua instância de notebook, escolha aAmazônia
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SageMaker Exemplosguia para ver uma lista de todos os SageMaker amostras. Para abrir um bloco de
anotações, escolha sua aba Uso e depois escolha Criar cópia.

Usar o Neo para compilar um modelo
Esta seção mostra como criar, descrever, interromper e listar trabalhos de compilação. As seguintes
opções estão disponíveis na Amazon SageMaker Neo para gerenciar os trabalhos de compilação para
modelos de aprendizado de máquina: o Neo CLI, o Amazon SageMaker console, ou a Amazon SageMaker
SDK.
Tópicos
• Prepare o modelo para compilação (p. 3101)
• Compilar um modelo (AWS Command Line Interface) (p. 3107)
• Compilar um modelo (Amazon) SageMaker Console do) (p. 3109)
• Compilar um modelo (Amazon) SageMakerSDK) (p. 3114)

Prepare o modelo para compilação
SageMaker O Neo exige que os modelos de aprendizado de máquina atendam ao formato específico dos
dados A forma de entrada necessária para a compilação depende da estrutura de aprendizado profundo
que você usa. Depois que a forma de entrada do modelo estiver formatada corretamente, salve-o de
acordo com os requisitos abaixo. Depois de salvar um modelo, comprima os artefatos do modelo.
Tópicos
• O que as formas de dados de entrada fazem SageMaker Não espera? (p. 3101)
• Salvando modelos para SageMaker Neo (p. 3102)

O que as formas de dados de entrada fazem SageMaker Não espera?
Antes de compilar seu modelo, verifique se ele está formatado corretamente. Neo espera o nome e a
forma das entradas de dados esperadas para seu modelo treinado com formato JSON ou formato de lista.
As entradas esperadas são específicas da estrutura.
Abaixo estão as formas de entrada SageMaker Neo espera:

Keras
Especifique o nome e a forma (formato NCHW) das entradas de dados esperadas usando um formato
de dicionário para seu modelo treinado. Observe que, embora os artefatos do modelo Keras devam ser
carregados no formato NHWC (channel-last), DataInputConfig deve ser especificado no formato NCHW
(primeiro canal). Os formatos de dicionário necessários são os seguintes:
• Para uma entrada:{'input_1':[1,3,224,224]}
• Para duas entradas:{'input_1': [1,3,224,224], 'input_2':[1,3,224,224]}

MXnet/ONNX
Especifique o nome e a forma (formato NCHW) das entradas de dados esperadas usando um formato de
dicionário para seu modelo treinado. Os formatos de dicionário necessários são os seguintes:
• Para uma entrada:{'data':[1,3,1024,1024]}
• Para duas entradas:{'var1': [1,1,28,28], 'var2':[1,1,28,28]}
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PyTorch
Especifique o nome e a forma (formato NCHW) das entradas de dados esperadas usando um formato de
dicionário para seu modelo treinado. Como alternativa, você pode especificar a forma usando somente o
formato de lista. Os formatos de dicionário necessários são os seguintes:
• Para uma entrada no formato de dicionário:{'input0':[1,3,224,224]}
• Para uma entrada em formato de lista:[[1,3,224,224]]
• Para duas entradas em formato de dicionário:{'input0':[1,3,224,224], 'input1':
[1,3,224,224]}
• Para duas entradas em formato de lista:[[1,3,224,224], [1,3,224,224]]

TensorFlow
Especifique o nome e a forma (formato NHWC) das entradas de dados esperadas usando um formato de
dicionário para seu modelo treinado. Os formatos de dicionário necessários são os seguintes:
• Para uma entrada:{'input':[1,1024,1024,3]}
• Para duas entradas:{'data1': [1,28,28,1], 'data2':[1,28,28,1]}

TFLite
Especifique o nome e a forma (formato NHWC) das entradas de dados esperadas usando um formato de
dicionário para seu modelo treinado. Os formatos de dicionário necessários são os seguintes:
• Para uma entrada:{'input':[1,224,224,3]}

Note
SageMaker O Neo suporta apenas TensorFlow Alvos de dispositivos Lite for Edge.
Para obter uma lista dos SageMaker Alvos do dispositivo Neo Edge, veja o SageMaker
NeoDispositivos (p. 3144)página. Para obter uma lista dos SageMaker Alvos de instância de
nuvem Neo, veja o SageMaker NeoTipos de instância e estruturas compatíveis (p. 3115)página.

XGBoost
Não são necessários um nome e uma forma de dados de entrada.

Salvando modelos para SageMaker Neo
Os seguintes exemplos de código mostram como salvar o modelo para torná-lo compatível com o Neo. Os
modelos devem ser empacotados como arquivos tar compactados (*.tar.gz).

Keras
Os modelos Keras exigem um arquivo de definição de modelo (.h5).
Existem duas opções para salvar seu modelo Keras para torná-lo compatível com SageMaker Neo:
1. Exportar para.h5format commodel.save("<model-name>", save_format="h5").
2. Congele oSavedModelapós a exportação.
Abaixo está um exemplo de como exportar umtf.kerasmodelo como um gráfico congelado (opção dois):
import os
import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.applications.resnet50 import ResNet50
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from tensorflow.keras import backend
tf.keras.backend.set_learning_phase(0)
model = tf.keras.applications.ResNet50(weights='imagenet', include_top=False,
input_shape=(224, 224, 3), pooling='avg')
model.summary()
# Save as a SavedModel
export_dir = 'saved_model/'
model.save(export_dir, save_format='tf')
# Freeze saved model
input_node_names = [inp.name.split(":")[0] for inp in model.inputs]
output_node_names = [output.name.split(":")[0] for output in model.outputs]
print("Input names: ", input_node_names)
with tf.Session() as sess:
loaded = tf.saved_model.load(sess, export_dir=export_dir, tags=["serve"])
frozen_graph = tf.graph_util.convert_variables_to_constants(sess,
sess.graph.as_graph_def(),
output_node_names)
tf.io.write_graph(graph_or_graph_def=frozen_graph, logdir=".", name="frozen_graph.pb",
as_text=False)
import tarfile
tar = tarfile.open("frozen_graph.tar.gz", "w:gz")
tar.add("frozen_graph.pb")
tar.close()

Warning
Não exporte seu modelo com oSavedModelclasse usandomodel.save(<path>,
save_format='tf'). Esse formato é adequado para treinamento, mas não é adequado para
inferência.

MXNet
Os modelos MXNet devem ser salvos como um único arquivo de símbolo*-symbol.jsone um único
parâmetro*.params files.
Gluon Models
Defina a rede neural usando oHybridSequentialClasse. Isso executará o código no estilo de
programação simbólica (em oposição à programação imperativa).
from mxnet import nd, sym
from mxnet.gluon import nn
def get_net():
net = nn.HybridSequential() # Here we use the class HybridSequential.
net.add(nn.Dense(256, activation='relu'),
nn.Dense(128, activation='relu'),
nn.Dense(2))
net.initialize()
return net
# Define an input to compute a forward calculation.
x = nd.random.normal(shape=(1, 512))
net = get_net()
# During the forward calculation, the neural network will automatically infer
# the shape of the weight parameters of all the layers based on the shape of
# the input.
net(x)
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# hybridize model
net.hybridize()
net(x)
# export model
net.export('<model_name>') # this will create model-symbol.json and model-0000.params
files
import tarfile
tar = tarfile.open("<model_name>.tar.gz", "w:gz")
for name in ["<model_name>-0000.params", "<model_name>-symbol.json"]:
tar.add(name)
tar.close()

Para obter mais informações sobre modelos de hibridização, consulte aDocumentação hibridizada do
MXNet.
Gluon Model Zoo (GluonCV)
Os modelos de zoológico do modelo GluonCV vêm pré-hibridizados. Então você pode simplesmente
exportá-los.
import numpy as np
import mxnet as mx
import gluoncv as gcv
from gluoncv.utils import export_block
import tarfile
net = gcv.model_zoo.get_model('<model_name>', pretrained=True) # For example, choose
<model_name> as resnet18_v1
export_block('<model_name>', net, preprocess=True, layout='HWC')
tar = tarfile.open("<model_name>.tar.gz", "w:gz")
for name in ["<model_name>-0000.params", "<model_name>-symbol.json"]:
tar.add(name)
tar.close()

Non Gluon Models
Todos os modelos que não são Gluon quando salvos em disco são usados*symbole*.paramsarquivos. Portanto, eles já estão no formato correto para o Neo.
# Pass the following 3 parameters: sym, args, aux
mx.model.save_checkpoint('<model_name>',0,sym,args,aux) # this will create
<model_name>-symbol.json and <model_name>-0000.params files
import tarfile
tar = tarfile.open("<model_name>.tar.gz", "w:gz")
for name in ["<model_name>-0000.params", "<model_name>-symbol.json"]:
tar.add(name)
tar.close()

PyTorch
PyTorch os modelos devem ser salvos como um arquivo de definição (.ptou.pth) com tipo de dados de
entrada defloat32.
Para salvar seu modelo, usetorch.jit.traceseguido portorch.save. Isso salvará um objeto em um
arquivo de disco e, por padrão, usará python pickle (pickle_module=pickle) para salvar os objetos e
alguns metadados. Em seguida, converta o modelo salvo em um arquivo tar compactado.
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import torchvision
import torch
model = torchvision.models.resnet18(pretrained=True)
model.eval()
inp = torch.rand(1, 3, 224, 224)
model_trace = torch.jit.trace(model, inp)
# Save your model. The following code saves it with the .pth file extension
model_trace.save('model.pth')
# Save as a compressed tar file
import tarfile
with tarfile.open('model.tar.gz', 'w:gz') as f:
f.add('model.pth')
f.close()

TensorFlow
TensorFlow requer um.pbou um.pbtxtarquivo e um diretório de variáveis que contém variáveis. Para
modelos congelados, apenas um.pbou.pbtxtarquivo é obrigatório.
Pre-Trained Model
O seguinte exemplo de código mostra como usar o comando tar Linux para compactar o modelo.
Execute o seguinte em seu terminal ou em um notebook Jupyter (se você usar um notebook Jupyter,
insira o!comando mágico no início da declaração):
# Download SSD_Mobilenet trained model
!wget http://download.tensorflow.org/models/object_detection/
ssd_mobilenet_v2_coco_2018_03_29.tar.gz
# unzip the compressed tar file
!tar xvf ssd_mobilenet_v2_coco_2018_03_29.tar.gz
# Compress the tar file and save it in a directory called 'model.tar.gz'
!tar czvf model.tar.gz ssd_mobilenet_v2_coco_2018_03_29/frozen_inference_graph.pb

Os sinalizadores de comando usados neste exemplo realizam o seguinte:
• c: Criar um arquivamento
• z: Compacte o arquivo com gzip
• v: Exibir o progresso do arquivamento
• f: especifique o nome do arquivo

Estimadores integrados
Os estimadores integrados são feitos por contêineres específicos da estrutura ou contêineres específicos
do algoritmo. Os objetos do estimador, tanto para o algoritmo integrado quanto para o estimador específico
da estrutura, salvam o modelo no formato correto para você quando você treina o modelo usando
o.fitMétodo do.
Por exemplo, você pode usar umsagemaker.TensorFlowpara definir um TensorFlow Estimador:
from sagemaker.tensorflow import TensorFlow
estimator = TensorFlow(entry_point='mnist.py',
role=role, #param role can be arn of a sagemaker execution role
framework_version='1.15.3',
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py_version='py3',
training_steps=1000,
evaluation_steps=100,
instance_count=2,
instance_type='ml.c4.xlarge')

Em seguida, treine o modelo com.fitMétodo integrado:
estimator.fit(inputs)

Antes de finalmente compilar o modelo com o build incompile_modelMétodo do :
# Specify output path of the compiled model
output_path = '/'.join(estimator.output_path.split('/')[:-1])
# Compile model
optimized_estimator = estimator.compile_model(target_instance_family='ml_c5',
input_shape={'data':[1, 784]}, # Batch size 1, 3 channels,
224x224 Images.
output_path=output_path,
framework='tensorflow', framework_version='1.15.3')

Você também pode usar osagemaker.estimator.EstimatorClasse para inicializar um objeto
estimador para treinar e compilar um algoritmo embutido com ocompile_modelmétodo do SageMaker
SDK do Python:
import sagemaker
from sagemaker.image_uris import retrieve
sagemaker_session = sagemaker.Session()
aws_region = sagemaker_session.boto_region_name
# Specify built-in algorithm training image
training_image = retrieve(framework='image-classification',
region=aws_region, image_scope='training')
training_image = retrieve(framework='image-classification', region=aws_region,
image_scope='training')
# Create estimator object for training
estimator = sagemaker.estimator.Estimator(image_uri=training_image,
role=role, #param role can be arn of a sagemaker
execution role
instance_count=1,
instance_type='ml.p3.8xlarge',
volume_size = 50,
max_run = 360000,
input_mode= 'File',
output_path=s3_training_output_location,
base_job_name='image-classification-training'
)
# Setup the input data_channels to be used later for training.
train_data = sagemaker.inputs.TrainingInput(s3_training_data_location,
content_type='application/x-recordio',
s3_data_type='S3Prefix')
validation_data = sagemaker.inputs.TrainingInput(s3_validation_data_location,
content_type='application/x-recordio',
s3_data_type='S3Prefix')
data_channels = {'train': train_data, 'validation': validation_data}
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# Train model
estimator.fit(inputs=data_channels, logs=True)
# Compile model with Neo
optimized_estimator = estimator.compile_model(target_instance_family='ml_c5',
input_shape={'data':[1, 3, 224, 224],
'softmax_label':[1]},
output_path=s3_compilation_output_location,
framework='mxnet',
framework_version='1.7')

Para obter mais informações sobre a compilação de modelos com a SageMaker SDK para Python,
consulteCompilar um modelo (Amazon) SageMakerSDK) (p. 3114).

Compilar um modelo (AWS Command Line Interface)
Esta seção mostra como gerenciar a Amazon SageMaker Trabalhos de compilação Neo para modelos
de aprendizado de máquina usandoAWS Command Line Interface(CLIPE). É possível criar, descrever,
interromper e listar os trabalhos de compilação.
1.

Crie um trabalho de compilação
Com aCreateCompilationJobOperação da API, você pode especificar o formato de entrada de dados,
o bucket do S3 no qual armazenar seu modelo, o bucket do S3 no qual gravar o modelo compilado e o
dispositivo ou plataforma de hardware de destino.
A tabela a seguir demonstra como configurarCreateCompilationJobAPI baseada no fato de seu
alvo ser um dispositivo ou uma plataforma.
Device Example
{

"CompilationJobName": "neo-compilation-job-demo",
"RoleArn": "arn:aws:iam::<your-account>:role/service-role/AmazonSageMakerExecutionRole-yyyymmddThhmmss",
"InputConfig": {
"S3Uri": "s3://<your-bucket>/sagemaker/neo-compilation-job-demo-data/
train",
"DataInputConfig": "{'data': [1,3,1024,1024]}",
"Framework": "MXNET"
},
"OutputConfig": {
"S3OutputLocation": "s3://<your-bucket>/sagemaker/neo-compilation-job-demodata/compile",
# A target device specification example for a ml_c5 instance family
"TargetDevice": "ml_c5"
},
"StoppingCondition": {
"MaxRuntimeInSeconds": 300
}
}

Opcionalmente, você pode especificar a versão da estrutura usada com
aFrameworkVersioncampo se você usou o PyTorch estrutura para treinar seu modelo e seu
dispositivo de destino é umml_* destino.
{

"CompilationJobName": "neo-compilation-job-demo",
"RoleArn": "arn:aws:iam::<your-account>:role/service-role/AmazonSageMakerExecutionRole-yyyymmddThhmmss",
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"InputConfig": {
"S3Uri": "s3://<your-bucket>/sagemaker/neo-compilation-job-demo-data/
train",
"DataInputConfig": "{'data': [1,3,1024,1024]}",
"Framework": "PYTORCH",
# The FrameworkVersion field is only supported when compiling for PyTorch
framework and ml_* targets,
# excluding ml_inf. Supported values are 1.4 or 1.5 or 1.6 . Default is
1.6
"FrameworkVersion": "1.6"
},
"OutputConfig": {
"S3OutputLocation": "s3://<your-bucket>/sagemaker/neo-compilation-job-demodata/compile",
# A target device specification example for a ml_c5 instance family
"TargetDevice": "ml_c5",
# When compiling for ml_* instances using PyTorch framework, use the
"CompilerOptions" field in
# OutputConfig to provide the correct data type ("dtype") of the model’s
input. Default assumed is "float32"
"CompilerOptions": "{'dtype': 'long'}"
},
"StoppingCondition": {
"MaxRuntimeInSeconds": 300
}
}

Note
Esse campo de API só é suportado para PyTorch.
Platform Example
{

"CompilationJobName": "neo-test-compilation-job",
"RoleArn": "arn:aws:iam::<your-account>:role/service-role/AmazonSageMakerExecutionRole-yyyymmddThhmmss",
"InputConfig": {
"S3Uri": "s3://<your-bucket>/sagemaker/neo-compilation-job-demo-data/
train",
"DataInputConfig": "{'data': [1,3,1024,1024]}",
"Framework": "MXNET"
},
"OutputConfig": {
"S3OutputLocation": "s3://<your-bucket>/sagemaker/neo-compilation-job-demodata/compile",
# A target platform configuration example for a p3.2xlarge instance
"TargetPlatform": {
"Os": "LINUX",
"Arch": "X86_64",
"Accelerator": "NVIDIA"
},
"CompilerOptions": "{'cuda-ver': '10.0', 'trt-ver': '6.0.1', 'gpu-code':
'sm_70'}"
},
"StoppingCondition": {
"MaxRuntimeInSeconds": 300
}
}
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Note
Para oOutputConfigOperação da API, oTargetDeviceeTargetPlatformAs operações
de API são mutuamente exclusivas. Você precisa escolher uma das duas opções.
Para encontrar a string JSON, exemplos deDataInputConfigdependendo das estruturas,
consulteQuais dados de entrada moldam Neo espera.
Para obter mais informações sobre a configuração das configurações, consulte
aInputConfig,OutputConfig, eTargetPlatformOperações de API no SageMaker Referência da API.
2.

Depois de configurar o arquivo JSON, execute o seguinte comando para criar a tarefa de compilação:
aws sagemaker create-compilation-job \
--cli-input-json file://job.json \
--region us-west-2
# You should get CompilationJobArn

3.

Descreva o trabalho de compilação executando o seguinte comando:
aws sagemaker describe-compilation-job \
--compilation-job-name $JOB_NM \
--region us-west-2

4.

Pare o trabalho de compilação executando o seguinte comando:
aws sagemaker stop-compilation-job \
--compilation-job-name $JOB_NM \
--region us-west-2
# There is no output for compilation-job operation

5.

Liste o trabalho de compilação executando o seguinte comando:
aws sagemaker list-compilation-jobs \
--region us-west-2

Compilar um modelo (Amazon) SageMaker Console do)
Você pode criar uma Amazon SageMaker Trabalho de compilação de Neo na Amazônia SageMaker
Console do.
1.

NoAmazônia SageMakerconsole, escolhaTrabalhos de compilaçãoe, em seguida, escolhaCrie um
trabalho de compilação.
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2.

Sobre oCrie um trabalho de compilaçãopágina, abaixoNome do Job, insira um nome. Em seguida,
selecione uma função do IAM.

3.

Se você não tem uma função do IAM, escolha Criar uma nova função.

4.

Na página Criar uma função do IAM, escolha Qualquer bucket do S3 e depois Criar função.
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5.

Non PyTorch Frameworks
NaConfiguração de entradaseção, insira o caminho completo da URI do bucket do Amazon S3
que contém seus artefatos de modelo naLocalização dos artefatos do modelocampo de entrada.
Seus artefatos de modelo devem estar em um formato de arquivo tar compactado (.tar.gz).
Para oConfiguração de entrada de dadoscampo, insira a string JSON que especifica a forma dos
dados de entrada. Paraframework de machine learning, escolha a estrutura da sua escolha.

Para encontrar exemplos de cadeias de caracteres JSON de formas de dados de entrada,
dependendo das estruturas, consulteQuais dados de entrada moldam Neo espera.
PyTorch Framework
Instruções semelhantes se aplicam à compilação. PyTorch modelos. No entanto, se você treinou
com PyTorch e estão tentando compilar o modelo paraml_*(excetoml_inf) alvo, você pode
opcionalmente especificar a versão de PyTorch você usou.
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Para encontrar exemplos de cadeias de caracteres JSON de formas de dados de entrada,
dependendo das estruturas, consulteQuais dados de entrada moldam Neo espera.

Note
Ao compilar paraml_*instâncias usando PyTorch framework, useOpções do
compiladorcampo emConfiguração de saídapara fornecer o tipo de dados correto
(dtype) da entrada do modelo. O padrão é definido como "float32".

Warning
Se você especificar um caminho de URI do bucket do Amazon S3 que leve
a.ptharquivo, você receberá o seguinte erro após iniciar a compilação:ClientError:
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InputConfiguration: Unable to untar input model.Please confirm the
model is a tar.gz file
6.

Acesse oConfiguração de saídaseção. Escolha o local em que você deseja implantar o modelo.
Você pode implantar seu modelo em umDispositivo de destinoou umPlataforma de destino. Os
dispositivos de destino incluem dispositivos de nuvem e de ponta. As plataformas de destino se
referem a sistemas operacionais, arquiteturas e aceleradores específicos nos quais você deseja que
seu modelo seja executado.
ParaS3 Local de saída, insira o caminho para o bucket do S3 no qual você deseja armazenar o
modelo. Opcionalmente, você pode adicionar opções de compilador no formato JSON sob aOpções
do compiladorseção.

7.

Verifique o status do trabalho de compilação quando ele for iniciado. Esse status da tarefa pode ser
encontrado na parte superior daJob de compilaçãopágina, conforme mostrado na captura de tela a
seguir. Você também pode conferir o status da mesma naStatuscoluna.

8.

Verifique o status do trabalho de compilação quando ele for concluído. Você pode verificar o status
noStatuscoluna conforme mostrado na captura de tela a seguir.
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Compilar um modelo (Amazon) SageMakerSDK)
Você pode usar ocompile_modelAPI naAmazônia SageMaker SDK for Pythoncompilar um modelo
treinado e otimizá-lo para um hardware de destino específico. A API deve ser invocada no objeto estimador
usado durante o treinamento do modelo.

Note
Você deve definirMMS_DEFAULT_RESPONSE_TIMEOUTvariável de ambiente para500ao compilar
o modelo com o MXNet ou PyTorch. A variável de ambiente não é necessária para TensorFlow.
Veja a seguir um exemplo de como você pode compilar um modelo usando
otrained_model_estimatorobjeto do:
# Replace the value of expected_trained_model_input below and
# specify the name & shape of the expected inputs for your trained model
# in json dictionary form
expected_trained_model_input = {'data':[1, 784]}
# Replace the example target_instance_family below to your preferred target_instance_family
compiled_model = trained_model_estimator.compile_model(target_instance_family='ml_c5',
input_shape=expected_trained_model_input,
output_path='insert s3 output path',
env={'MMS_DEFAULT_RESPONSE_TIMEOUT': '500'})

O código compila o modelo, salva o modelo otimizado emoutput_pathe cria um SageMaker modelo
que pode ser implantado em um endpoint. Exemplos de notebooks sobre o uso do SDK for Python são
fornecidos naCadernos de amostra de compilação do modelo Neoseção.

Cloud Instances
Amazônia SageMaker O Neo fornece suporte de compilação para frameworks de machine learning muito
usados, como TensorFlow, PyTorch, MXNet e muito mais. Você pode implantar seu modelo compilado em
instâncias de nuvem eAWSInstâncias de o Inferentia. Para obter uma lista completa de frameworks e de
tipos de instâncias compatíveis, consulteTipos e estruturas de instâncias compatíveis.
Você pode compilar seu modelo de três maneiras: por meio doAWS CLI, o SageMaker Console ou o
SageMaker SDK para Python. Consulte,Use o Neo para compilar um modelopara obter mais informações.
Depois de compilados, os artefatos do modelo são armazenados no URI do bucket do Amazon S3 que
você especificou durante o trabalho de compilação. Você pode implantar seu modelo compilado em
instâncias de nuvem eAWSInstâncias de inferência usando o SageMaker SDK para Python,AWS SDK for
Python (Boto3),AWS CLI, ou oAWSConsole do.
Se você implantar seu modelo usandoAWS CLI, o console ou o Boto3, você deve selecionar uma
imagem Docker do Amazon ECR URI para seu contêiner primário. ConsulteImagens do Neo Inference
Containerpara obter uma lista dos URIs do Amazon ECR.
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Tópicos
•
•
•
•

Tipos de instância e estruturas compatíveis (p. 3115)
Implantar um modelo (p. 3118)
Solicitar inferências de um serviço implantado (p. 3136)
Imagens de contêiner de inferência (p. 3139)

Tipos de instância e estruturas compatíveis
Amazônia SageMaker O Neo oferece suporte a estruturas populares de aprendizado profundo para
compilação e implantação. Você pode implantar seu modelo em instâncias de nuvemAWSTipos de
instância Inferentia ou aceleradores do Amazon Elastic Inference.
A seguir, descrevemos as estruturas SageMaker O Neo suporta e as instâncias de nuvem de destino
nas quais você pode compilar e implantar. Para obter informações sobre como implantar seu modelo
compilado em uma instância de nuvem ou Inferentia, consulteImplemente um modelo com instâncias de
nuvem. Para obter informações sobre como implantar seu modelo compilado com aceleradores do Elastic
Inference, consulteUse EI na Amazon SageMaker Endpoints hospedados (p. 3176).

Instâncias de nuvem
SageMaker O Neo oferece suporte às seguintes estruturas de aprendizado profundo para instâncias de
nuvem de CPU e GPU:
Framework

Versão da
estrutura

Versão do
modelo

Modelos

Formatos
de modelo
(empacotados
em *.tar.gz)

Toolkit

MXNet

1.8.0

Compatível
com 1.8.0 ou
anterior

Classificação
de imagens,
detecção
de objetos,
segmentação
semântica,
estimativa
de pose,
reconhecimento
de atividades

Um arquivo de
símbolo (.json)
e um arquivo
de parâmetros
(.params)

Gluon CV
v0.8.0

ONNX

1.7.0

Compatível
com 1.7.0 ou
anterior

Classificação
de imagens,
SVM

Um arquivo de
modelo (.onnx)

Keras

2.2.4

Compatível
com 2.2.4 ou
anterior

Classificação
de imagens

Um arquivo de
definição de
modelo (.h5)

PyTorch

1,4, 1,5, 1,6,
1,7 ou 1,8

Suporta 1,4,
1,5, 1,6, 1,7 e
1,8

Classificação
de imagens

Um arquivo
de definição
de modelo (.pt
ou .pth) com
entrada dtype
de float32

TensorFlow

1.15.3 ou 2.9

Suporta 1.15.3
e 2.9

Classificação
de imagens

Para modelos
salvos, um
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Framework

Versão da
estrutura

Versão do
modelo

Modelos

Formatos
de modelo
(empacotados
em *.tar.gz)

Toolkit

arquivo .pb
ou um
arquivo .pbtxt
e um diretório
de variáveis
que contém
variáveis
Para modelos
congelados,
somente um
arquivo .pb
ou .pbtxt
XGBoost

1.3.3

Compatível
com 1.3.3 ou
anterior

árvores de
decisão

Um arquivo
de modelo
do XGBoost
(.model) em
que o número
de nós em uma
árvore é menor
que 2^31

Note
“Versão do modelo” é a versão da estrutura usada para treinar e exportar o modelo.

Instance Types (Tipos de instâncias)
Você pode implantar seu SageMaker modelo compilado para uma das instâncias de nuvem listadas
abaixo:
Instância

Tipo de
computação

ml_c4

Padrão

ml_c5

Padrão

ml_m4

Padrão

ml_m5

Padrão

ml_p2

Computação
acelerada

ml_p3

Computação
acelerada

ml_g4dn

Computação
acelerada
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Para obter informações sobre a vCPU, a memória e o preço por hora disponíveis para cada tipo de
instância, consulteAmazônia SageMaker Definição de preços.

Note
Ao compilar paraml_*instâncias usando PyTorch framework, useOpções do compiladorcampo
emConfiguração de saídapara fornecer o tipo de dados correto (dtype) da entrada do modelo.
O padrão é definido como "float32".

AWSInferentia
SageMaker O Neo oferece suporte às seguintes estruturas de aprendizado profundo para Inferentia:
Framework

Versão da
estrutura

Versão do
modelo

Modelos

Formatos
de modelo
(empacotados
em *.tar.gz)

Toolkit

MXNet

1,5 ou 1,8

Suporta 1.8,
1.5 e versões
anteriores

Classificação
de imagens,
detecção
de objetos,
segmentação
semântica,
estimativa
de pose,
reconhecimento
de atividades

Um arquivo de
símbolo (.json)
e um arquivo
de parâmetros
(.params)

Gluon CV
v0.8.0

PyTorch

1,7, 1,8 ou 1,9

Compatível
com 1.9 e
anterior

Classificação
de imagens

Um arquivo
de definição
de modelo (.pt
ou .pth) com
entrada dtype
de float32

TensorFlow

1,15 ou 2,5

Suporta 2.5,
1.15 e versões
anteriores

Classificação
de imagens

Para modelos
salvos, um
arquivo .pb
ou um
arquivo .pbtxt
e um diretório
de variáveis
que contém
variáveis
Para modelos
congelados,
somente um
arquivo .pb
ou .pbtxt

Note
“Versão do modelo” é a versão da estrutura usada para treinar e exportar o modelo.
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Você pode implantar seu SageMaker Modelo neocompilado paraAWSInstâncias Inf1 do Amazon EC2.AWS
O Inferentia é o primeiro chip de silício personalizado da Amazon projetado para acelerar o aprendizado
profundo. Atualmente, você pode usar oml_inf1instância para implantar seus modelos compilados.

Amazon Elastic Inference
SageMaker O Neo oferece suporte às seguintes estruturas de aprendizado profundo para o Elastic
Inference:
Framework

Versão da
estrutura

Versão do modelo

Modelos

Formatos
de modelo
(empacotados em
*.tar.gz)

TensorFlow

2.3.2

Suporta 2.3

Classificação de
imagens, detecção
de objetos,
segmentação
semântica,
estimativa
de pose,
reconhecimento de
atividades

Para modelos
salvos, um
arquivo .pb ou
um arquivo .pbtxt
e um diretório
de variáveis que
contém variáveis.
Para modelos
congelados,
somente um
arquivo .pb
ou .pbtxt.

Você pode implantar seu SageMaker Modelo neocompilado para um Elastic Inference Accelerator. Para
obter mais informações, consulte Use EI na Amazon SageMaker Endpoints hospedados (p. 3176).

Implantar um modelo
Para implantar uma Amazon SageMaker Modelo neocompilado para um endpoint HTTPS, você deve
configurar e criar o endpoint para o modelo usando a Amazon SageMaker serviços de hospedagem.
Atualmente, os desenvolvedores podem usar a Amazon SageMaker APIs para implantar módulos em
instâncias ml.c5, ml.c4, ml.m5, ml.m4, ml.p3, ml.p2 e ml.inf1.
Para instâncias Inf1, os modelos precisam ser compilados especificamente para instâncias ml.inf1. Não há
garantias de que os modelos compilados para outros tipos de instância funcionem com instâncias ml.inf1.
ParaAceleradores de Elastic Inference, os modelos precisam ser compilados especificamente para
dispositivos ml_eia2. Para obter informações sobre como implantar seu modelo compilado em um
acelerador do Elastic Inference, consulteUse EI na Amazon SageMaker Endpoints hospedados (p. 3176).
Quando você implanta um modelo compilado, é necessário usar a mesma instância para o destino usado
para compilação. Isso cria uma SageMaker endpoint que você pode usar para realizar inferências. Você
pode implantar um modelo compilado em NEO usando qualquer um dos seguintes itens: Amazônia
SageMaker SDK for Python,SDK para Python (Boto3).,AWS Command Line Interface, e o SageMaker
consolehttps://console.aws.amazon.com/ SageMaker.

Note
Para implantar um modelo usandoAWS CLI, o console ou o Boto3, consulteImagens do Neo
Inference Containerpara selecionar o URI da imagem de inferência para seu contêiner primário.
Tópicos
• Pré-requisitos (p. 3119)
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• Implante um modelo compilado usando SageMaker SDK (p. 3125)
• Implante um modelo compilado usando o Boto3 (p. 3127)
• Implante um modelo compilado usando oAWS CLI (p. 3129)
• Implante um modelo compilado usando o console (p. 3131)

Pré-requisitos
Note
Siga as instruções nesta seção se você compilou seu modelo usandoAWS SDK for Python
(Boto3),AWS CLI, ou o SageMaker Console do.
Para criar uma SageMaker Modelo neocompilada, você precisa do seguinte:
1.

Uma imagem do Docker, URI do Amazon ECR. Você pode selecionar um que satisfaz suas
necessidades doesta lista.

2.

Um arquivo de script de ponto de entrada:
a.

Para PyTorch e modelos MXNet:
Se você treinou seu modelo usando SageMaker, o script de treinamento deve implementar as
funções descritas abaixo. O script de treinamento serve como script de ponto de entrada durante
a inferência. No exemplo detalhado emTreinamento, compilação e implantação do MNIST com o
módulo MXNet e SageMaker Neo, o roteiro de treinamento (mnist.py) implementa as funções
necessárias.
Se você não treinou seu modelo usando SageMaker, você precisa fornecer um script de ponto de
entrada (inference.py) que pode ser usado no momento da inferência. Com base na estrutura
— MXNet ou PyTorch—a localização do script de inferência deve estar em conformidade com a
SageMaker SDK do PythonEstrutura de diretório de modelos para MxNetouEstrutura de diretório
de modelos para PyTorch.
Ao usar imagens de contêiner otimizadas do Neo Inference comPyTorcheMXNetnos tipos de
instância de CPU e GPU, o script de inferência deve implementar as seguintes funções:
• model_fn: Carrega o modelo. (Optional)
• input_fn: converte a carga da solicitação recebida em uma matriz numérica.
• predict_fn: Executa a previsão.
• output_fn: converte a saída da previsão na carga útil de resposta.
• É possível também definir otransform_fnpara combinarinput_fn,predict_fn,
eoutput_fn.
Veja a seguir exemplos deinference.pyscript dentro de um diretório chamadocode(code/
inference.py) paraPyTorch e MXNet (Gluon e Módulo). Os exemplos primeiro carregam o
modelo e depois o veiculam em dados de imagem em uma GPU:
MXNet Module
import numpy as np
import json
import mxnet as mx
import neomx # noqa: F401
from collections import namedtuple
Batch = namedtuple('Batch', ['data'])
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# Change the context to mx.cpu() if deploying to a CPU endpoint
ctx = mx.gpu()
def model_fn(model_dir):
# The compiled model artifacts are saved with the prefix 'compiled'
sym, arg_params, aux_params = mx.model.load_checkpoint('compiled', 0)
mod = mx.mod.Module(symbol=sym, context=ctx, label_names=None)
exe = mod.bind(for_training=False,
data_shapes=[('data', (1,3,224,224))],
label_shapes=mod._label_shapes)
mod.set_params(arg_params, aux_params, allow_missing=True)
# Run warm-up inference on empty data during model load (required for GPU)
data = mx.nd.empty((1,3,224,224), ctx=ctx)
mod.forward(Batch([data]))
return mod
def transform_fn(mod, image, input_content_type, output_content_type):
# pre-processing
decoded = mx.image.imdecode(image)
resized = mx.image.resize_short(decoded, 224)
cropped, crop_info = mx.image.center_crop(resized, (224, 224))
normalized = mx.image.color_normalize(cropped.astype(np.float32) / 255,
mean=mx.nd.array([0.485, 0.456, 0.406]),
std=mx.nd.array([0.229, 0.224, 0.225]))
transposed = normalized.transpose((2, 0, 1))
batchified = transposed.expand_dims(axis=0)
casted = batchified.astype(dtype='float32')
processed_input = casted.as_in_context(ctx)
# prediction/inference
mod.forward(Batch([processed_input]))
# post-processing
prob = mod.get_outputs()[0].asnumpy().tolist()
prob_json = json.dumps(prob)
return prob_json, output_content_type

MXNet Gluon
import
import
import
import

numpy as np
json
mxnet as mx
neomx # noqa: F401

# Change the context to mx.cpu() if deploying to a CPU endpoint
ctx = mx.gpu()
def model_fn(model_dir):
# The compiled model artifacts are saved with the prefix 'compiled'
block = mx.gluon.nn.SymbolBlock.imports('compiled-symbol.json',
['data'],'compiled-0000.params', ctx=ctx)
# Hybridize the model & pass required options for Neo: static_alloc=True &
static_shape=True
block.hybridize(static_alloc=True, static_shape=True)
# Run warm-up inference on empty data during model load (required for GPU)
data = mx.nd.empty((1,3,224,224), ctx=ctx)
warm_up = block(data)
return block
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def input_fn(image, input_content_type):
# pre-processing
decoded = mx.image.imdecode(image)
resized = mx.image.resize_short(decoded, 224)
cropped, crop_info = mx.image.center_crop(resized, (224, 224))
normalized = mx.image.color_normalize(cropped.astype(np.float32) / 255,
mean=mx.nd.array([0.485, 0.456, 0.406]),
std=mx.nd.array([0.229, 0.224, 0.225]))
transposed = normalized.transpose((2, 0, 1))
batchified = transposed.expand_dims(axis=0)
casted = batchified.astype(dtype='float32')
processed_input = casted.as_in_context(ctx)
return processed_input
def predict_fn(processed_input_data, block):
# prediction/inference
prediction = block(processed_input_data)
return prediction
def output_fn(prediction, output_content_type):
# post-processing
prob = prediction.asnumpy().tolist()
prob_json = json.dumps(prob)
return prob_json, output_content_type

PyTorch 1.4 and Older
import os
import torch
import torch.nn.parallel
import torch.optim
import torch.utils.data
import torch.utils.data.distributed
import torchvision.transforms as transforms
from PIL import Image
import io
import json
import pickle
def model_fn(model_dir):
"""Load the model and return it.
Providing this function is optional.
There is a default model_fn available which will load the model
compiled using SageMaker Neo. You can override it here.
Keyword arguments:
model_dir -- the directory path where the model artifacts are present
"""
# The compiled model is saved as "compiled.pt"
model_path = os.path.join(model_dir, 'compiled.pt')
with torch.neo.config(model_dir=model_dir, neo_runtime=True):
model = torch.jit.load(model_path)
device = torch.device("cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu")
model = model.to(device)
# We recommend that you run warm-up inference during model load
sample_input_path = os.path.join(model_dir, 'sample_input.pkl')
with open(sample_input_path, 'rb') as input_file:
model_input = pickle.load(input_file)
if torch.is_tensor(model_input):
model_input = model_input.to(device)
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model(model_input)
elif isinstance(model_input, tuple):
model_input = (inp.to(device) for inp in model_input if
torch.is_tensor(inp))
model(*model_input)
else:
print("Only supports a torch tensor or a tuple of torch tensors")
return model
def transform_fn(model, request_body, request_content_type,
response_content_type):
"""Run prediction and return the output.
The function
1. Pre-processes the input request
2. Runs prediction
3. Post-processes the prediction output.
"""
# preprocess
decoded = Image.open(io.BytesIO(request_body))
preprocess = transforms.Compose([
transforms.Resize(256),
transforms.CenterCrop(224),
transforms.ToTensor(),
transforms.Normalize(
mean=[
0.485, 0.456, 0.406], std=[
0.229, 0.224, 0.225]),
])
normalized = preprocess(decoded)
batchified = normalized.unsqueeze(0)
# predict
device = torch.device("cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu")
batchified = batchified.to(device)
output = model.forward(batchified)
return json.dumps(output.cpu().numpy().tolist()), response_content_type

PyTorch 1.5 and Newer
import os
import torch
import torch.nn.parallel
import torch.optim
import torch.utils.data
import torch.utils.data.distributed
import torchvision.transforms as transforms
from PIL import Image
import io
import json
import pickle
def model_fn(model_dir):
"""Load the model and return it.
Providing this function is optional.
There is a default_model_fn available, which will load the model
compiled using SageMaker Neo. You can override the default here.
The model_fn only needs to be defined if your model needs extra
steps to load, and can otherwise be left undefined.
Keyword arguments:
model_dir -- the directory path where the model artifacts are present
"""
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# The compiled model is saved as "model.pt"
model_path = os.path.join(model_dir, 'model.pt')
device = torch.device("cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu")
model = torch.jit.load(model_path, map_location=device)
model = model.to(device)
return model
def transform_fn(model, request_body, request_content_type,
response_content_type):
"""Run prediction and return the output.
The function
1. Pre-processes the input request
2. Runs prediction
3. Post-processes the prediction output.
"""
# preprocess
decoded = Image.open(io.BytesIO(request_body))
preprocess = transforms.Compose([
transforms.Resize(256),
transforms.CenterCrop(224),
transforms.ToTensor(),
transforms.Normalize(
mean=[
0.485, 0.456, 0.406], std=[
0.229, 0.224, 0.225]),
])
normalized = preprocess(decoded)
batchified = normalized.unsqueeze(0)
# predict
device = torch.device("cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu")
batchified = batchified.to(device)
output = model.forward(batchified)
return json.dumps(output.cpu().numpy().tolist()), response_content_type

b.

Para instâncias inf1 ou imagens de contêiner onnx, xgboost e keras
Para todas as outras imagens de contêiner otimizadas para o Neo Inference ou tipos de instância
de inferência, o script de ponto de entrada deve implementar as seguintes funções para o Neo
Deep Learning Runtime:
• neo_preprocess: converte a carga da solicitação recebida em uma matriz numérica.
• neo_postprocess: converte a saída de previsão do Neo Deep Learning Runtime no corpo de
resposta.

Note
As duas funções anteriores não usam nenhuma das funcionalidades do MXNet,
PyTorch, ou TensorFlow.
Para obter exemplos de como usar essas funções, consulteCadernos de amostra de compilação
do modelo Neo.
c.

Para TensorFlow modelos
Se o seu modelo exigir uma lógica personalizada de pré e pós-processamento antes que
os dados sejam enviados para o modelo, você deverá especificar um script de ponto de
entradainference.pyarquivo que pode ser usado no momento da inferência. O script deve
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implementar um ou um par deinput_handlereoutput_handlerfunções ou uma única função
de manipulador.

Note
Observe que, se a função de manipulador for
implementada,input_handlereoutput_handlersão ignorados.
A seguir está um exemplo de código deinference.pyscript que você pode criar junto
com o modelo de compilação para realizar pré e pós-processamento personalizado em um
modelo de classificação de imagens. O SageMaker o cliente envia o arquivo de imagem
como umapplication/x-imagetipo de conteúdo para oinput_handlerfunção, onde é
convertida em JSON. O arquivo de imagem convertido é então enviado para oServidor de modelo
Tensorflow (TFX)usar a API REST do.
import json
import numpy as np
import json
import io
from PIL import Image
def input_handler(data, context):
""" Pre-process request input before it is sent to TensorFlow Serving REST API
Args:
data (obj): the request data, in format of dict or string
context (Context): an object containing request and configuration details
Returns:
(dict): a JSON-serializable dict that contains request body and headers
"""
f = data.read()
f = io.BytesIO(f)
image = Image.open(f).convert('RGB')
batch_size = 1
image = np.asarray(image.resize((512, 512)))
image = np.concatenate([image[np.newaxis, :, :]] * batch_size)
body = json.dumps({"signature_name": "serving_default", "instances":
image.tolist()})
return body
def output_handler(data, context):
"""Post-process TensorFlow Serving output before it is returned to the client.
Args:
data (obj): the TensorFlow serving response
context (Context): an object containing request and configuration details
Returns:
(bytes, string): data to return to client, response content type
"""
if data.status_code != 200:
raise ValueError(data.content.decode('utf-8'))
response_content_type = context.accept_header
prediction = data.content
return prediction, response_content_type

Se não houver nenhum pré-processamento ou pós-processamento personalizado, o SageMaker
O cliente converte a imagem do arquivo em JSON de forma semelhante antes de enviá-la para o
SageMaker Endpoints.
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Para obter mais informações, consulte o .Implantação no TensorFlow Atendendo endpoints no
SageMaker SDK do Python.
3.

O URI do bucket do Amazon S3 que contém os artefatos do modelo compilado.

Implante um modelo compilado usando SageMaker SDK
Você deve satisfazer opré-requisitosseção se o modelo foi compilado usandoAWS SDK for Python
(Boto3),AWS CLI, ou a Amazônia SageMaker Console do. Siga um dos seguintes casos de uso para
implantar um modelo compilado com SageMaker Neo baseado em como você compilou seu modelo.
Tópicos
• Se você compilou seu modelo usando o SageMaker SDK (p. 3125)
• Se você compilou seu modelo usando o MXNet ou PyTorch (p. 3125)
• Se você compilou seu modelo usando o Boto3, SageMaker console ou a CLI para
TensorFlow (p. 3126)

Se você compilou seu modelo usando o SageMaker SDK
OSageMaker.modeloo identificador de objeto para o modelo compilado fornece aimplantar ()função, que
permite criar um endpoint para atender às solicitações de inferência. A função permite definir o número e
o tipo de instâncias usadas para o endpoint. Você deve escolher uma instância para a qual compilou seu
modelo. Por exemplo, no trabalho compilado emCompilar um modelo (Amazon) SageMaker SDK)seção,
isso éml_c5.
predictor = compiled_model.deploy(initial_instance_count = 1, instance_type =
'ml.c5.4xlarge')
# Print the name of newly created endpoint
print(predictor.endpoint_name)

Se você compilou seu modelo usando o MXNet ou PyTorch
Criar a SageMaker modele-o e implante-o usando a API deploy () sob as APIs de modelo específicas da
estrutura. Para o MXNet, éMIXNetModele para PyTorch, é PyTorchModel. Quando você está criando e
implantando um SageMaker modelo, você deve definirMMS_DEFAULT_RESPONSE_TIMEOUTvariável de
ambiente para500e especifique oentry_pointparâmetro como script de inferência (inference.py) e
osource_dirparâmetro como a localização do diretório (code) do script de inferência. Para preparar o
script de inferência (inference.py) siga a etapa de pré-requisitos.
O seguinte exemplo de mostra como usar essas funções para implantar um modelo compilado usando o
SageMaker SDK for Python:
MXNet
from sagemaker.mxnet import MXNetModel
# Create SageMaker model and deploy an endpoint
sm_mxnet_compiled_model = MXNetModel(
model_data='insert S3 path of compiled MXNet model archive',
role='AmazonSageMaker-ExecutionRole',
entry_point='inference.py',
source_dir='code',
framework_version='1.8.0',
py_version='py3',
image_uri='insert appropriate ECR Image URI for MXNet',
env={'MMS_DEFAULT_RESPONSE_TIMEOUT': '500'},
)
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# Replace the example instance_type below to your preferred instance_type
predictor = sm_mxnet_compiled_model.deploy(initial_instance_count = 1, instance_type =
'ml.p3.2xlarge')
# Print the name of newly created endpoint
print(predictor.endpoint_name)

PyTorch 1.4 and Older
from sagemaker.pytorch import PyTorchModel
# Create SageMaker model and deploy an endpoint
sm_pytorch_compiled_model = PyTorchModel(
model_data='insert S3 path of compiled PyTorch model archive',
role='AmazonSageMaker-ExecutionRole',
entry_point='inference.py',
source_dir='code',
framework_version='1.4.0',
py_version='py3',
image_uri='insert appropriate ECR Image URI for PyTorch',
env={'MMS_DEFAULT_RESPONSE_TIMEOUT': '500'},
)
# Replace the example instance_type below to your preferred instance_type
predictor = sm_pytorch_compiled_model.deploy(initial_instance_count = 1, instance_type
= 'ml.p3.2xlarge')
# Print the name of newly created endpoint
print(predictor.endpoint_name)

PyTorch 1.5 and Newer
from sagemaker.pytorch import PyTorchModel
# Create SageMaker model and deploy an endpoint
sm_pytorch_compiled_model = PyTorchModel(
model_data='insert S3 path of compiled PyTorch model archive',
role='AmazonSageMaker-ExecutionRole',
entry_point='inference.py',
source_dir='code',
framework_version='1.5',
py_version='py3',
image_uri='insert appropriate ECR Image URI for PyTorch',
)
# Replace the example instance_type below to your preferred instance_type
predictor = sm_pytorch_compiled_model.deploy(initial_instance_count = 1, instance_type
= 'ml.p3.2xlarge')
# Print the name of newly created endpoint
print(predictor.endpoint_name)

Note
OAmazonSageMakerFullAccesseAmazonS3ReadOnlyAccessas políticas devem ser
anexadas aoAmazonSageMaker-ExecutionRoleIAM role (Função do IAM).

Se você compilou seu modelo usando o Boto3, SageMaker console ou a CLI para TensorFlow
Criar umaTensorFlowModelobject e, em seguida, chame deploy:
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role='AmazonSageMaker-ExecutionRole'
model_path='S3 path for model file'
framework_image='inference container arn'
tf_model = TensorFlowModel(model_data=model_path,
framework_version='1.15.3',
role=role,
image_uri=framework_image)
instance_type='ml.c5.xlarge'
predictor = tf_model.deploy(instance_type=instance_type,
initial_instance_count=1)

ConsulteImplantação diretamente de artefatos do modelopara obter mais informações.
Você pode selecionar uma imagem do Docker (URI do Amazon ECR) que atenda às suas necessidades
deesta lista.
Para obter mais informações sobre como construir umaTensorFlowModelobjeto, veja oSageMaker SDK.

Note
Sua primeira solicitação de inferência pode ter alta latência se você implantar seu modelo em uma
GPU. Isso ocorre porque um kernel de computação otimizado é criado na primeira solicitação
de inferência. Recomendamos que você crie um arquivo de aquecimento das solicitações de
inferência e o armazene junto com seu arquivo de modelo antes de enviá-lo para um TFX. Isso é
conhecido como “aquecimento” do modelo.
O trecho de código a seguir demonstra como produzir o arquivo de aquecimento para um exemplo de
classificação de imagens nopré-requisitosSeção:
import tensorflow as tf
from tensorflow_serving.apis
from tensorflow_serving.apis
from tensorflow_serving.apis
from tensorflow_serving.apis
from tensorflow_serving.apis
from tensorflow_serving.apis
import numpy as np

import
import
import
import
import
import

classification_pb2
inference_pb2
model_pb2
predict_pb2
prediction_log_pb2
regression_pb2

with tf.python_io.TFRecordWriter("tf_serving_warmup_requests") as writer:
img = np.random.uniform(0, 1, size=[224, 224, 3]).astype(np.float32)
img = np.expand_dims(img, axis=0)
test_data = np.repeat(img, 1, axis=0)
request = predict_pb2.PredictRequest()
request.model_spec.name = 'compiled_models'
request.model_spec.signature_name = 'serving_default'
request.inputs['Placeholder:0'].CopyFrom(tf.compat.v1.make_tensor_proto(test_data,
shape=test_data.shape, dtype=tf.float32))
log = prediction_log_pb2.PredictionLog(
predict_log=prediction_log_pb2.PredictLog(request=request))
writer.write(log.SerializeToString())

Para obter mais informações sobre como “aquecer” seu modelo, consulte oTensorFlow Página TFX.

Implante um modelo compilado usando o Boto3
Você deve satisfazer opré-requisitosseção se o modelo foi compilado usandoAWS SDK for Python
(Boto3),AWS CLI, ou a Amazônia SageMaker Console do. Siga as etapas a seguir para criar e implantar
um SageMaker Modelo neocompilado usandoAmazon Web Services para Python (Boto3).
Tópicos
• Implemente o modelo (p. 3128)
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Implemente o modelo
Depois de ter satisfeito opré-requisitos, use ocreate_model,create_enpoint_config,
ecreate_endpointAPIs.
O seguinte exemplo de mostra como usar essas APIs para implantar um modelo compilado com o Neo:
import boto3
client = boto3.client('sagemaker')
# create sagemaker model
create_model_api_response = client.create_model(
ModelName='my-sagemaker-model',
PrimaryContainer={
'Image': <insert the ECR Image URI>,
'ModelDataUrl': 's3://path/to/model/artifact/
model.tar.gz',
'Environment': {}
},
ExecutionRoleArn='ARN for AmazonSageMakerExecutionRole'
)
print ("create_model API response", create_model_api_response)
# create sagemaker endpoint config
create_endpoint_config_api_response = client.create_endpoint_config(
EndpointConfigName='sagemaker-neomxnetendpoint-configuration',
ProductionVariants=[
{
'VariantName': <provide your variant
name>,
'ModelName': 'my-sagemaker-model',
'InitialInstanceCount': 1,
'InstanceType': <provide your instance
type here>
},
]
)
print ("create_endpoint_config API response", create_endpoint_config_api_response)
# create sagemaker endpoint
create_endpoint_api_response = client.create_endpoint(
EndpointName='provide your endpoint name',
EndpointConfigName=<insert your endpoint config name>,
)
print ("create_endpoint API response", create_endpoint_api_response)

Note
OAmazonSageMakerFullAccesseAmazonS3ReadOnlyAccessas políticas devem ser
anexadas aoAmazonSageMaker-ExecutionRoleIAM role (Função do IAM).
Para a sintaxe completa decreate_model,create_endpoint_config, ecreate_endpointAPIs,
consultecreate_model,create_endpoint_config, ecreate_endpoint, respectivamente.
Se você não treinou seu modelo usando SageMaker, especifique as seguintes variáveis de ambiente:
MXNet and PyTorch
"Environment": {
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"SAGEMAKER_PROGRAM": "inference.py",
"SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY": "/opt/ml/model/code",
"SAGEMAKER_CONTAINER_LOG_LEVEL": "20",
"SAGEMAKER_REGION": "insert your region",
"MMS_DEFAULT_RESPONSE_TIMEOUT": "500"

}

TensorFlow
"Environment": {
"SAGEMAKER_PROGRAM": "inference.py",
"SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY": "/opt/ml/model/code",
"SAGEMAKER_CONTAINER_LOG_LEVEL": "20",
"SAGEMAKER_REGION": "insert your region"
}

Se você treinou seu modelo usando SageMaker, especifique a variável de
ambienteSAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORYcomo o URI completo do bucket do Amazon S3 que contém o
script de treinamento.

Implante um modelo compilado usando oAWS CLI
Você deve satisfazer opré-requisitosseção se o modelo foi compilado usandoAWS SDK for Python
(Boto3),AWS CLI, ou a Amazônia SageMaker Console do. Siga as etapas a seguir para criar e implantar
um SageMaker Modelo neocompilado usando oAWS CLI.
Tópicos
• Implemente o modelo (p. 3129)

Implemente o modelo
Depois de ter satisfeito opré-requisitos, use ocreate-model,create-enpoint-config, ecreateendpoint AWS CLIcomandos. As etapas a seguir explicam como usar esses comandos para implantar
um modelo compilado com o Neo:

Criar um modelo
NoImagens do Neo Inference Container, selecione o URI da imagem de inferência e, em seguida,
usecreate-modelAPI para criar um SageMaker modelo. Para isso, você pode fazer o seguinte com duas
etapas:
1. Crie um arquivo create_model.json. No arquivo, especifique o nome do modelo, o URI da imagem,
o caminho para omodel.tar.gzarquivo no seu bucket do Amazon S3 e no SageMakerFunção de
execução do:
{

}

"ModelName": "insert model name",
"PrimaryContainer": {
"Image": "insert the ECR Image URI",
"ModelDataUrl": "insert S3 archive URL",
"Environment": {"See details below"}
},
"ExecutionRoleArn": "ARN for AmazonSageMaker-ExecutionRole"

Se você treinou seu modelo usando SageMaker, especifique a seguinte variável de ambiente:
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"Environment": {
"SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY" : "[Full S3 path for *.tar.gz file containing the
training script]"
}

Se você não treinou seu modelo usando SageMaker, especifique as seguintes variáveis de ambiente:
MXNet and PyTorch
"Environment": {
"SAGEMAKER_PROGRAM": "inference.py",
"SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY": "/opt/ml/model/code",
"SAGEMAKER_CONTAINER_LOG_LEVEL": "20",
"SAGEMAKER_REGION": "insert your region",
"MMS_DEFAULT_RESPONSE_TIMEOUT": "500"
}

TensorFlow
"Environment": {
"SAGEMAKER_PROGRAM": "inference.py",
"SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY": "/opt/ml/model/code",
"SAGEMAKER_CONTAINER_LOG_LEVEL": "20",
"SAGEMAKER_REGION": "insert your region"
}

Note
OAmazonSageMakerFullAccesseAmazonS3ReadOnlyAccessas políticas devem ser
anexadas aoAmazonSageMaker-ExecutionRoleIAM role (Função do IAM).
2. Execute o seguinte comando :
aws sagemaker create-model --cli-input-json file://create_model.json

Para a sintaxe completa da API create-model, consulte create-model.

Criar uma configuração de endpoint
Depois de criar um SageMaker modelo, crie a configuração do endpoint usando ocreate-endpointconfigAPI. Para fazer isso, crie um arquivo JSON com as especificações de configuração do endpoint.
Por exemplo, é possível usar o seguinte modelo de código e salvá-lo comocreate_config.json:
{

}

"EndpointConfigName": "<provide your endpoint config name>",
"ProductionVariants": [
{
"VariantName": "<provide your variant name>",
"ModelName": "my-sagemaker-model",
"InitialInstanceCount": 1,
"InstanceType": "<provide your instance type here>",
"InitialVariantWeight": 1.0
}
]

Agora, execute o seguinteAWS CLIcomando para criar sua configuração de endpoint:
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aws sagemaker create-endpoint-config --cli-input-json file://create_config.json

Para a sintaxe completa da API create-endpoint-config, consulte create-endpoint-config.

Criar um endpoint
Depois de criar a configuração do endpoint, crie um endpoint usando ocreate-endpointAPI:
aws sagemaker create-endpoint --endpoint-name '<provide your endpoint name>' --endpointconfig-name '<insert your endpoint config name>'

Para a sintaxe completa da API create-endpoint, consulte create-endpoint.

Implante um modelo compilado usando o console
Você deve satisfazer opré-requisitosseção se o modelo foi compilado usandoAWS SDK for Python
(Boto3), oAWS CLI, ou a Amazônia SageMaker Console do. Siga as etapas a seguir para criar e implantar
um SageMakerModelo neocompilado usando o SageMakerconsolehttps://console.aws.amazon.com/
SageMaker.
Tópicos
• Implemente o modelo (p. 3131)

Implemente o modelo
Depois de ter satisfeito opré-requisitos, use as etapas a seguir para implantar um modelo compilado com o
Neo:
1.

Escolha Models (Modelos) e depois Create models (Criar modelos) no grupo Inference (Inferência).
Sobre oCriar modelopágina, complete oNome do modelo,IAM role (Função do IAM), eVPCcampos
(opcional), se necessário.
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2.

Para adicionar informações sobre o contêiner usado para implantar seu modelo, escolhaAdicionar
contêinerrecipiente e, em seguida, escolhaPróximo. Preencha os campos Opções de entrada de
contêiner, Local de imagem do código de inferência e Local dos artefatos do modelo e, opcionalmente,
Nome de host do contêiner e Variáveis de ambiente.

3.

Para implantar modelos compilados pelo Neo, escolha o seguinte:
• Opções de entrada de contêiner: EscolhaForneça artefatos de modelo e imagem de inferência.
• Localização da imagem do código de inferência: Escolha o URI da imagem de inferência
emImagens do Neo Inference Container, dependendo doAWSRegião e tipo de aplicação.
• Localização do artefato do modelo: Insira o URI do bucket do Amazon S3 do artefato do modelo
compilado gerado pela API de compilação Neo.
• Variáveis de ambiente:
• Deixe esse campo em branco paraSageMakerImpulso XG.
• Se você treinou seu modelo usando SageMaker, especifique a variável de
ambienteSAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORYcomo o URI do bucket do Amazon S3 que contém o
script de treinamento.
• Se você não treinou seu modelo usando SageMaker, especifique as seguintes variáveis de
ambiente:
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Chave

Valores para MXNet e
PyTorch

Valores TensorFlow

PROGRAMA SAGEMAKER_

inference.py

inference.py

DIRETÓRIO
SAGEMAKER_SUBMIT_

/opt/ml/modelo/código

/opt/ml/modelo/código

SAGEMAKER_CONTAINER_LOG_LEVEL
20

20

SAGEMAKER_REGION

<your region>

<your region>

MMS_DEFAULT_RESPONSE_TIMEOUT
500

Deixe este campo em branco
para TF

4.

Confirme se as informações dos contêineres são precisas e, em seguida, escolha Create model (Criar
modelo). Sobre oCriar modelo de página de destino, escolhaCriar o endpoints.

5.

No diagrama Criar e configurar endpoint, especifique o Nome do endpoint. ParaConectar configuração
do endpoints, escolhaCriar uma nova configuração do endpoints.
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6.

Na página Nova configuração do endpoint, especifique Nome da configuração do endpoint.
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7.

EscolhaEditarao lado do nome do modelo e especifique o corretoTipo de instâncianaEditar variante
de produçãopágina. É imperativo que o valor de Tipo de instância corresponda ao especificado no
trabalho de compilação.
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8.

Escolha Save (Salvar).

9.

Sobre oNova configuração do endpointspágina, escolhaCriar configuração do endpointse, em seguida,
escolhaCriar o endpoints.

Solicitar inferências de um serviço implantado
Se você seguiu as instruções emImplantar um modelo (p. 3118), você deve ter um SageMaker endpoint
configurado e em execução. Independentemente de como você implantou seu modelo NEO-compilado, há
três maneiras de enviar solicitações de inferência:
Tópicos
• Solicite inferências de um serviço implantado (Amazon) SageMaker SDK) (p. 3136)
• Solicitar inferências de um serviço implantado (Boto3) (p. 3138)
• Solicite inferências de um serviço implantado (AWSCLI) (p. 3139)

Solicite inferências de um serviço implantado (Amazon) SageMaker SDK)
Use os exemplos de código a seguir para solicitar inferências do seu serviço implantado com base na
estrutura que você usou para treinar seu modelo. Os exemplos de código para as diferentes estruturas são
semelhantes. A principal diferença é que TensorFlow requerapplication/jsoncomo o tipo de conteúdo.
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PyTorch e MXNet
Se você estiver usandoPyTorch v1.4 ou posteriorouMXNet 1.7.0 ou posteriore você tem uma Amazon
SageMaker EndpointInService, você pode fazer solicitações de inferência usando opredictorpacote
do SageMaker SDK for Python.

Note
A API varia de acordo com o SageMaker SDK for Python versão:
• Para a versão 1.x, use oRealTimePredictorePredictAPI.
• Para a versão 2.x, use oPredictore oPredictAPI.
O exemplo de código a seguir mostra como usar essas APIs para enviar uma imagem para inferência:
SageMaker Python SDK v1.x
from sagemaker.predictor import RealTimePredictor
endpoint = 'insert name of your endpoint here'
# Read image into memory
payload = None
with open("image.jpg", 'rb') as f:
payload = f.read()
predictor = RealTimePredictor(endpoint=endpoint, content_type='application/x-image')
inference_response = predictor.predict(data=payload)
print (inference_response)

SageMaker Python SDK v2.x
from sagemaker.predictor import Predictor
endpoint = 'insert name of your endpoint here'
# Read image into memory
payload = None
with open("image.jpg", 'rb') as f:
payload = f.read()
predictor = Predictor(endpoint)
inference_response = predictor.predict(data=payload)
print (inference_response)

TensorFlow
O exemplo de código a seguir mostra como usar o SageMaker API Python SDK para enviar uma imagem
para inferência:
from sagemaker.predictor import Predictor
from PIL import Image
import numpy as np
import json
endpoint = 'insert the name of your endpoint here'
# Read image into memory
image = Image.open(input_file)
batch_size = 1
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image = np.asarray(image.resize((224, 224)))
image = image / 128 - 1
image = np.concatenate([image[np.newaxis, :, :]] * batch_size)
body = json.dumps({"instances": image.tolist()})
predictor = Predictor(endpoint)
inference_response = predictor.predict(data=body)
print(inference_response)

Solicitar inferências de um serviço implantado (Boto3)
Você pode enviar solicitações de inferência usando SageMaker SDK para cliente Python (Boto3)
einvoke_endpoint()API quando você tiver um SageMaker EndpointInService. O exemplo de código
a seguir mostra como enviar uma imagem para inferência:
PyTorch and MXNet
import boto3
import json
endpoint = 'insert name of your endpoint here'
runtime = boto3.Session().client('sagemaker-runtime')
# Read image into memory
with open(image, 'rb') as f:
payload = f.read()
# Send image via InvokeEndpoint API
response = runtime.invoke_endpoint(EndpointName=endpoint, ContentType='application/ximage', Body=payload)
# Unpack response
result = json.loads(response['Body'].read().decode())

TensorFlow
Para TensorFlow envie uma entrada comapplication/jsonpara o tipo de conteúdo.
from PIL import Image
import numpy as np
import json
import boto3
client = boto3.client('sagemaker-runtime')
input_file = 'path/to/image'
image = Image.open(input_file)
batch_size = 1
image = np.asarray(image.resize((224, 224)))
image = image / 128 - 1
image = np.concatenate([image[np.newaxis, :, :]] * batch_size)
body = json.dumps({"instances": image.tolist()})
ioc_predictor_endpoint_name = 'insert name of your endpoint here'
content_type = 'application/json'
ioc_response = client.invoke_endpoint(
EndpointName=ioc_predictor_endpoint_name,
Body=body,
ContentType=content_type
)

XGBoost
Para um aplicativo XGBoost, você deve enviar um texto CSV em vez disso:

3138

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Cloud Instances

import boto3
import json
endpoint = 'insert your endpoint name here'
runtime = boto3.Session().client('sagemaker-runtime')
csv_text = '1,-1.0,1.0,1.5,2.6'
# Send CSV text via InvokeEndpoint API
response = runtime.invoke_endpoint(EndpointName=endpoint, ContentType='text/csv',
Body=csv_text)
# Unpack response
result = json.loads(response['Body'].read().decode())

Observe que o BYOM permite um tipo de conteúdo personalizado. Para obter mais informações,
consulteruntime_InvokeEndpoint

Solicite inferências de um serviço implantado (AWSCLI)
Solicitações de inferência podem ser feitas com osagemaker-runtime invoke-endpointuma vez
que você tenha uma Amazon SageMakerEndpointInService. Você pode fazer solicitações de inferência
com oAWS Command Line Interface(AWS CLI). O exemplo a seguir mostra como enviar uma imagem para
inferência:
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint --endpoint-name 'insert name of your endpoint here'
--body fileb://image.jpg --content-type=application/x-image output_file.txt

Umaoutput_file.txtcom informações sobre suas solicitações de inferência é feito se a inferência for
bem-sucedida.
Para TensorFlow envie uma entrada comapplication/jsoncomo o tipo de conteúdo.
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint --endpoint-name 'insert name of your endpoint here'
--body fileb://input.json --content-type=application/json output_file.txt

Imagens de contêiner de inferência
Com base no seu caso de uso, substitua a parte destacada no modelo de URI da imagem de inferência
fornecido abaixo pelos valores apropriados.

Amazônia SageMaker Impulso XG
aws_account_id.dkr.ecr.aws_region.amazonaws.com/xgboost-neo:latest

Substituiraws_account_idda tabela no final desta página, com base naaws_regionvocê usou.

Keras
aws_account_id.dkr.ecr.aws_region.amazonaws.com/sagemaker-neo-keras:fx_versioninstance_type-py3

Substituiraws_account_idda tabela no final desta página, com base naaws_regionvocê usou.
Substituirversão fx_com2.2.4.
Substituirinstance_typecom duas opções:cpuougpu.
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MXNet
CPU or GPU instance types
aws_account_id.dkr.ecr.aws_region.amazonaws.com/sagemaker-inferencemxnet:fx_version-instance_type-py3

Substituiraws_account_idda tabela no final desta página, com base naaws_regionvocê usou.
Substituirversão fx_com1.8.0.
Substituirinstance_typecom duas opções:cpuougpu.
Inferentia instance types
aws_account_id.dkr.ecr.aws_region.amazonaws.com/sagemaker-neomxnet:fx_version-instance_type-py3

Substituiraws_regioncom duas opções:us-east-1ouus-west-2.
Substituiraws_account_idda tabela no final desta página, com base naaws_regionvocê usou.
Substituirversão fx_com1.5.1.
Substitua instance_type pelo inf.

ONNX
aws_account_id.dkr.ecr.aws_region.amazonaws.com/sagemaker-neo-onnx:fx_versioninstance_type-py3

Substituiraws_account_idda tabela no final desta página, com base naaws_regionvocê usou.
Substituirversão fx_com1.5.0.
Substituirinstance_typecom duas opções:cpuougpu.

PyTorch
CPU or GPU instance types
aws_account_id.dkr.ecr.aws_region.amazonaws.com/sagemaker-inferencepytorch:fx_version-instance_type-py3

Substituiraws_account_idda tabela no final desta página, com base naaws_regionvocê usou.
Substituirversão fx_com1.4,1.5,1.6,1.7ou1.8.
Substituirinstance_typecom duas opções:cpuougpu.
Inferentia instance types
aws_account_id.dkr.ecr.aws_region.amazonaws.com/sagemaker-neopytorch:fx_version-instance_type-py3

Substituiraws_regioncom duas opções:us-east-1ouus-west-2.
Substituiraws_account_idda tabela no final desta página, com base naaws_regionvocê usou.
Substituirversão fx_com1.5.1.
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Substitua instance_type pelo inf.

TensorFlow
CPU or GPU instance types
aws_account_id.dkr.ecr.aws_region.amazonaws.com/sagemaker-inferencetensorflow:fx_version-instance_type-py3

Substituiraws_account_idda tabela no final desta página, com base naaws_regionvocê usou.
Substituirversão fx_com1.15.3ou2.9.
Substituirinstance_typecom duas opções:cpuougpu.
Inferentia instance types
aws_account_id.dkr.ecr.aws_region.amazonaws.com/sagemaker-neotensorflow:fx_version-instance_type-py3

Substituiraws_account_idda tabela no final desta página, com base naaws_regionvocê usou.
Observe que, por exemplo, digiteinfapenasus-east-1eus-west-2são compatíveis.
Substituirversão fx_com1.15.0
Substituirinstance_typecominf.
A tabela a seguir mapeiaaws_account_idcomaws_region. Use essa tabela para encontrar o URI
correto da imagem de inferência que você precisa para seu aplicativo.
aws_account_id

aws_region

785573368785

us-east-1

007439368137

us-east-2

710691900526

us-west-1

3012 1789 5009

us-west-2

802834080501

eu-west-1

205493899709

eu-west-2

254080097072

eu-west-3

601324751636

eu-north-1

966458181534

eu-south-1

746233611703

eu-central-1

110948597952

ap-east-1

763008648453

ap-south-1

941853720454

ap-northeast-1

151534178276

ap-northeast-2
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aws_account_id

aws_region

324986816169

ap-southeast-1

355873309152

ap-southeast-2

474822919863

cn-northwest-1

472730292857

cn-north-1

756306329178

sa-east-1

464438896020

ca-central-1

836785723513

me-south-1

774647643957

af-south-1

Dispositivos Edge
Amazônia SageMaker O Neo fornece suporte de compilação para estruturas populares de aprendizado
de máquina. Você pode implantar seus dispositivos de ponta recém-compilados, como o Raspberry Pi 3,
o Sitara da Texas Instruments, o Jetson TX1 e muito mais. Para obter uma lista completa de estruturas e
dispositivos de ponto compatíveis, consulteEstruturas, dispositivos, sistemas e arquiteturas compatíveis.
Você deve configurar seu dispositivo de borda para que ele possa usarAWSServiços da . Uma maneira
de fazer isso é instalar o DLR e o Boto3 no seu dispositivo. Para fazer isso, você deve configurar as
credenciais de autenticação. ConsulteBoto3AWSConfiguraçãopara obter mais informações. Depois
que seu modelo estiver compilado e seu dispositivo de borda estiver configurado, você poderá fazer o
download do modelo do Amazon S3 para o seu dispositivo de ponta. A partir daí, você pode usar oTempo
de execução de aprendizado profundo (DLR)para ler o modelo compilado e fazer inferências.
Para usuários iniciantes, recomendamos que você confira oConceitos básicosguia. Este guia explica como
configurar suas credenciais, compilar um modelo, implantar seu modelo em um Raspberry Pi 3 e fazer
inferências em imagens.
Tópicos
• Estruturas, dispositivos, sistemas e arquiteturas compatíveis (p. 3142)
• Implantar modelos (p. 3153)
• Começando com o Neo em dispositivos Edge (p. 3154)

Estruturas, dispositivos, sistemas e arquiteturas compatíveis
Amazônia SageMaker O Neo oferece suporte a estruturas comuns de aprendizado de máquina,
dispositivos de ponta, sistemas operacionais e arquiteturas de chips. Descubra se o Neo é compatível com
sua estrutura, dispositivo de ponta, sistema operacional e arquitetura de chip selecionando um dos tópicos
abaixo.
É possível encontrar uma lista de modelos de modelos que foram testados pela Amazon SageMaker Neo
Team naModelos testados (p. 3147)seção.

Note
• Os dispositivos Ambarella exigem que arquivos adicionais sejam incluídos no arquivo TAR
compactado antes que ele seja enviado para compilação. Para obter mais informações,
consulteSolucionar erros de Ambarella (p. 3165)
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• O TIM-VX (libtim-vx.so) é necessário para o i.MX 8M Plus. Para obter informações sobre como
criar o TIM-VX, consulteTIM-VX GitHub repositório.
Tópicos
• Estruturas compatíveis (p. 3143)
• Dispositivos, arquiteturas de chips e sistemas suportados (p. 3144)
• Modelos testados (p. 3147)

Estruturas compatíveis
Amazônia SageMaker O Neo oferece suporte às seguintes estruturas.
Framework

Versão da
estrutura

Versão de
modelos

Modelos

Formatos
de modelo
(empacotados
em *.tar.gz)

Toolkits

MXNet

1.8

Suporta 1.8 ou
anterior

Classificação
de imagens,
detecção
de objetos,
segmentação
semântica,
estimativa
de pose,
reconhecimento
de atividades

Um arquivo de
símbolo (.json)
e um arquivo
de parâmetros
(.params)

Gluon CV
v0.8.0

ONNX

1,7

Suporta 1.7 ou
anterior

Classificação
de imagens,
SVM

Um arquivo de
modelo (.onnx)

Keras

2.2

Suporta 2.2 ou
posterior

Classificação
de imagens

Um arquivo de
definição de
modelo (.h5)

PyTorch

1,7, 1,8

Suporta 1.7,
1.8 ou versões
anteriores

Classificação
de imagens,
detecção de
objetos

Um arquivo de
definição de
modelo (.pth)

TensorFlow

1,15, 2,4, 2,5
(somente para
instâncias
ml.inf1.*)

Suporta
1.15, 2.4, 2.5
(somente para
instâncias
ml.inf1.*) ou
anteriores

Classificação
de imagens,
detecção de
objetos

*Para modelos
salvos, um
arquivo .pb
ou um
arquivo .pbtxt
e um diretório
de variáveis
que contém
variáveis
*Para modelos
congelados,
somente um
arquivo .pb
ou .pbtxt
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Framework

Versão da
estrutura

Versão de
modelos

Modelos

Formatos
de modelo
(empacotados
em *.tar.gz)

TensorFlowLight

1.15

Suporta 1.15
ou anterior

Classificação
de imagens,
detecção de
objetos

Um arquivo
flatbuffer de
definição de
modelo (.tflite)

XGBoost

1.3

Suporta 1.3 ou
anterior

árvores de
decisão

Um arquivo
de modelo
do XGBoost
(.model) em
que o número
de nós em uma
árvore é menor
que 2^31

Classificação
de imagens,
detecção
de objetos
(o modelo
Yolo não é
suportado)

Um arquivo de
configuração
(.cfg) e um
arquivo
de pesos
(.weights)

DARKNET

Toolkits

Dispositivos, arquiteturas de chips e sistemas suportados
Amazônia SageMaker O Neo suporta os seguintes dispositivos, arquiteturas de chips e sistemas
operacionais.

Dispositivos
Você pode selecionar um dispositivo usando a lista suspensa naAmazônia SageMaker consoleou
especificando oTargetDevicena configuração de saída doCreateCompilationJobAPI.
É possível escolher um dos seguintes dispositivos de ponta:
Lista de
dispositivos

Sistema em um Sistema
chip (SoC)
operacional

calçadão

Arquitetura

Accelerator

Linux

ARM64

Mali

amba_cv2

CV2

Arch Linux

ARM64

fluxo cv

amba_cv22

CV22

Arch Linux

ARM64

fluxo cv

amba_cv25

CV25

Arch Linux

ARM64

fluxo cv

coreml

iOS, macOS

{"class_labels":
"imagenet_labels_1000.t

aprofunda

Intel Atom

Linux

X86_64

imx8qm

NXP mix8

Linux

ARM64
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Lista de
dispositivos

Sistema em um Sistema
chip (SoC)
operacional

Arquitetura

Accelerator

imx 8m plus

i.MX 8M Plus

Linux

ARM64

NPU

jacinto_tda4vm

TDA4VM

Linux

BRAÇO

TDA4VM

jetson_nano

Linux

ARM64

NVIDIA

{'gpucode':
'sm_53',
'trt-ver':
'5.0.6',
'cuda-ver':
'10.0'}

jetson_tx1

Linux

ARM64

NVIDIA

{'gpucode':
'sm_53',
'trt-ver':
'6.0.1',
'cuda-ver':
'10.0'}

jetson_tx2

Linux

ARM64

NVIDIA

{'gpucode':
'sm_62',
'trt-ver':
'6.0.1',
'cuda-ver':
'10.0'}

jetson_xavier

Linux

ARM64

NVIDIA

{'gpucode':
'sm_72',
'trt-ver':
'5.1.6',
'cuda-ver':
'10.0'}

qcs 605

Android

ARM64

Mali

{'ANDROID_PLATFORM':
27}

qcs 603

Android

ARM64

Mali

{'ANDROID_PLATFORM':
27}

Linux

ARM_EABIHF

rk 3288

Linux

ARM_EABIHF

Mali

rk 3399

Linux

ARM64

Mali

sbe_c

Linux

x86_64

rasp3b

BRAÇO A56

framboesa 4b

BRAÇO A72
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{'mattr':
['+neon']}

{'mcpu':
'coreavx2'}
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Lista de
dispositivos

Sistema em um Sistema
chip (SoC)
operacional

Arquitetura

Accelerator

sitara_am57x

AM 57X

Linux

ARM64

EVE e/ou C66x
DSP

x86_win32

Windows 10

X86_32

x86_win64

Windows 10

X86_32

Exemplo de
opções de
compilador

Para obter mais informações sobre as opções do compilador de valores-chave JSON para cada dispositivo
de destino, consulte oCompilerOptionscampo noOutputConfigAPItipo de dados.

Arquiteturas de sistemas e chips
As tabelas de consulta a seguir fornecem informações sobre sistemas operacionais e arquiteturas
disponíveis para trabalhos de compilação do modelo Neo.
Linux
X86_64

X86

ARM64

ARM_EABIHF

ARM_EABI

X

X

X

X

X

ARM_EABIHF

ARM_EABI

Sem
acelerador
(CPU)

X

X

GPU Nvidia

X

X

Intel_Graphics

X

ARM, Mali
Android

Sem
acelerador
(CPU)

X86_64

X86

ARM64

X

X

X

X

X

X
X

X

GPU Nvidia
Intel_Graphics
ARM, Mali
Windows

Sem
acelerador
(CPU)

X86_64

X86

X

X

ARM64
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Modelos testados
As seções dobráveis a seguir fornecem informações sobre modelos de aprendizado de máquina que foram
testados pela Amazon SageMaker Equipe Neo. Expanda a seção dobrável com base em sua estrutura
para verificar se um modelo foi testado.

Note
Esta não é uma lista abrangente de modelos que podem ser compilados com o Neo.
ConsulteEstruturas compatíveis (p. 3143)eSageMaker Operadores compatíveis com referencialpara
descobrir se você pode compilar seu modelo com SageMaker Neo.

DarkNet
Modelos BRAÇO ARM,
V8
Mali

Ambarella
Nvidia
CV22

Panorama
PARA Qualcomm
X86_Linux
X86_Windows
TDA4VMQCS603

Alexnet
Resnet X
50

X

YoLov2
Yolov2_tiny
X

X

YOLOV
3_416
Yolov3_tiny
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MXNet
Modelos BRAÇO
V8

ARM,
Mali

Ambarella Nvidia
CV22

Alexnet

X

Rede
densa
121

X

DenseNet201
X

X

GoogLeNetX

X

X

Inception
V3

Panorama PARA
QualcommX86_LinuxX86_Windows
TDA4VM QCS603

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MobileNet0,75
X

X

MobileNet1,0
X

X

MobileNetV2_0.5
X

X

MobileNetV2_1.0
X

X

X

X

X

X

X

X

X

MobileNetV3_Grande
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Modelos BRAÇO
V8

ARM,
Mali

MobileNetV3_Pequeno
X
X

Ambarella Nvidia
CV22

Panorama PARA
QualcommX86_LinuxX86_Windows
TDA4VM QCS603

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ResNeSt50
X

X

X

X

X

X

X

ResNet18_v1
X

X

ResNet18_v2
X

X

ResNet50_v1
X

X

X

X

X

X

X

X

ResNet50_v2
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ResNext101_32
x 4d
ResNext50_32
X
x 4d
Senet_154
SE_ResNext50_32
X
x 4d

X

SqueezeNet1,0
X

X

X

X

X

X

SqueezeNet1.1
X

X

X

X

X

X

VGG11

X

X

X

X

X

Exceção X

X

X

X

X

darknet
53

X

X

resnet18_v1b_0.89
X

X

resnet50_v1d_0.11
X

X

resnet50_v1d_0.86
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ssd_512_mobilenet1.0_coco
X

X

X

X

X

X

X

ssd_512_mobilenet1.0_voc
X

X

X

X

X

X

X

ssd_resnet50_v1
X

X

X

X

X

X

yolo3_darknet53_coco
X

X

X

X

X

yolo3_mobilenet1.0_coco
X
X

X

X

X

X

X

deeplab_resnet50

X
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Keras
Modelos BRAÇO
V8

ARM,
Mali

Ambarella Nvidia
CV22

Panorama PARA
QualcommX86_LinuxX86_Windows
TDA4VM QCS603

rede
densa
121

X

X

X

X

X

X

rede
densa
201

X

X

X

X

X

X

inception_v3
X

X

X

X

X

X

X

mobilenet_v1
X

X

X

X

X

X

X

X

mobilenet_v2
X

X

X

X

X

X

X

X

resnet
152_v1

X

X

X

resnet
152_v2

X

X

X

resnet
50_v1

X

X

X

X

X

resnet
50_v2

X

X

X

X

X

X

X

X

vgg16

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ONNX
Modelos BRAÇO
V8

ARM,
Mali

alexnet

Ambarella Nvidia
CV22
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QualcommX86_LinuxX86_Windows
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X
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móvel
v2-1.0

X
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X

X

X

X

X

X
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X

X

X
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X
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X
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X

X

X
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X

X
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Modelos BRAÇO
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Mali

Ambarella Nvidia
CV22

resnet
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squeezenetX
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X

vgg19

X
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X

X

X

X

X

X
X

X
X

PyTorch (FP32)
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X86_LinuxX86_Windows
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

fasterrcnn_resnet50_fpn

X

X

maskrcnn_resnet50_fpn
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X

X

X
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X
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152
remetenteX
18
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X
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X

X
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Modelos

BRAÇO
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Mali
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CV25
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Qualcomm
X86_Linux
X86_Windows
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X

X

X

X

X

X
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X
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X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X
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140_v2

X

X

X

X

X

X

X

resnet
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X

X

X

X

X

X

X

resnet
50_v2
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X

X

X

X

X

X

X

X

rede de
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X

X
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X

X

X

X

X

X

X
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X
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X
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X
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X
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X

X

X

X

TensorFlow.Keras
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DenseNet121
X

X

X

X

X

DenseNet201
X

X

X

X

X

Inception
V3

X

X

X

X

X

X

X

MobileNet X

X

X

X

X

X

X

MobileNetv2X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NASNetLarge
NASNetMobile
X

X
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Modelos

BRAÇO
V8

ARM,
Mali

Ambarella Nvidia
CV22

Panorama PARA
TDA4VM

Qualcomm
X86_Linux
X86_Windows
QCS603

ResNet101

X

X

X

X

ResNet101
V2

X

X

X

X

ResNet152

X

X

X

ResNet152
v2

X

X

X

ResNet50 X

X

X

X

ResNet50 X
V2

X

X

X

X

X

X

X

VGG16
Exceção

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TensorFlow-Light
TensorFlow-Lite (FP32)
Modelos BRAÇO ARM,
V8
Mali

AmbarellaNvidia
CV22

PanoramaPARA Qualcomm
X86_Linux
X86_Windows
i.MX
TDA4VM QCS603
8M
Plus

densenet_2018_04_27
X

X

X

X

X

inception_resnet_v2_2018_04_27

X

X

X

X

inception_v3_2018_04_27

X

X

X

X

X

inception_v4_2018_04_27

X

X

X

X

X

mnasnet_0.5_224_09_07_2018
X

X

X

X

X

mnasnet_1.0_224_09_07_2018
X

X

X

X

X

mnasnet_1.3_224_09_07_2018
X

X

X

X

X

mobilenet_v1_0.25_128
X

X

X

X

X

X

mobilenet_v1_0.25_224
X

X

X

X

X

X

mobilenet_v1_0.5_128
X

X

X

X

X

X

mobilenet_v1_0.5_224
X

X

X

X

X

X

mobilenet_v1_0.75_128
X

X

X

X

X

X

mobilenet_v1_0.75_224
X

X

X

X

X

X

mobilenet_v1_1.0_128
X

X

X

X

X

X

mobilenet_v1_1.0_192
X

X

X

X

X

X
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Modelos BRAÇO ARM,
V8
Mali

AmbarellaNvidia
CV22

PanoramaPARA Qualcomm
X86_Linux
X86_Windows
i.MX
TDA4VM QCS603
8M
Plus

mobilenet_v2_1.0_224
X

X

X

X

X

resnet_v2_101

X

X

X

X

squeezenet_2018_04_27
X

X

X

X

X

X

TensorFlow-Lite (INT8)
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X86_Windows
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Plus
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X

X
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X

X
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X

X

X

X

inception_v4_299
X

X

X

X

X
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X

X

X

X
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X

X

X

X
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X

X

X

X

mobilenet_v1_0.5_224
X

X

X

X

mobilenet_v1_0.75_128
X

X

X

X
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X

X

X

X

mobilenet_v1_1.0_128
X

X

X

X

mobilenet_v1_1.0_224
X

X

X

X

X

mobilenet_v2_1.0_224
X

X

X

X

X

deep
labv3_513

X

X

Implantar modelos
Você pode implantar o módulo de computação em dispositivos periféricos com recursos limitados:
baixando o modelo compilado do Amazon S3 para o seu dispositivo e usandoDLR, ou podem ser usados
com oAWSIoT Greengrass.
Antes de prosseguir, certifique-se de que seu dispositivo de ponta seja suportado por SageMaker Neo.
Consulte,Estruturas, dispositivos, sistemas e arquiteturas compatíveispara descobrir quais dispositivos
de ponta são compatíveis. Certifique-se de especificar seu dispositivo de borda de destino ao enviar o
trabalho de compilação, consulteUse o Neo para compilar um modelo.
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Implantar um modelo compilado (DLR)
DLRé um ambiente de execução compacto e comum para modelos de aprendizado profundo e modelos de
árvore de decisão. O DLR usa oTVMtempo de execução,Treelitetempo de execução, NVIDIA TensorRT™
e pode incluir outros tempos de execução específicos de hardware. O DLR fornece APIs Python/C++
unificadas para carregar e executar modelos compilados em vários dispositivos.
Você pode instalar a versão mais recente do pacote DLR usando o seguinte comando pip:
pip install dlr

Para instalar o DLR em destinos de GPU ou dispositivos não x86 edge, consulteVersõespara binários préconstruídos, ouInstalar o DLRpara criar DLR a partir da fonte. Por exemplo, para instalar o DLR para o
Raspberry Pi 3, você pode usar:
pip install https://neo-ai-dlr-release.s3-us-west-2.amazonaws.com/v1.3.0/pi-armv7lraspbian4.14.71-glibc2_24-libstdcpp3_4/dlr-1.3.0-py3-none-any.whl

Implantar um modelo (AWSIoT Greengrass (Greengrass)
AWSIoT Greengrassestende os recursos de nuvem para dispositivos locais. Ele permite que os
dispositivos coletem e analisem dados mais próximos da fonte de informações, reajam de maneira
autônoma a eventos locais e se comuniquem com segurança uns com os outros em redes locais.
comAWSIoT Greengrass, você pode realizar inferência de aprendizado de máquina na borda em dados
gerados localmente usando modelos treinados em nuvem. Atualmente, você pode implantar modelos em
todosAWSDispositivos IoT Greengrass baseados nos processadores das séries ARM Cortex-A, Intel Atom
e Nvidia Jetson. Para obter mais informações sobre a implantação de um aplicativo de inferência Lambda
para realizar inferências de aprendizado de máquina comAWSIoT Greengrass, consulteComo configurar a
inferência otimizada de aprendizado de máquina usando oAWSConsole de gerenciamento.

Começando com o Neo em dispositivos Edge
Este guia para começar a usar a Amazon SageMaker O Neo mostra como compilar um modelo, configurar
seu dispositivo e fazer inferências sobre seu dispositivo. A maioria dos exemplos de código usa o Boto3.
Nós fornecemos comandos usandoAWS CLIquando aplicável, bem como instruções sobre como satisfazer
os pré-requisitos do Neo.

Note
Você pode executar os seguintes trechos de código em sua máquina local, dentro de um
SageMaker caderno, dentro SageMaker Studio ou (dependendo do seu dispositivo de ponta)
em seu dispositivo edge. A configuração é semelhante; no entanto, há duas exceções principais
se você executar este guia em um SageMaker instância de caderno ou SageMaker Sessão de
estúdio:
• Não é necessário instalar o Boto3.
• Não é necessário adicionar o‘AmazonSageMakerFullAccess’Política do IAM
Este guia pressupõe que você esteja executando as instruções a seguir em seu dispositivo Edge.

Pré-requisitos
1.

Instale o Boto3
Se você estiver executando esses comandos em seu dispositivo de borda, você deve instalar oAWS
SDK for Python (Boto3). Em um ambiente Python (preferencialmente um ambiente virtual), execute o
seguinte localmente no terminal do seu dispositivo de ponta ou em uma instância de notebook Jupyter:

3154

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Dispositivos Edge

Terminal
pip install boto3

Jupyter Notebook
!pip install boto3

2.

ConfigurarAWSCredenciais
Você precisa configurar as credenciais da Amazon Web Services em seu dispositivo para
executar o SDK for Python (Boto3). Por padrão, oAWSas credenciais devem ser armazenadas no
arquivo~/.aws/credentialsem seu dispositivo de ponta. No arquivo de credenciais, você deve ver
duas variáveis de ambiente:aws_access_key_ideaws_secret_access_key.
No seu terminal, execute:
$ more ~/.aws/credentials
[default]
aws_access_key_id = YOUR_ACCESS_KEY
aws_secret_access_key = YOUR_SECRET_KEY

OAWSGuia de referência geraltem instruções sobre como obter o
necessárioaws_access_key_ideaws_secret_access_key. Para obter mais informações sobre
como configurar credenciais em seu dispositivo, consulte oBoto3documentação.
3.

Configure uma função do IAM e anexe políticas.
O Neo precisa acessar o URI do bucket do S3. Crie uma função do IAM que possa ser executada
SageMakere tem permissão para acessar o URI do S3. Você pode criar uma função do IAM usando o
SDK for Python (Boto3), o console ou oAWS CLI. O exemplo a seguir ilustra como criar uma função do
IAM usando o SDK for Python (Boto3):
import boto3
AWS_REGION = 'aws-region'
# Create an IAM client to interact with IAM
iam_client = boto3.client('iam', region_name=AWS_REGION)
role_name = 'role-name'

Para obter mais informações sobre como criar uma função do IAM com o console,AWS CLI, ou
através doAWSAPI, consulteCriando um usuário do IAM em seuAWSconta.
Crie um dicionário descrevendo a política do IAM que você está anexando. Esta política é usada para
criar uma nova função do IAM.
policy = {
'Statement': [
{
'Action': 'sts:AssumeRole',
'Effect': 'Allow',
'Principal': {'Service': 'sagemaker.amazonaws.com'},
}],
'Version': '2012-10-17'
}
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Crie uma nova função do IAM usando a política que você definiu acima:
import json
new_role = iam_client.create_role(
AssumeRolePolicyDocument=json.dumps(policy),
Path='/',
RoleName=role_name
)

Você precisa saber qual é o seu nome de recurso da Amazon (ARN) ao criar um trabalho de
compilação em uma etapa posterior, então armazene-o também em uma variável.
role_arn = new_role['Role']['Arn']

Agora que você criou uma nova função, anexe as permissões necessárias para interagir com a
Amazon SageMaker e Amazon S3:
iam_client.attach_role_policy(
RoleName=role_name,
PolicyArn='arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerFullAccess'
)
iam_client.attach_role_policy(
RoleName=role_name,
PolicyArn='arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3FullAccess'
);

4.

Crie um bucket do Amazon S3 para armazenar seus artefatos de modelo
SageMaker Neo acessará seus artefatos de modelo do Amazon S3
Boto3
# Create an S3 client
s3_client = boto3.client('s3', region_name=AWS_REGION)
# Name buckets
bucket='name-of-your-bucket'
# Check if bucket exists
if boto3.resource('s3').Bucket(bucket) not in boto3.resource('s3').buckets.all():
s3_client.create_bucket(
Bucket=bucket,
CreateBucketConfiguration={
'LocationConstraint': AWS_REGION
}
)
else:
print(f'Bucket {bucket} already exists. No action needed.')

CLI
aws s3 mb s3://'name-of-your-bucket' --region specify-your-region
# Check your bucket exists
aws s3 ls s3://'name-of-your-bucket'/

5.

Treine um modelo de aprendizado de máquina
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ConsulteTreine um modelo com a Amazon SageMakerpara obter mais informações sobre como treinar
um modelo de aprendizado de máquina usando a Amazon SageMaker. Opcionalmente, você pode
carregar seu modelo treinado localmente diretamente em um bucket URI do Amazon S3.

Note
Verifique se o modelo está formatado corretamente, dependendo da estrutura que você usou.
ConsulteO que as formas de dados de entrada fazem SageMaker Não espera?
Se você ainda não tem um modelo, use ocurlcomando para obter uma cópia local
dococo_ssd_mobilenetmodelo de TensorFlowdo site. O modelo que você acabou de copiar é um
modelo de detecção de objetos treinado a partir doConjunto de dados COCO. Digite o seguinte em
seu notebook Jupyter:
model_zip_filename = './coco_ssd_mobilenet_v1_1.0.zip'
!curl http://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/models/tflite/
coco_ssd_mobilenet_v1_1.0_quant_2018_06_29.zip \
--output {model_zip_filename}

Observe que esse exemplo específico foi empacotado em um arquivo .zip. Descompacte esse arquivo
e reempacote-o como um arquivo tar compactado (.tar.gz) antes de usá-lo em etapas superiores.
Digite o seguinte em seu notebook Jupyter:
# Extract model from zip file
!unzip -u {model_zip_filename}
model_filename = 'detect.tflite'
model_name = model_filename.split('.')[0]
# Compress model into .tar.gz so SageMaker Neo can use it
model_tar = model_name + '.tar.gz'
!tar -czf {model_tar} {model_filename}

6.

Faça upload do modelo treinado em um bucket do S3
Depois de treinar seu modo de aprendizado de máquina, armazene-o em um bucket do S3.
Boto3
# Upload model
s3_client.upload_file(Filename=model_filename, Bucket=bucket, Key=model_filename)

CLI
Substituiryour-model-filenameeyour-S3-bucketpelo nome do seu bucket do S3.
aws s3 cp your-model-filename s3://your-S3-bucket

Etapa 1: Compile o modelo.
Depois de ter satisfeito oPré-requisitos, você pode compilar seu modelo com a Amazon SageMakerNeo.
Você pode compilar seu modelo usando oAWS CLI, o console ou oAmazon Web Services SDK for Python
(Boto3), consulteUse o Neo para compilar um modelo. Neste exemplo, você compilará seu modelo com o
Boto3.
Para compilar um modelo, SageMaker O Neo exige as seguintes informações:
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1.

O URI do bucket do Amazon S3 onde você armazenou o modelo treinado.
Se você seguiu os pré-requisitos, o nome do seu bucket é armazenado em uma variável
chamadabucket. O seguinte trecho de código mostra como listar todos os seus buckets usando
oAWS CLI:
aws s3 ls

Por exemplo:
$ aws s3 ls
2020-11-02 17:08:50 bucket

2.

O URI do bucket do Amazon S3 onde deseja salvar o modelo compilado.
O trecho de código abaixo concatena o URI do bucket do Amazon S3 com o nome de um diretório de
saída chamadooutput:
s3_output_location = f's3://{bucket}/output'

3.

A estrutura de aprendizado de máquina que você usou para treinar seu modelo.
Defina a estrutura que você usou para treinar seu modelo.
framework = 'framework-name'

Por exemplo, se você quiser compilar um modelo que foi treinado usando TensorFlow, você poderia
usartfliteoutensorflow. Usar otflitese você deseja usar uma versão mais leve do TensorFlow
que usa menos memória de armazenamento.
framework = 'tflite'

Para obter uma lista completa de frameworks com suporte do Neo, consulteEstruturas, dispositivos,
sistemas e arquiteturas compatíveis.
4.

A forma da entrada do seu modelo.
O Neo requer o nome e a forma do seu tensor de entrada. O nome e a forma são passados como
pares de chave-valor.valueé uma lista das dimensões inteiras de um tensor de entrada ekeyé o
nome exato de um tensor de entrada no modelo.
data_shape = '{"name": [tensor-shape]}'

Por exemplo:
data_shape = '{"normalized_input_image_tensor":[1, 300, 300, 3]}'

Note
Verifique se o modelo está formatado corretamente, dependendo da estrutura que você usou.
ConsulteO que as formas de dados de entrada fazem SageMaker Não espera? A chave
neste dicionário deve ser alterada para o nome do novo tensor de entrada.
5.

O nome do dispositivo de destino para o qual compilar ou os detalhes gerais da plataforma de
hardware
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target_device = 'target-device-name'

Por exemplo, se você deseja implantar em um Raspberry Pi 3, use:
target_device = 'rasp3b'

Você pode encontrar a lista completa de dispositivos de ponta compatíveis emEstruturas, dispositivos,
sistemas e arquiteturas compatíveis.
Agora que você concluiu as etapas anteriores, você pode enviar um trabalho de compilação para o Neo.
# Create a SageMaker client so you can submit a compilation job
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', region_name=AWS_REGION)
# Give your compilation job a name
compilation_job_name = 'getting-started-demo'
print(f'Compilation job for {compilation_job_name} started')
response = sagemaker_client.create_compilation_job(
CompilationJobName=compilation_job_name,
RoleArn=role_arn,
InputConfig={
'S3Uri': s3_input_location,
'DataInputConfig': data_shape,
'Framework': framework.upper()
},
OutputConfig={
'S3OutputLocation': s3_output_location,
'TargetDevice': target_device
},
StoppingCondition={
'MaxRuntimeInSeconds': 900
}
)
# Optional - Poll every 30 sec to check completion status
import time
while True:
response =
sagemaker_client.describe_compilation_job(CompilationJobName=compilation_job_name)
if response['CompilationJobStatus'] == 'COMPLETED':
break
elif response['CompilationJobStatus'] == 'FAILED':
raise RuntimeError('Compilation failed')
print('Compiling ...')
time.sleep(30)
print('Done!')

Se você quiser informações adicionais para depuração, inclua a seguinte declaração de impressão:
print(response)

Se o trabalho de compilação for bem-sucedido, seu modelo compilado será armazenado no bucket de
saída do Amazon S3 que você especificou anteriormente (s3_output_location). Baixe seu modelo
compilado localmente:
object_path = f'output/{model}-{target_device}.tar.gz'
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neo_compiled_model = f'compiled-{model}.tar.gz'
s3_client.download_file(bucket, object_path, neo_compiled_model)

Etapa 2: Configurar o dispositivo
Você precisará instalar pacotes em seu dispositivo de ponta para que ele possa fazer inferências.
Você também precisará instalar oAWSIoT Greengrassnúcleo ouTempo de execução de aprendizado
profundo (DLR). Neste exemplo, você instalará os pacotes necessários para fazer inferências para
ococo_ssd_mobilenetalgoritmo de detecção de objetos e você usará o DLR.
1.

Instalar pacotes adicionais
Além do Boto3, você deve instalar determinadas bibliotecas em seu dispositivo de ponta. As
bibliotecas que você instala dependem do seu caso de uso.
Por exemplo, para ococo_ssd_mobilenetalgoritmo de detecção de objetos que você baixou
anteriormente, precisa instalarNumPypara manipulação de dados e estatísticas,ÓLEOpara carregar
imagens eMatplotlibpara gerar gráficos. Você também precisa de uma cópia do TensorFlow se você
quiser avaliar o impacto da compilação com o Neo versus uma linha de base.
!pip3 install numpy pillow tensorflow matplotlib

2.

Instale o mecanismo de inferência em seu dispositivo
Para executar seu modelo compilado em NEO, instale oTempo de execução de aprendizado profundo
(DLR)no seu dispositivo. O DLR é um ambiente de execução compacto e comum para modelos de
aprendizado profundo e modelos de árvore de decisão. Em destinos de CPU x86_64 executando
Linux, você pode instalar a versão mais recente do pacote DLR usando o seguintepipcomando:
!pip install dlr

Para instalar o DLR em destinos de GPU ou dispositivos não x86 edge, consulteVersõespara binários
pré-construídos, ouInstalar o DLRpara criar DLR a partir da fonte. Por exemplo, para instalar o DLR
para o Raspberry Pi 3, você pode usar:
!pip install https://neo-ai-dlr-release.s3-us-west-2.amazonaws.com/v1.3.0/pi-armv7lraspbian4.14.71-glibc2_24-libstdcpp3_4/dlr-1.3.0-py3-none-any.whl

Etapa 3: Faça inferências em seu dispositivo
Neste exemplo, você usará o Boto3 para baixar a saída do seu trabalho de compilação em seu
dispositivo Edge. Em seguida, você importará o DLR, baixará imagens de exemplo do conjunto de dados,
redimensionará essa imagem para corresponder à entrada original do modelo e, em seguida, fará uma
previsão.
1.

Baixe seu modelo compilado do Amazon S3 para o seu dispositivo e extraia-o do arquivo tar
compactado.
# Download compiled model locally to edge device
object_path = f'output/{model_name}-{target_device}.tar.gz'
neo_compiled_model = f'compiled-{model_name}.tar.gz'
s3_client.download_file(bucket_name, object_path, neo_compiled_model)
# Extract model from .tar.gz so DLR can use it
!mkdir ./dlr_model # make a directory to store your model (optional)
!tar -xzvf ./compiled-detect.tar.gz --directory ./dlr_model
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2.

Importe o DLR e um inicializadoDLRModelobjeto.
import dlr
device = 'cpu'
model = dlr.DLRModel('./dlr_model', device)

3.

Baixe uma imagem para inferir e formate-a com base em como seu modelo foi treinado.
Para ococo_ssd_mobilenetexemplo, você pode baixar uma imagem doConjunto de dados
COCOe, em seguida, reformar a imagem para300x300:
from PIL import Image
# Download an image for model to make a prediction
input_image_filename = './input_image.jpg'
!curl https://farm9.staticflickr.com/8325/8077197378_79efb4805e_z.jpg --output
{input_image_filename}
# Format image so model can make predictions
resized_image = image.resize((300, 300))
# Model is quantized, so convert the image to uint8
x = np.array(resized_image).astype('uint8')

4.

Use o DLR para fazer inferências.
Finalmente, você pode usar o DLR para fazer uma previsão sobre a imagem que você acabou de
baixar:
out = model.run(x)

Para obter mais exemplos de como usar o DLR para fazer inferências a partir de um modelo neocompilado
em um dispositivo de ponta, consulte oneo-ai-dlr Repositório Github.

Solucionar erros
Esta seção contém informações sobre como entender e evitar erros comuns, as mensagens de erro que
eles geram e orientações sobre como resolver esses erros. Antes de seguir em frente, faça a si mesmo as
seguintes perguntas:
Você encontrou um erro antes de implantar seu modelo? Se sim, consulteSolucionar erros de compilação
do Neo.
Você encontrou um erro depois de compilar seu modelo? Se sim, consulteSolucionar erros de inferência
de Neo.
Você encontrou um erro ao tentar compilar seu modelo para dispositivos Ambarella? Se sim,
consulteSolucionar erros de Ambarella (p. 3165).

Tipos de classificação de erro
Essa lista classifica os erros de usuários que você pode receber do Neo. Isso inclui erros de acesso e
permissão e erros de carregamento para cada uma das estruturas com suporte. Todos os outros erros são
erros do sistema.

Erro de permissão do cliente
O Neo repassa os erros deles diretamente do serviço dependente.
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• Acesso negadoao chamar sts:AssumeRole
• Qualquer 400erro ao chamar o Amazon S3 para baixar ou fazer upload de um modelo de cliente
• Erro do PassRole

Erro de carregamento
Supondo que o compilador Neo tenha carregado com sucesso .tar.gz do Amazon S3, verifique se o
arquivo tar contém os arquivos necessários para compilação. Os critérios de verificação são específicos da
estrutura:
• TensorFlow: Espera somente o arquivo protobuf (*.pb ou *.pbtxt). Para modelos salvos, espera uma
pasta de variáveis.
• Tocha: Espere apenas um arquivo pytorch (*.pth).
• MXNET: Espere apenas um arquivo de símbolo (*.json) e um arquivo de parâmetros (*.params).
• Impulso XG: Espere apenas um arquivo de modelo XGBoost (*.model). O modelo de entrada tem
limitação de tamanho.

Erro de compilação
Supondo que o compilador Neo tenha carregado com sucesso .tar.gz do Amazon S3 e que o tarball
contenha os arquivos necessários para compilação. O critério de verificação é:
• OperatorNotImplemented: Um operador não foi implementado.
• OperatorAttributeNotImplemented: O atributo no operador especificado não foi implementado.
• OperatorAttributeRequired: Um atributo é necessário para um gráfico de símbolos interno, mas não está
listado no gráfico do modelo de entrada do usuário.
• OperatorAttributeValueNotValid: O valor do atributo no operador específico não é válido.
Tópicos
• Solucionar erros de compilação do Neo (p. 3162)
• Solucionar erros de inferência de Neo (p. 3164)
• Solucionar erros de Ambarella (p. 3165)

Solucionar erros de compilação do Neo
Esta seção contém informações sobre como entender e evitar erros comuns de compilação, as mensagens
de erro que eles geram e orientações sobre como resolver esses erros.
Tópicos
• Como usar esta página (p. 3162)
• Erros relacionados à estrutura (p. 3163)
• Erros relacionados à infraestrutura (p. 3164)
• Verifique seu registro de compilação (p. 3164)

Como usar esta página
Tente resolver seu erro passando por essas seções na seguinte ordem:
1.

Verifique se a entrada do seu trabalho de compilação atende aos requisitos de entrada. Consulte O
que as formas de dados de entrada fazem SageMaker Não espera? (p. 3101)
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2.

Check comumerros específicos da estrutura.

3.

Verifique se o seu erro é umerro de infraestrutura.

4.

Verifique o seulog de compilação.

Erros relacionados à estrutura
TensorFlow
Erro

Solução

InputConfiguration: Exactly one .pb file is allowed
for TensorFlow models.

Certifique-se de fornecer apenas
um arquivo .pb ou .pbtxt.

InputConfiguration: Exactly one .pb or .pbtxt file
is allowed for TensorFlow models.

Certifique-se de fornecer apenas
um arquivo .pb ou .pbtxt.

ClientError: InputConfiguration: TVM cannot convert
<model zoo> model. Please make sure the framework
you selected is correct. The following operators
are not implemented: {<operator name>}

Verifique se a operadora que
você escolheu é suportada.
ConsulteSageMaker Estruturas e
operadores suportados pelo Neo.

Keras
Erro

Solução

InputConfiguration: No h5 file provided in <model
path>

Verifique se o arquivo h5 está
no URI do Amazon S3 que você
especificou.
Ou
Verifique se oo arquivo h5 está
formatado corretamente.

InputConfiguration: Multiple h5 files provided,
<model path>, when only one is allowed

Verifique se você está
fornecendo apenas
umh5arquivo.

ClientError: InputConfiguration: Unable to load
provided Keras model. Error: 'sample_weight_mode'

Verifique se a versão do
Keras que você especificou
é suportada. Veja, estruturas
suportadas parainstâncias de
nuvemedispositivos de borda.

ClientError: InputConfiguration: Input input has
wrong shape in Input Shape dictionary. Input shapes
should be provided in NCHW format.

Verifique se a entrada do seu
modelo segue o formato NCHW.
ConsulteO que as formas
de dados de entrada fazem
SageMaker Não espera?
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MXNet
Erro

Solução

ClientError: InputConfiguration: Only one parameter
file is allowed for MXNet model. Please make sure
the framework you select is correct.

SageMaker O Neo selecionará o
primeiro arquivo de parâmetros
fornecido para compilação.

Erros relacionados à infraestrutura
Erro

Solução

ClientError: InputConfiguration: S3 object does not
exist. Bucket: <bucket>, Key: <bucket key>

Verifique o URI do Amazon S3
que você forneceu.

ClientError: InputConfiguration: Bucket <bucket
name> is in region <region name> which is different
from AWS Sagemaker service region <service region>

Crie um bucket do Amazon S3
que esteja na mesma região que
o serviço.

ClientError: InputConfiguration: Unable to untar
input model. Please confirm the model is a tar.gz
file

Verifique se seu modelo no
Amazon S3 está compactado em
umtar.gzarquivo.

Verifique seu registro de compilação
1.

Navegue até a Amazon CloudWatch emhttps://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.

2.

Selecione a região em que você criou o trabalho de compilação naRegiãolista suspensa no canto
superior direito.

3.

No painel de navegação da Amazônia CloudWatch, escolhaLogs. SelectGrupos de logs.

4.

Pesquise o grupo de registros chamado/aws/sagemaker/CompilationJobs. Selecione o grupo
de logs .

5.

Pesquise o logstream com o nome do trabalho de compilação. Selecione o stream de logs.

Solucionar erros de inferência de Neo
Esta seção contém informações sobre como evitar e resolver alguns dos erros comuns que você pode
encontrar ao implantar e/ou invocar o endpoint. Esta seção se aplica aPyTorch 1.4.0 ou posterioreMXNet
v1.7.0 ou posterior.
• Certifique-se de que a primeira inferência (inferência de aquecimento) em dados de entrada válidos
seja feita emmodel_fn(), se você definiu ummodel_fnem seu script de inferência, caso contrário, a
seguinte mensagem de erro poderá ser vista no terminal quandopredict APIé chamado de:
An error occurred (ModelError) when calling the InvokeEndpoint operation: Received server
error (0) from <users-sagemaker-endpoint> with message "Your invocation timed out
while waiting for a response from container model. Review the latency metrics for each
container in Amazon CloudWatch, resolve the issue, and try again."

• Verifique se as variáveis de ambiente na tabela a seguir estão definidas. Se não estiverem configurados,
a seguinte mensagem de erro poderá aparecer:
No terminal:
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An error occurred (ModelError) when calling the InvokeEndpoint operation: Received
server error (503) from <users-sagemaker-endpoint> with message "{ "code": 503, "type":
"InternalServerException", "message": "Prediction failed" } ".

Em CloudWatch:
W-9001-model-stdout com.amazonaws.ml.mms.wlm.WorkerLifeCycle - AttributeError: 'NoneType'
object has no attribute 'transform'

Chave

Valor

PROGRAMA SAGEMAKER_

inference.py

DIRETÓRIO SAGEMAKER_SUBMIT_

/opt/ml/modelo/código

SAGEMAKER_CONTAINER_LOG_LEVEL

20

SAGEMAKER_REGION

<your region>

• Verifique se oMMS_DEFAULT_RESPONSE_TIMEOUTa variável de ambiente é definida como 500 ou um
valor maior ao criar a Amazon SageMaker modelo; caso contrário, a seguinte mensagem de erro poderá
ser vista no terminal:
An error occurred (ModelError) when calling the InvokeEndpoint operation: Received server
error (0) from <users-sagemaker-endpoint> with message "Your invocation timed out
while waiting for a response from container model. Review the latency metrics for each
container in Amazon CloudWatch, resolve the issue, and try again."

Solucionar erros de Ambarella
SageMaker O Neo exige que os modelos sejam empacotados em um arquivo TAR compactado
(*.tar.gz). Os dispositivos Ambarella exigem que arquivos adicionais sejam incluídos no arquivo TAR
compactado antes que ele seja enviado para compilação. Inclua os seguintes arquivos em seu arquivo
TAR compactado se quiser compilar um modelo para alvos Ambarella com SageMaker Neo:
• Um modelo treinado usando uma estrutura suportada por SageMaker Neo
• Um arquivo de configuração JSON da
• Imagens de calibração
Por exemplo, o conteúdo de seu arquivo TAR compactado deve ser semelhante ao seguinte exemplo:
###amba_config.json
###calib_data
|
### data1
|
### data2
|
### .
|
### .
|
### .
|
### data500
###mobilenet_v1_1.0_0224_frozen.pb

O diretório é configurado da seguinte forma:
• amba_config.json: Arquivo de configuração

3165

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Solucionar erros

• calib_data: Pasta contendo imagens de calibração
• mobilenet_v1_1.0_0224_frozen.pb: TensorFlow modelo salvo como um gráfico congelado
Para obter informações sobre estruturas suportadas pelo SageMaker Neo, consulte.Estruturas
compatíveis (p. 3143).

Configurando o arquivo de configuração
O arquivo de configuração fornece as informações exigidas pela cadeia de ferramentas Ambarella para
compilar o modelo. O arquivo de configuração deve ser salvo como um arquivo JSON e o nome do arquivo
deve terminar com*config.json. O gráfico a seguir mostra o conteúdo do arquivo de configuração.
Chave

Descrição

Exemplo

inputs

Dicionário mapeando camadas
de entrada para atributos.

{inputs:{"data":
{...},"data1":{...}}}

“dados”

Nome da camada de entrada.
Nota: “data” é um exemplo do
nome que você pode usar para
rotular a camada de entrada.

“dados”

forma

Descreve a forma da entrada
para o modelo. Isso segue
as mesmas convenções que
SageMaker Neo usa a.

“forma”: “1,3,224.224"

caminho do arquivo

Caminho relativo para o
diretório que contém imagens
de calibração. Eles podem ser
arquivos binários ou de imagem,
como JPG ou PNG.

“filepath”: “calib_data/”

formato de cor

Formato de cor que o modelo
espera. Isso será usado ao
converter imagens em binários.
Valores com suporte: [RGB,
BGR]. O padrão é RGB.

“formato de cor”: “RGB”

média

Valor médio a ser subtraído da
entrada. Pode ser um valor único
ou uma lista de valores. Quando
a média é fornecida como uma
lista, o número de entradas deve
corresponder à dimensão do
canal da entrada.

“média”: 128,0

escala

Valor de escala a ser usado
para normalizar a entrada. Pode
ser um valor único ou uma lista
de valores. Quando a escala
é fornecida como uma lista,
o número de entradas deve
corresponder à dimensão do
canal da entrada.

“escala”: 255,0
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Veja a seguir um exemplo de arquivo de configuração:
{

}

"inputs": {
"data": {
"shape": "1, 3, 224, 224",
"filepath": "calib_data/",
"colorformat": "RGB",
"mean":[128,128,128],
"scale":[128.0,128.0,128.0]
}
}

Imagens de calibração
Quantize seu modelo treinado fornecendo imagens de calibração. A quantização do seu modelo melhora o
desempenho do motor CVFlow em um Sistema Ambarella em um Chip (SoC). O conjunto de ferramentas
Ambarella usa as imagens de calibração para determinar como cada camada no modelo deve ser
quantizada para obter desempenho e precisão ideais. Cada camada é quantizada independentemente dos
formatos INT8 ou INT16. O modelo final tem uma mistura das camadas INT8 e INT16 após a quantização.
Quantas imagens você deve usar?
É recomendável que você inclua entre 100 e 200 imagens que sejam representativas dos tipos de cenas
que se espera que o modelo manipule. O tempo de compilação do modelo aumenta linearmente em
relação ao número de imagens de calibração no arquivo de entrada.
Quais são os formatos de imagem recomendados?
As imagens de calibração podem estar em um formato binário bruto ou em formatos de imagem como JPG
e PNG.
Sua pasta de calibração pode conter uma mistura de imagens e arquivos binários. Se a pasta de
calibração contiver imagens e arquivos binários, o conjunto de ferramentas primeiro converterá as imagens
em arquivos binários. Quando a conversão é concluída, ele usa os arquivos binários recém-gerados junto
com os arquivos binários que estavam originalmente na pasta.
Posso converter as imagens em formato binário primeiro?
Sim. Você pode converter as imagens para o formato binário com pacotes de código aberto,
comoOpenCVouPILHA. Corte e redimensione as imagens para que elas satisfaçam a camada de entrada
do seu modelo treinado.

Média e escala
Você pode especificar opções de pré-processamento de média e escala para a cadeia de ferramentas
Amberalla. Essas operações são incorporadas à rede e aplicadas durante a inferência em cada entrada.
Não forneça dados processados se você especificar a média ou a escala. Mais especificamente, não
forneça dados dos quais você subtraiu a média ou aplicou a escala.

Verifique seu registro de compilação
Para obter informações sobre como verificar o registro de compilação de dispositivos Ambarella,
consulteVerifique seu registro de compilação (p. 3164).
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Usar a Amazon Amazon SageMaker Elastic
Inference (EI)
Ao usar o Amazon Elastic Inference (EI), você pode acelerar a taxa de transferência e diminuir a latência
de obter inferências em tempo real de seus modelos de aprendizado profundo que são implantados
comoAmazônia SageMaker modelos hospedados, mas com uma fração do custo de usar uma instância
de GPU para seu endpoint. O EI permite que você adicione aceleração de inferência a um endpoint
hospedado por uma fração do custo de usar uma instância de GPU completa. Adicione um acelerador de
EI em um dos tamanhos disponíveis a um modelo implantável, além de um tipo de instância de CPU, e
depois adicione esse modelo como uma variante de produção a uma configuração de endpoint usada para
implantar um endpoint hospedado. Você também pode adicionar um acelerador de EI a um SageMaker
instância de caderpara que você possa testar e avaliar o desempenho da inferência ao criar seus modelos.
O Elastic Inference é suportado nas versões habilitadas para EI do TensorFlow, Apache MXNet e PyTorch.
Para usar qualquer outra estrutura de deep learning, exporte seu modelo usando o ONNX e, em seguida,
importe seu modelo para o MXNet. Dessa forma, você poderá usar seu modelo com EI como um modelo
do MXNet. Para obter informações sobre como importar um modelo ONNX para o MXNet, consulte
Importing an ONNX model into MXNet.
Tópicos
• Como funciona o EI (p. 3168)
• Escolher um tipo de acelerador de EI (p. 3169)
• Use EI em um SageMaker Instância de cad (p. 3169)
• Usar o EI em um endpoint hospedado (p. 3170)
• Estruturas que oferecem suporte para EI (p. 3170)
• Usar o EI com a SageMaker Algoritmos integrados (p. 3170)
• Blocos de anotações de amostra do EI (p. 3170)
• Configuração para usar o EI (p. 3171)
• Anexe o EI a uma instância de bloco de anotações (p. 3174)
• Use EI na Amazon SageMaker Endpoints hospedados (p. 3176)

Como funciona o EI
Os aceleradores Amazon Elastic Inference são dispositivos conectados à rede que funcionam junto com
SageMaker instâncias em seu endpoint para acelerar suas chamadas de inferência. O Elastic Inference
acelera a inferência, permitindo que você anexe GPUs fracionadas a qualquer instância do SageMaker.
Você pode selecionar a instância do cliente para executar seu aplicativo e anexar um acelerador do Elastic
Inference para usar a quantidade certa de aceleração de GPU para suas necessidades de inferência.
O Elastic Inference ajuda a reduzir seu custo quando não utiliza totalmente a instância da GPU para
inferência. É recomendável experimentar o Elastic Inference com seu modelo usando diferentes instâncias
de CPU e tamanhos de acelerador.
Os seguintes tipos de acelerador de EI estão disponíveis. Você pode configurar seus endpoints ou
instâncias de bloco de anotações com qualquer tipo de acelerador de EI.
Na tabela, o throughput em teraflops (TFLOPS) é listado para operações de ponto flutuante com precisão
única (F32) e de ponto flutuante com meia precisão (F16). A memória em GB também está listada.
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Tipo de acelerador

Throughput de F32 em
TFLOPS

Throughput de F16 em
TFLOPS

Memória em GB

ml.eia2.medium

1

8

2

ml.eia2.large

2

16

4

ml.eia2.xlarge

4

32

8

ml.eia1.medium

1

8

1

ml.eia1.large

2

16

2

ml.eia1.xlarge

4

32

4

Escolher um tipo de acelerador de EI
Considere os seguintes fatores ao escolher um tipo de acelerador para um modelo hospedado:
• Modelos, tensores de entrada e tamanhos de lote influenciam a quantidade de memória de acelerador
necessária. Comece com um tipo de acelerador que forneça pelo menos a mesma quantidade de
memória que o tamanho de arquivo do seu modelo treinado. Fator em que um modelo pode usar
significativamente mais memória do que o tamanho do arquivo no tempo de execução.
• As demandas por recursos de computação de CPU, principalmente memória do sistema e memória
de aceleradora e de aceleração baseada em GPU variam significativamente entre diferentes tipos
de modelos de aprendizagem profunda. Os requisitos de latência e throughput do aplicativo também
determinam a quantidade de computação e aceleração necessárias. Teste cuidadosamente diferentes
configurações de tipos de instâncias e tamanhos de aceleradores de EI para garantir que você escolha a
configuração que melhor atenda às necessidades de desempenho do seu aplicativo.
Para obter mais informações sobre como selecionar um acelerador de EI, consulte:
• Visão geral do Amazon Elastic Inference
• Escolha de uma instância e de um tipo de acelerador para seu modelo
• Otimização de custos no Amazon Elastic Inference com TensorFlow

Use EI em um SageMaker Instância de cad
Normalmente, você cria e testa modelos de aprendizado de máquina em um SageMaker notebook antes
de implantá-los para produção. Você pode anexar o EI à sua instância de bloco de anotações ao criar essa
instância. Você pode configurar um endpoint hospedado localmente na instância do notebook usando o
modo local suportado pelo TensorFlow, MXNet e PyTorch estimadores e modelos noAmazônia SageMaker
SDK do Python SDKpara testar o desempenho da inferência. Elastic Inference habilitado PyTorch não
é atualmente suportado em instâncias de notebook. Para obter instruções sobre como anexar o EI a
uma instâncias de bloco de anotações e configurar um endpoint local para inferência, consulte Anexe
o EI a uma instância de bloco de anotações (p. 3174). Também há recursos habilitados para o Elastic
Inference SageMaker Kernels Jupyter de notebook para versões do Elastic Inference habilitadas para
Elastic TensorFlow e Apache MXNet. Para obter informações sobre como usar SageMaker instâncias de
notebook, consulteUsar a Amazon Amazon SageMakerInstâncias do notebook
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Usar o EI em um endpoint hospedado
Quando você estiver pronto para implantar seu modelo de produção para fornecer inferências, você
cria um SageMaker endpoint hospedado. Você pode anexar o EI à instância em que seu endpoint está
hospedado para aumentar seu desempenho de fornecimento de inferências. Para obter instruções sobre
como anexar o EI a uma instância de endpoint hospedada, consulte Use EI na Amazon SageMaker
Endpoints hospedados (p. 3176).

Estruturas que oferecem suporte para EI
O Amazon Elastic Inference foi projetado para ser usado comAWSversões aprimoradas do TensorFlow,
Apache MXNet ou PyTorch Frameworks de machine learning. Essas versões aprimoradas das estruturas
são automaticamente incorporadas em contêineres quando você usa a Amazon SageMaker Python SDK,
ou você pode baixá-los como arquivos binários e importá-los em seus próprios contêineres Docker.
Você pode fazer download do TensorFlow arquivos binários do públicoamazonei-tensorflowBucket do
Amazon S3 até o TensorFlow recipientes de servir. Para obter mais informações sobre a criação de um
contêiner que usa a versão do TensorFlow, Consulte,Amazon Elastic Inference com o TensorFlow em
SageMaker.
Você pode baixar os arquivos binários MXNet habilitados para EI do públicoamazoneiapachemx.netBucket do Amazon S3 para o MXNet servindo contêineres. Para obter mais informações
sobre a criação de um contêiner que usa a versão do MXNet habilitada para EI, consulteAmazon Elastic
Inference com o MXNet em SageMaker.
Você pode fazer download do PyTorch arquivos binários do públicolanterna amazonei-pytochBucket
do Amazon S3 até o PyTorch recipientes de servir. Para obter mais informações sobre a criação de
um contêiner que usa a versão do PyTorch, Consulte,Amazon Elastic Inference com o PyTorch em
SageMaker.
Para usar o Elastic Inference em um endpoint hospedado, você pode escolher qualquer uma das
estruturas a seguir, dependendo de suas necessidades.
• SageMaker SDK do Python - Implantação TensorFlow modelos
• SageMaker SDK para Python - Implemente modelos MXNet
• SageMaker SDK do Python - Implantação PyTorch modelos
Se você precisar criar um contêiner personalizado para implantar seu modelo, que seja complexo e exija
extensões para uma estrutura que o SageMaker contêineres pré-construídos não suportam, usamo nível
baixoAWSSDK for Python (Boto 3).

Usar o EI com a SageMaker Algoritmos integrados
Atualmente, os algoritmos internos Classificação de imagens - MXNet (p. 2205) e Detecção de
objetos (p. 2231) oferecem suporte para EI. Para obter um exemplo que usa o algoritmo de classificação
de imagem com EI, consulte Exemplo de classificação de imagem multiclasse de ponta a ponta.

Blocos de anotações de amostra do EI
Os exemplos de cadernos de amostra a seguir fornecem exemplos de uso do EI em SageMaker:
• Usando o Amazon Elastic Inference com o MXNet na Amazon SageMaker
• Usando o Amazon Elastic Inference com o MXNet em uma Amazon SageMaker Instância de cad
• Usando o Amazon Elastic Inference com Neo-compilado TensorFlow modelo no no SageMaker
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• Usando o Amazon Elastic Inference com um pré-treinado TensorFlow Modelo de serviço no no
SageMaker

Configuração para usar o EI
Use as instruções neste tópico somente se uma das seguintes situações for aplicável ao seu caso:
• Você deseja usar uma função personalizada ou uma política de permissões.
• Você deseja usar uma VPC para seu modelo hospedado ou instância de bloco de anotações.

Note
Se você já tiver uma função de execução que tenha aAmazonSageMakerFullAccesspolítica
gerenciada anexada (isso vale para qualquer função do IAM que você cria ao criar uma instância
de notebook, trabalho de treinamento ou modelo no console) e você não está se conectando a um
modelo de EI ou instância de notebook em uma VPC, você não precisa fazer nenhuma dessas
alterações para usar o EI na Amazon SageMaker.
Tópicos
• Configurar permissões necessárias (p. 3171)
• Usar uma VPC personalizada para conectar-se ao EI (p. 3173)

Configurar permissões necessárias
Para usar o EI no SageMaker, a função que você usa para abrir uma instância de notebook ou criar um
modelo implantável deve ter uma política com as permissões necessárias anexadas. Você pode anexar
à função a política gerenciada AmazonSageMakerFullAccess, que contém as permissões necessárias
ou adicionar uma política personalizada que tenha as permissões necessárias. Para obter informações
sobre como criar uma função do IAM, consulteCriando uma função para umAWSServiço (console)naAWS
Identity and Access ManagementGuia do usuário do. Para obter informações sobre como anexar uma
política a uma função, consulte Adicionar e remover políticas do IAM.
Adicione essas permissões especificamente para conectar o EI em uma política do IAM.
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"elastic-inference:Connect",
"ec2:DescribeVpcEndpoints"
],
"Resource": "*"

A política de IAM a seguir é a lista completa das permissões necessárias para usar o EI em SageMaker.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"elastic-inference:Connect",
"ec2:DescribeVpcEndpoints"
],
"Resource": "*"
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},
{

},
{

},
{

},
{

"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:*"
],
"Resource": "*"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ecr:GetAuthorizationToken",
"ecr:GetDownloadUrlForLayer",
"ecr:BatchGetImage",
"ecr:BatchCheckLayerAvailability",
"cloudwatch:PutMetricData",
"cloudwatch:PutMetricAlarm",
"cloudwatch:DescribeAlarms",
"cloudwatch:DeleteAlarms",
"ec2:CreateNetworkInterface",
"ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
"ec2:DeleteNetworkInterface",
"ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
"ec2:DescribeNetworkInterfaces",
"ec2:DescribeVpcs",
"ec2:DescribeDhcpOptions",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeSecurityGroups",
"application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
"application-autoscaling:DeleteScheduledAction",
"application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
"application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
"application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
"application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
"application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
"application-autoscaling:PutScalingPolicy",
"application-autoscaling:PutScheduledAction",
"application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
"logs:CreateLogGroup",
"logs:CreateLogStream",
"logs:DescribeLogStreams",
"logs:GetLogEvents",
"logs:PutLogEvents"
],
"Resource": "*"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:DeleteObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::*SageMaker*",
"arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
"arn:aws:s3:::*sagemaker*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:CreateBucket",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:ListBucket",
"s3:ListAllMyBuckets"
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},
{

},
{

],
"Resource": "*"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEqualsIgnoreCase": {
"s3:ExistingObjectTag/SageMaker": "true"
}
}

"Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.applicationautoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
"Condition": {
"StringLike": {
"iam:AWSServiceName": "sagemaker.application-autoscaling.amazonaws.com"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": "sagemaker.amazonaws.com"
}
}
}
]
}

Usar uma VPC personalizada para conectar-se ao EI
Para usar o EI com a SageMaker em uma VPC, você precisa criar e configurar dois security groups e
configurar um PrivateLink Endpoint de interface com VPC. O EI usa o endpoint da interface VPC para se
comunicar com o SageMaker endpoints na sua VPC. Os grupos de segurança que você cria são usados
para conectar-se ao endpoint da interface de VPC.

Configurar grupos de segurança para conectar-se ao EI
Para usar o EI em uma VPC, você precisa criar dois grupos de segurança:
• Um grupo de segurança para controlar o acesso ao endpoint da interface de VPC que você configurará
para o EI.
• Um grupo de segurança que permite SageMaker para ligar para o primeiro grupo de segurança.

Como configurar os dois grupos de segurança
1.

Crie um grupo de segurança sem conexões de saída. Você o anexará à interface do VPC endpoint
que será criado na próxima seção.
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2.

Crie um segundo grupo de segurança sem conexões de entrada, mas com uma conexão de saída
com o primeiro grupo de segurança.

3.

Edite o primeiro grupo de segurança para permitir conexões de entrada apenas com o segundo grupo
de segurança em todas as conexões de saída.

Para obter mais informações sobre security groups da VPC, consulteGrupos de segurança da VPCnaGuia
do usuário da Amazon Virtual Private Cloud.

Configurar um endpoint de interface de VPC para conectar-se ao EI
Para usar o EI com a SageMaker em uma VPC personalizada, você precisa configurar um endpoint de
interface VPC (PrivateLink) para o serviço EI.
• Configurar um endpoint de interface VPC (PrivateLink) para o EI. Siga as instruções em Criação de um
endpoint de interface. Na lista de serviços, escolha com.amazonaws.<region>.elastic-inference.runtime.
Para Grupo de segurança, certifique-se de selecionar o primeiro grupo de segurança criado na seção
anterior para o endpoint.
• Quando você configurar o endpoint da interface, escolha todas as Zonas de disponibilidade onde o EI
está disponível. O EI falhará se você não configurar pelo menos duas Zonas de disponibilidade. Para
obter informações sobre sub-redes de VPC, consulte VPCs e sub-redes.

Anexe o EI a uma instância de bloco de anotações
Para testar e avaliar o desempenho de inferência usando o EI, você pode anexar o EI a uma instâncias
de bloco de anotações ao criar ou atualizar essa instância. Você pode então usar o EI no modo local para
hospedar um modelo em um endpoint hospedado na instância de bloco de anotações. Você deve testar
vários tamanhos de instâncias de bloco de anotações e aceleradores do EI para avaliar a configuração que
funciona melhor para o seu caso de uso.

Configuração para usar o EI
Para usar o EI localmente em uma instância de bloco de anotações, crie uma instância de bloco de
anotações com uma instância do EI.

Como criar uma instância de bloco de anotações com uma instância do EI
1.

Abra a Amazon Amazon Amazon Amazon SageMaker Console do nohttps://console.aws.amazon.com/
sagemaker/.

2.

No painel de navegação, selecione Instâncias de bloco de anotações.

3.

Escolha Create notebook instance (Criar instância de caderno).

4.

Para Nome da instância de bloco de anotações, forneça um nome exclusivo para a sua instância de
bloco de anotações.

5.

Para o tipo de instância de bloco de anotações, escolha uma instância de CPU, como ml.t2.medium.

6.

Para Elastic Inference (EI) (Inferência elástica (EI)), escolha uma instância na lista, como
ml.eia2.medium.

7.

ParaIAM role (Função do IAM), escolha uma função do IAM que tenha as permissões necessárias
para usar SageMaker e EI.

8.

(Opcional) Para VPC - Optional (VPC – Opcional), se quiser que a instância do bloco de anotações
use uma VPC, escolha uma na lista disponível. Caso contrário, deixe como No VPC (Nenhuma VPC).
Se você usa uma VPC, siga as instruções em Usar uma VPC personalizada para conectar-se ao
EI (p. 3173).
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9.

(Opcional) Para Configuração do ciclo de vida - opcional, deixe como Nenhuma configuração ou
escolha uma configuração de ciclo de vida. Para obter mais informações, consultePersonalizar uma
instância de bloco de anotações usando um script de configuração do ciclo de vida (p. 308)

10. (Opcional) ParaChave de criptografia - opcional, Opcional) Se você quiser SageMaker para usar
umAWS Key Management Service(AWS KMS) para criptografar dados no volume de armazenamento
de ML anexado à instância do notebook, especifique a chave.
11. (Opcional) Para Tamanho do volume em GB - opcional, deixe o valor padrão de 5.
12. (Opcional) Para Tags, adicione tags à instância de bloco de anotações. Uma tag é um rótulo que você
atribui para ajudar a gerenciar suas instâncias de bloco de anotações. Uma tag consiste em uma
chave e um valor, ambos definidos por você.
13. Escolha Criar instância de bloco de anotações.
Depois de criar sua instância de bloco de anotações com o EI anexado, você pode criar um bloco de
anotações Jupyter e configurar um ponto de extremidade EI hospedado localmente na instância de bloco
de anotações.
Tópicos
• Use EI no modo local em SageMaker (p. 3175)

Use EI no modo local em SageMaker
Para usar o EI localmente em um endpoint hospedado em uma instância de notebook, use o modo
local com oAmazônia SageMaker SDK do Python SDKversões de qualquer um dos TensorFlow, MXNet
ou PyTorchestimadores ou modelos. Para obter mais informações sobre o suporte do modo local na
SageMakerSDK para Python, consultehttps://github.com/aws/sagemaker-python-sdk#sagemaker-pythonsdk-overview.
Tópicos
• Use EI no modo local com SageMaker TensorFlow Estimadores e modelos (p. 3175)
• Usar o EI no modo local com estimadores e modelos Apache MXNet do SageMaker (p. 3176)
• Use EI no modo local com SageMaker PyTorch Estimadores e modelos (p. 3176)

Use EI no modo local com SageMaker TensorFlow Estimadores e modelos
Para usar o EI com a TensorFlow no modo local,
especifiquelocalpeloinstance_typeelocal_sagemaker_notebookpeloaccelerator_typequando
você liga para odeploymétodo de um estimador ou objeto de modelo. Para obter mais informações
sobre aAmazônia SageMaker SDK do Python SDK TensorFlow estimadores e modelos, consultehttps://
sagemaker.readthedocs.io/en/stable/frameworks/tensorflow/index.html.
O código a seguir mostra como usar o modo local com um objeto estimador. Antes de chamar o método
deploy, você deve ter:
• Treinado o modelo chamando o método fit de um estimador.
• Transmitir um artefato de modelo ao inicializar o objeto de modelo.

# Deploys the model to a local endpoint
tf_predictor = tf_model.deploy(initial_instance_count=1,
instance_type='local',
accelerator_type='local_sagemaker_notebook')

3175

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Endpoints com Elastic Inference

Usar o EI no modo local com estimadores e modelos Apache MXNet do
SageMaker
Para usar o EI com MXNet em modo local, especifique local para instance_type e
local_sagemaker_notebook para accelerator_type ao chamar o método deploy de um estimador
ou um objeto de modelo. Para obter mais informações sobre aAmazônia SageMaker SDK do Python
SDKEstimadores e modelos do MXNet, consultehttps://sagemaker.readthedocs.io/en/stable/frameworks/
mxnet/index.html.
O código a seguir mostra como usar o modo local com um objeto estimador. Você deve ter chamado
anteriormente o método fit do estimador para treinar o modelo.
# Deploys the model to a local endpoint
mxnet_predictor = mxnet_estimator.deploy(initial_instance_count=1,
instance_type='local',
accelerator_type='local_sagemaker_notebook')

Para obter um exemplo completo do uso do EI no modo local com o MXNet, consulte o exemplo de
caderno emhttps://sagemaker-examples.readthedocs.io/en/latest/sagemaker-python-sdk/mxnet_mnist/
mxnet_mnist_elastic_inference_local.html.

Use EI no modo local com SageMaker PyTorch Estimadores e modelos
Para usar o EI com a PyTorch no modo local, quando você
chama odeploymétodo de um estimador ou objeto de modelo,
especifiquelocalpeloinstance_typeelocal_sagemaker_notebookpeloaccelerator_type.
Para obter mais informações sobre aAmazônia SageMaker SDK do Python SDK PyTorch estimadores e
modelos, consulteSageMaker PyTorch Estimadores e modelos.
O código a seguir mostra como usar o modo local com um objeto estimador. Você deve ter chamado
anteriormente o método fit do estimador para treinar o modelo.
# Deploys the model to a local endpoint
pytorch_predictor = pytorch_estimator.deploy(initial_instance_count=1,
instance_type='local',
accelerator_type='local_sagemaker_notebook')

Use EI na Amazon SageMaker Endpoints hospedados
Para usar o Elastic Inference (EI) na Amazon SageMaker com um endpoint hospedado para inferência
em tempo real, especifique um acelerador de EI ao criar o modelo implantável a ser hospedado nesse
endpoint. Você pode fazer isso por meio de uma das seguintes maneiras:
• Usar oAmazônia SageMaker SDK do Python SDKversões de qualquer um dos TensorFlow, MXNet ou
PyTorche o SageMaker contêineres pré-construídos para TensorFlow, MXNet e PyTorch
• Construa seu próprio contêiner e use o nível baixo SageMaker API (Boto 3). Você precisará importar
a versão habilitada para EI de qualquer TensorFlow, MXNet ou PyTorchdos locais do Amazon S3
fornecidos em seu contêiner e use uma dessas versões para escrever seu script de treinamento.
• Use os algoritmos integrados Classificação de imagens - MXNet (p. 2205) ou Detecção de
objetos (p. 2231) e use o AWS SDK for Python (Boto3) para executar o trabalho de treinamento e criar o
modelo implantável e o endpoint hospedado.
Tópicos
• Use EI com um SageMaker TensorFlowContêiner (p. 3177)
• Use EI com um SageMaker Contêiner MXNet (p. 3177)
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• Use EI com um SageMaker PyTorch Contêiner (p. 3178)
• Usar EI com i seu próprio contêiner (p. 3178)

Use EI com um SageMaker TensorFlowContêiner
Para usar o TensorFlow com EI em SageMaker, você precisa ligar para odeploymétodo de qualquer um
dosEstimadorouModeloobjetos. Em seguida, você especifica um tipo de acelerador usando o argumento
de entrada accelerator_type. Para obter informações sobre o uso TensorFlow na SageMakerSDK do
Python, consulte:https://sagemaker.readthedocs.io/en/stable/frameworks/tensorflow/index.html.
SageMaker fornece treinamento de modelo padrão e código de inferência para sua conveniência. Para
formatos de arquivo personalizados, pode ser necessário implementar um código de treinamento e
inferência de modelo personalizado.

Usar um objeto estimador
Para usar um objeto estimador com o EI, ao usar o método de implantação, inclua o argumento de
entrada accelerator_type. O estimador retorna um objeto previsor que chamamos de seu método de
implantação, conforme mostrado no código de exemplo.
# Deploy an estimator using EI (using the accelerator_type input argument)
predictor = estimator.deploy(initial_instance_count=1,
instance_type='ml.m4.xlarge',
accelerator_type='ml.eia2.medium')

Usar um objeto de modelo
Para usar um objeto de modelo com EI, ao usar o método de implantação, inclua o argumento de
entrada accelerator_type. O estimador retorna um objeto previsor que chamamos de seu método de
implantação, conforme mostrado no código de exemplo.
# Deploy a model using EI (using the accelerator_type input argument)
predictor = model.deploy(initial_instance_count=1,
instance_type='ml.m4.xlarge',
accelerator_type='ml.eia2.medium')

Use EI com um SageMaker Contêiner MXNet
Para usar o MXNet com EI em SageMaker, você precisa ligar para odeploymétodo de qualquer um
dosEstimadorouModeloobjetos. Depois, especifique um tipo de aceleradora usando o argumento de
entrada accelerator_type. Para obter informações sobre como usar o MXNet naAmazônia SageMaker
SDK do Python SDK, Consulte,https://sagemaker.readthedocs.io/en/stable/frameworks/mxnet/index.html
Para sua conveniência, SageMaker fornece treinamento de modelo padrão e código de inferência.
Para formatos de arquivo personalizados, pode ser necessário escrever um código de inferência e de
treinamento de modelo personalizado.

Usar um objeto estimador
Para usar um objeto estimador com o EI, ao usar o método de implantação, inclua o argumento de
entrada accelerator_type. O estimador retorna um objeto previsor que chamamos de seu método de
implantação, conforme mostrado no código de exemplo.
# Deploy an estimator using EI (using the accelerator_type input argument)
predictor = estimator.deploy(initial_instance_count=1,
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instance_type='ml.m4.xlarge',
accelerator_type='ml.eia2.medium')

Usar um objeto de modelo
Para usar um objeto de modelo com EI, ao usar o método de implantação, inclua o argumento de
entrada accelerator_type. O estimador retorna um objeto previsor que chamamos de seu método de
implantação, conforme mostrado no código de exemplo.
# Deploy a model using EI (using the accelerator_type input argument)
predictor = model.deploy(initial_instance_count=1,
instance_type='ml.m4.xlarge',
accelerator_type='ml.eia2.medium')

Para obter um exemplo completo do uso do EI com o MXNet em SageMaker, veja o caderno de amostra
emhttps://github.com/awslabs/amazon-sagemaker-examples/blob/master/sagemaker-python-sdk/
mxnet_mnist/mxnet_mnist_elastic_inference.ipynb

Use EI com um SageMaker PyTorch Contêiner
Para usar o PyTorch com EI em SageMaker, você precisa ligar para odeploymétodo de qualquer um
dosEstimadorouModeloobjetos. Depois, especifique um tipo de aceleradora usando o argumento de
entrada accelerator_type. Para obter informações sobre como usar PyTorch naAmazônia SageMaker
SDK do Python SDK, Consulte,SageMaker PyTorch Estimadores e modelos.
Para sua conveniência, SageMaker fornece treinamento de modelo padrão e código de inferência.
Para formatos de arquivo personalizados, pode ser necessário escrever um código de inferência e de
treinamento de modelo personalizado.

Usar um objeto estimador
Para usar um objeto estimador com o EI, ao usar o método de implantação, inclua o argumento de
entrada accelerator_type. O estimador retorna um objeto previsor, que chamamos de seu método de
implantação, conforme mostrado nesse código de exemplo.
# Deploy an estimator using EI (using the accelerator_type input argument)
predictor = estimator.deploy(initial_instance_count=1,
instance_type='ml.m4.xlarge',
accelerator_type='ml.eia2.medium')

Usar um objeto de modelo
Para usar um objeto de modelo com EI, ao usar o método de implantação, inclua o argumento de
entrada accelerator_type. O modelo retorna um objeto previsor, que chamamos de seu método de
implantação, conforme mostrado nesse código de exemplo.
# Deploy a model using EI (using the accelerator_type input argument)
predictor = model.deploy(initial_instance_count=1,
instance_type='ml.m4.xlarge',
accelerator_type='ml.eia2.medium')

Usar EI com i seu próprio contêiner
Para usar o EI com um modelo em um contêiner personalizado que você cria, use o nível baixoAWSSDK
para Python (Boto 3). faça download e importe oAWSVersões habilitadas para EI do TensorFlow, Apache
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MXNet ou PyTorch estruturas de aprendizado de máquina e escreva seu script de treinamento usando
essas estruturas.

Importe a versão EI do TensorFlow, MXNet ou PyTorch no seu contêiner de
Docker
Para usar o EI com seu próprio contêiner, você precisa importar o Amazon EI TensorFlow Biblioteca de
servidores, biblioteca Amazon EI Apache MXNet ou Elastic Inference habilitada PyTorch biblioteca em
seu contêiner. As versões habilitadas para EI do TensorFlow e o MXNet estão atualmente disponíveis
como arquivos binários armazenados em locais do Amazon S3. Você pode fazer download do binário
habilitado para o TensorFlow do bucket do Amazon S3 emconsole.aws.amazon.com/s3/buckets/amazoneitensorflow. Para obter informações sobre a criação de um contêiner que usa a versão habilitada para EI
do TensorFlow, Consulte,https://github.com/aws/sagemaker-tensorflow-container#building-the-sagemakerelastic-inference-tensorflow-serving-container. Você pode baixar o binário habilitado para EI para o
Apache MXNet do bucket público do Amazon S3 emconsole.aws.amazon.com/s3/buckets/amazoneiapachemxnet. Para obter informações sobre a criação de um contêiner que usa a versão do MXNet
habilitada para EI, consultehttps://github.com/aws/sagemaker-mxnet-container#building-the-sagemakerelastic-inference-mxnet-container. Você pode baixar o binário habilitado para Elastic Inference para
PyTorch do bucket público do Amazon S3 emconsole.aws.amazon.com/s3/buckets/amazonei-pytorch.
Para obter informações sobre a criação de um contêiner que usa a versão habilitada para Elastic Inference
do PyTorch, Consulte,Compilar sua imagem.

Crie um endpoint EI comAWSSDK for Python (Boto 3)
Para criar um endpoint usando o AWS SDK para Python (Boto 3), primeiro crie uma configuração
de endpoint. A configuração de endpoint especifica um ou mais modelos (chamados de variantes de
produção) que você deseja hospedar no endpoint. Para anexar o EI a uma ou mais das variantes de
produção hospedados no endpoint, você especifica um dos tipos de instância de EI como o campo
AcceleratorType para essa ProductionVariant. Em seguida, você transmite essa configuração de
endpoint ao criar o endpoint.

Criar uma configuração de endpoint
Para usar o EI, é necessário especificar um tipo de aceleradora na configuração do endpoint:
# Create Endpoint Configuration
from time import gmtime, strftime
endpoint_config_name = 'ImageClassificationEndpointConfig-' + strftime("%Y-%m-%d-%H-%M-%S",
gmtime())
print(endpoint_config_name)
create_endpoint_config_response = sagemaker.create_endpoint_config(
EndpointConfigName = endpoint_config_name,
ProductionVariants=[{
'InstanceType':'ml.m4.xlarge',
'InitialInstanceCount':1,
'ModelName':model_name,
'VariantName':'AllTraffic',
'AcceleratorType':'ml.eia2.medium'}])
print("Endpoint Config Arn: " + create_endpoint_config_response['EndpointConfigArn'])

Criar um endpoint
Depois de criar uma configuração de endpoint com um tipo de aceleradora, é possível criar um endpoint.
endpoint_name = 'ImageClassificationEndpoint-' + strftime("%Y-%m-%d-%H-%M-%S", gmtime())
endpoint_response = sagemaker.create_endpoint(
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EndpointName=endpoint_name,
EndpointConfigName=endpoint_config_name)

Depois de criar o endpoint, é possível invocá-lo usando o método invoke_endpoint em um objeto do
tempo de execução Boto3, como faria com qualquer outro endpoint.

Práticas recomendadas para minimizar as
interrupções durante as atualizações do driver da
GPU
SageMaker O Model Deployment atualiza os drivers de GPU nas instâncias de ML para opções de
inferência em tempo real, em Batch e assíncrona ao longo do tempo para fornecer aos clientes acesso
às melhorias dos fornecedores de drivers. Abaixo, você pode ver a versão da GPU compatível com cada
opção de inferência. Diferentes versões de drivers podem mudar a forma como seu modelo interage com
as GPUs. Abaixo estão algumas estratégias para ajudar você a entender como seu aplicativo funciona com
diferentes versões de drivers.

Versões atuais e famílias de instâncias compatíveis
Amazônia SageMaker A inferência oferece suporte aos seguintes drivers e famílias de instâncias:
Serviço

GPU

Versão do driver

Tipos de instância

Em tempo real

NVIDIA

470.57.02

ml.p2.*, ml.p3.*,
ml.p4d.*, ml.g4dn.*,
ml.g5. *

Lote

NVIDIA

470.57.02

ml.p2.*, ml.p3.*,
ml.p4d.*, ml.g4dn.*,
ml.g5*

Elasynchronous
Inference

NVIDIA

470.57.02

ml.p2.*, ml.p3.*,
ml.p4d.*, ml.g4dn.*,
ml.g5*

Solucione problemas do seu modelo de contêiner com
recursos de GPU
Se você encontrar um problema ao executar a carga de trabalho da GPU, consulte as seguintes
orientações:

Falha na detecção da placa GPU ou erro de inicialização da NVIDIA
Executar onvidia-smiComando (NVIDIA System Management Interface) de dentro do contêiner
Docker. Se a interface de gerenciamento do sistema NVIDIA detectar um erro de detecção de GPU ou de
inicialização da NVIDIA, ela retornará a seguinte mensagem de erro:
Failed to initialize NVML: Driver/library version mismatch
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Com base no seu caso de uso, siga estas melhores práticas para resolver a falha ou o erro:
• Siga a recomendação de melhores práticas descrita naSe você trouxer seus próprios contêineres
modelo (BYO) (p. 3181)menu suspenso.
• Siga a recomendação de melhores práticas descrita naSe você usar uma camada de compatibilidade
CUDA (p. 3181)menu suspenso.
Consulte oPágina da interface de gerenciamento do sistema NVIDIAno site da NVIDIA para obter mais
informações.

Práticas recomendadas para trabalhar com versões
de driver incompatíveis
Veja a seguir informações sobre como atualizar o driver da GPU:

O driver do qual meu contêiner depende é menor do que a versão na instância de
GPU de ML
Nenhuma ação é necessária. A NVIDIA oferece compatibilidade com versões anteriores.

O driver do qual meu contêiner depende é maior do que a versão nas instâncias
de GPU de ML
Se for uma pequena diferença de versão, nenhuma ação será necessária. A NVIDIA oferece
compatibilidade com versões secundárias.
Se for uma grande diferença de versão, o Package de compatibilidade CUDA precisará ser instalado. Por
favor, consultePackage de compatibilidade CUDAna documentação da NVIDIA.

Important
O Package de compatibilidade CUDA não é compatível com versões anteriores, então ele precisa
ser desativado se a versão do driver na instância for maior do que a versão do Package de
compatibilidade CUDA.

Se você trouxer seus próprios contêineres modelo (BYO)
Certifique-se de que nenhum pacote de driver NVIDIA esteja incluído na imagem, o que possa causar
conflito com a versão do driver NVIDIA no host.

Se você usar uma camada de compatibilidade CUDA
Para verificar se a versão do driver da plataforma Nvidia suporta a versão do Package de compatibilidade
CUDA instalada no contêiner do modelo, consulte oDocumentação do CUDA. Se a versão do driver da
plataforma Nvidia não suportar a versão do Package de compatibilidade CUDA, você poderá desativar
ou remover o Package de compatibilidade CUDA da imagem do contêiner do modelo. Se a versão das
bibliotecas de compatibilidade CUDA for suportada pela versão mais recente do driver Nvidia, sugerimos
que você habilite o Package de compatibilidade CUDA com base na versão do driver Nvidia detectada
para compatibilidade future adicionando o trecho de código abaixo ao script shell de inicialização do
contêiner (noENTRYPOINT(Script).
O script demonstra como alternar dinamicamente o uso do Package de Compatibilidade CUDA com
base na versão do driver Nvidia detectada no host implantado para seu contêiner de modelo. Quando
SageMaker lança uma versão mais recente do driver Nvidia, o Package de compatibilidade CUDA
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instalado pode ser desligado automaticamente se o aplicativo CUDA for suportado nativamente no novo
driver.
#!/bin/bash
verlte() {
[ "$1" = "$2" ] $$ return 1 || [ "$2" = "`echo -e "$1\n$2" | sort -V | head -n1`" ]
}
if [ -f /usr/local/cuda/compat/libcuda.so.1 ]; then
cat /usr/local/cuda/version.txt
CUDA_COMPAT_MAX_DRIVER_VERSION=$(readlink /usr/local/cuda/compat/libcuda.so.1 |cut d'.' -f 3-)
echo "CUDA compat package requires Nvidia driver #${CUDA_COMPAT_MAX_DRIVER_VERSION}"
NVIDIA_DRIVER_VERSION=$(sed -n 's/^NVRM.*Kernel Module *\([0-9.]*\).*$/\1/p' /proc/
driver/nvidia/version 2>/dev/null || true)
echo "Current installed Nvidia driver version is ${NVIDIA_DRIVER_VERSION}"
if [ $(verlte $CUDA_COMPAT_MAX_DRIVER_VERSION $NVIDIA_DRIVER_VERSION) ]; then
echo "Setup CUDA compatibility libs path to LD_LIBRARY_PATH"
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda/compat:$LD_LIBRARY_PATH
echo $LD_LIBRARY_PATH
else
echo "Skip CUDA compat libs setup as newer Nvidia driver is installed"
fi
else
echo "Skip CUDA compat libs setup as package not found"
fi

Perguntas frequentes sobre hospedagem de
modelos
Consulte os seguintes itens de perguntas frequentes para obter respostas às perguntas mais frequentes
sobre SageMaker Host de inferência.

Host geral
Os seguintes itens de perguntas frequentes respondem a perguntas gerais comuns sobre SageMaker
Elastic Inference.

P: Quais opções de implantação a Amazon SageMaker fornecer?
A: Depois de criar e treinar modelos, a Amazon SageMaker oferece quatro opções para implantá-las
para que você possa começar a fazer previsões. A inferência em tempo real é adequada para cargas
de trabalho com requisitos de latência de milissegundos, tamanhos de carga útil de até 6 MB e tempos
de processamento de até 60 segundos. O Batch Transform é ideal para previsões off-line em grandes
lotes de dados que estão disponíveis antecipadamente. A inferência assíncrona foi projetada para cargas
de trabalho que não têm requisitos de latência inferiores a um segundo, tamanhos de carga útil de até
1 GB e tempos de processamento de até 15 minutos. Com o Serverless Inference, você pode implantar
rapidamente modelos de aprendizado de máquina para inferência sem precisar configurar ou gerenciar
a infraestrutura subjacente e pagar apenas pela capacidade computacional usada para processar
solicitações de inferência, o que é ideal para cargas de trabalho intermitentes.

P: Como escolho uma opção de implantação de modelo no SageMaker?
A: O diagrama a seguir pode ajudá-lo a escolher um SageMaker Opção de implantação do modelo de
hospedagem.
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O diagrama anterior mostra o seguinte processo de decisão. Se você quiser processar solicitações em
lotes, talvez queira escolher Transformação Batch. Caso contrário, se quiser receber inferência para cada
solicitação ao seu modelo, talvez você queira escolher Inferência assíncrona, Inferência sem servidor
ou Inferência em tempo real. Você pode escolher a inferência assíncrona se tiver longos tempos de
processamento ou grandes cargas úteis e quiser enfileirar solicitações. Você pode escolher Serverless
Inference se sua carga de trabalho tiver tráfego imprevisível ou intermitente. Você pode escolher a
inferência em tempo real se tiver tráfego sustentado e precisar de uma latência menor e consistente para
suas solicitações.

P: Eu ouvi SageMaker A inferência é cara. Qual é a melhor maneira de otimizar
meus custos ao hospedar modelos?
A: Para otimizar custos com o SageMaker Elastic Inference, você deve escolher a opção de
hospedagem certa para o seu caso de uso. Você também pode usar recursos de inferência, como
oAmazônia SageMaker Savings Plans, otimização de modelos comSageMaker Neo,Endpoints de
vários modeloseTerminais com vários contêineresou escalonamento automático. Para obter dicas
sobre como otimizar seus custos de inferência, consulteMelhores práticas de otimização de custos de
inferência (p. 3013).

P: Por que devo usar a Amazon SageMaker Recomendador de inferência?
A: Você deve usar o Amazon SageMaker Recomendador de inferência se você precisar de
recomendações para a configuração correta do endpoint para melhorar o desempenho e reduzir custos.
Anteriormente, os cientistas de dados que queriam implantar seus modelos precisavam executar
benchmarks manuais para selecionar a configuração correta do endpoint. Primeiro, eles precisavam
selecionar o tipo certo de instância de aprendizado de máquina dentre mais de 70 tipos de instância
disponíveis com base nos requisitos de recursos de seus modelos e cargas de amostra e, em seguida,
otimizar o modelo para considerar diferentes hardwares. Em seguida, eles tiveram que realizar testes de
carga extensivos para validar se os requisitos de latência e taxa de transferência foram atendidos e que
os custos eram baixos. O Inference Recommender elimina essa complexidade ao ajudar você a fazer o
seguinte:
• Comece em minutos com uma recomendação de instância.
• Realize testes de carga em todos os tipos de instância para obter recomendações sobre a configuração
do seu endpoint em poucas horas.
• Ajuste automaticamente os parâmetros do contêiner e do servidor modelo, bem como realize
otimizações de modelo para um determinado tipo de instância.
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P: O que é um servidor modelo?
UM: SageMaker endpoints são endpoints HTTP REST que usam um servidor web em contêiner, que
inclui um servidor modelo. Esses contêineres são responsáveis por carregar e atender às solicitações
de um modelo de aprendizado de máquina. Eles implementam um servidor web que responde a/
invocationse/pingna porta 8080.
Os servidores de modelos comuns incluem TensorFlow Fornecer, TorchServe e servidor multimodelo.
SageMaker os contêineres de estrutura têm esses servidores modelo integrados.

P: O que é trazer seu próprio contêiner com a Amazon SageMaker?
A: Tudo em SageMaker A inferência é armazenada em contêineres. SageMaker fornece contêineres
gerenciados para estruturas populares, como TensorFlow, SKLearn e HuggingFace. Para obter uma lista
abrangente e atualizada dessas imagens, consulteImagens disponíveis.
Às vezes, existem estruturas personalizadas para as quais você pode precisar criar um contêiner. Essa
abordagem é conhecida comoTraga seu próprio contêinerouBYOC. Com a abordagem BYOC, você
fornece a imagem do Docker para configurar sua estrutura ou biblioteca. Em seguida, você envia a
imagem para o Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) para poder usá-la com SageMaker.
Para obter um exemplo de uma abordagem BYOC, consulteVisão geral dos contêineres para a Amazon
SageMaker.
Como alternativa, em vez de criar uma imagem do zero, você pode estender um contêiner. Você pode tirar
uma das imagens básicas que SageMaker fornece e adiciona suas dependências em cima dela em seu
Dockerfile.

P: Preciso treinar meus modelos em SageMaker para hospedá-los em
SageMaker Endpoints?
UM: SageMaker oferece a capacidade de trazer seu próprio modelo de estrutura treinado que você treinou
fora do SageMaker e implante-o em qualquer um dos SageMaker opções de hospedagem.
SageMaker exige que você empacote o modelo em ummodel.tar.gzarquivo e têm uma estrutura de
diretório específica. Cada estrutura tem sua própria estrutura de modelo (veja a pergunta a seguir, por
exemplo, estruturas). Para obter mais informações, consulte o . SageMaker Documentação do SDK do
Python para oTensorFlow,PyTorch, eMXNet.
Embora você possa escolher entre imagens de estrutura pré-construídas, como TensorFlow, PyTorche
MXNet para hospedar seu modelo treinado, você também pode construir seu próprio contêiner para
hospedar seus modelos treinados em SageMaker Endpoints. Para ver um passo a passo, veja o exemplo
do caderno JupyterCriar seu próprio contêiner de algoritmos.

P: Como devo estruturar meu modelo se eu quiser implantar no SageMaker mas
não treine em SageMaker?
UM: SageMaker exige que os artefatos do modelo sejam compactados em um.tar.gzarquivo ou
umalcatrão. SageMaker extrai isso automaticamente.tar.gzarquivo no/opt/ml/model/diretório em
seu contêiner. O arquivo tar não deve conter links simbólicos ou arquivos desnecessários. Se você estiver
usando um dos contêineres da estrutura, como TensorFlow, PyTorch, ou MXNet, o contêiner espera que
sua estrutura TAR seja a seguinte:
TensorFlow
model.tar.gz/

|--[model_version_number]/

|--variables
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code/
|--inference.py
|--requirements.txt

|--saved_model.pb

PyTorch
model.tar.gz/

|- model.pth
|- code/
|- inference.py
|- requirements.txt

# only for versions 1.3.1 and higher

MXNet
model.tar.gz/
||||-

model-symbol.json
model-shapes.json
model-0000.params
code/
|- inference.py
|- requirements.txt # only for versions 1.6.0 and higher

P: Ao invocar um SageMaker endpoint, eu posso fornecer
umContentTypeeAcceptTipo MIME. Qual deles é usado para identificar o tipo
de dados que está sendo enviado e recebido?
UM:ContentTypeé o tipo MIME dos dados de entrada no corpo da solicitação (o tipo MIME dos dados
que você está enviando para seu endpoint). O servidor modelo usa oContentTypepara determinar se ele
pode lidar com o tipo fornecido ou não.
Accepté o tipo MIME da resposta de inferência (o tipo MIME dos dados que seu endpoint retorna). O
servidor modelo usa oAcceptdigite para determinar se ele pode lidar com a devolução do tipo fornecido
ou não.
Os tipos comuns de MIME incluemtext/csv,application/json, eapplication/jsonlines.

P: Quais são os formatos de dados suportados SageMaker Elastic Inference?
UM: SageMaker passa qualquer solicitação para o contêiner modelo sem modificação. O contêiner deve
conter a lógica para desserializar a solicitação. Para obter informações sobre os formatos definidos para
algoritmos integrados, consulteFormatos de dados comuns para inferência. Se você estiver construindo
seu próprio contêiner ou usando um SageMaker Contêiner de estrutura, você pode incluir a lógica para
aceitar um formato de solicitação de sua escolha.
Da mesma forma, SageMaker também retorna a resposta sem modificação e, em seguida, o cliente deve
desserializar a resposta. No caso dos algoritmos incorporados, eles retornam respostas em formatos
específicos. Se você estiver construindo seu próprio contêiner ou usando um SageMaker Contêiner de
estrutura, você pode incluir a lógica para retornar uma resposta no formato que você escolher.

P: Como invoco meu endpoint com dados binários, como vídeos ou imagens?
Usar oEndpoints de invocaçãoChamada de API para fazer inferências em relação ao seu endpoint.
Ao passar sua entrada como carga útil para oInvokeEndpointAPI, você deve fornecer o tipo correto de
dados de entrada que seu modelo espera. Ao passar uma carga útil noInvokeEndpointChamada de
API, os bytes da solicitação são encaminhados diretamente para o contêiner do modelo. Por exemplo, para
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uma imagem, você pode usarapplication/jpegpara oContentTypee certifique-se de que seu modelo
possa realizar inferências sobre esse tipo de dados. Isso se aplica a JSON, CSV, vídeo ou qualquer outro
tipo de entrada com a qual você possa estar lidando.
Outro fator a ser considerado são os limites de tamanho da carga útil. Em termos de endpoints em tempo
real e sem servidor, o limite de carga útil é de 6 MB. Você pode dividir seu vídeo em vários quadros e
invocar o endpoint com cada quadro individualmente. Como alternativa, se seu caso de uso permitir, você
pode enviar o vídeo inteiro na carga usando um endpoint assíncrono, que suporta cargas úteis de até 1
GB.
Para ver um exemplo que mostra como executar inferência de visão computacional em vídeos grandes
com inferência assíncrona, veja estepostagem no blog.

Elastic Inference
Os seguintes itens de perguntas frequentes respondem a perguntas comuns sobre SageMaker Inferência
em tempo real.

P: Como criar um SageMaker Endpoints?
A: Você pode criar um SageMaker endpoint atéAWS- ferramentas suportadas, como oAWSSDKs, o
SageMaker Python SDK, oAWS Management Console,AWS CloudFormation, e oAWS Cloud Development
Kit (AWS CDK).
Existem três entidades principais na criação de endpoints: a SageMaker modelo, um SageMaker
configuração de endpoint e um SageMaker Endpoints. O SageMaker o modelo aponta para os dados e a
imagem do modelo que você está usando. A configuração do endpoint define suas variantes de produção,
que podem incluir o tipo e a contagem de instâncias. Em seguida, use ocreate_endpointChamada de API
ou o.deploy ()chamada para o SageMaker para criar um endpoint usando os metadados do seu modelo e
da configuração do endpoint de e

P: Preciso usar o SageMaker SDK do Python para criar/invocar endpoints?
A: Não, você pode usar os váriosAWSSDKs (consulteInvoke/Criarpara SDKs disponíveis) ou até mesmo
chame as APIs da web correspondentes diretamente.

P: Qual é a diferença entre terminais multimodelo (MME) e servidor multimodelo
(MMS)?
A: Um endpoint multimodelo é uma opção de inferência em tempo real que SageMaker fornece. Com os
endpoints de vários modelos, você pode hospedar milhares de modelos em um único terminal. Servidor
multimodeloO é uma estrutura de código aberto para oferecer modelos de aprendizado de máquina. Ele
fornece os recursos de gerenciamento de modelos e front-end HTTP exigidos pelos endpoints de vários
modelos para hospedar vários modelos em um único contêiner, carregar e descarregar modelos fora do
contêiner dinamicamente e realizar inferência em um modelo carregado especificado.

P: Quais são as diferentes arquiteturas de implantação de modelos suportadas
pela inferência em tempo real?
UM: SageMaker A Inferência em Tempo Real oferece suporte a várias arquiteturas de implantação de
modelos, como endpoints de vários modelos, endpoints de vários contêineres e pipelines de inferência
serial.
Endpoints de vários modelos (MME)— O MME permite que os clientes implantem milhares de modelos
hiper-personalizados de forma econômica. Todos os modelos são implantados em uma frota de recursos
compartilhados. O MME funciona melhor quando os modelos têm tamanho e latência semelhantes e
pertencem à mesma estrutura de ML. Esses terminais são ideais para quando você não precisa chamar o
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mesmo modelo o tempo todo. Você pode carregar dinamicamente os respectivos modelos no SageMaker
endpoint para atender sua solicitação.
Endpoints com vários contêineres (MCE)— O MCE permite que os clientes implantem 15 contêineres
diferentes com estruturas e funcionalidades de ML diversas, sem arranques a frio, usando apenas um
SageMaker Endpoints. Você pode invocar diretamente esses contêineres. O MCE é ideal para quando
você deseja manter todos os modelos na memória.
Pipelines de inferência serial (SIP)— Você pode usar o SIP para encadear de 2 a 15 contêineres em
um único endpoint. O SIP é principalmente adequado para combinar pré-processamento e inferência de
modelo em um endpoint e para operações de baixa latência.

Elastic Inference
Os seguintes itens de perguntas frequentes respondem a perguntas comuns para a Amazon SageMaker
Elastic Inference.

P: O que é o Amazon SageMaker Elastic Inference?
UM:Elas. (p. 2954)é uma opção de serviço de modelo sem servidor criada especificamente que facilita
a implantação e o dimensionamento de modelos de ML. Os endpoints de inferência sem servidor iniciam
automaticamente os recursos de computação e os ampliam, dependendo do tráfego, eliminando a
necessidade de você escolher o tipo de instância, executar a capacidade provisionada ou gerenciar a
escalabilidade. Opcionalmente, você pode especificar os requisitos de memória para o endpoint sem
servidor. Você paga somente pela duração da execução do código de inferência e pela quantidade de
dados processados, não pelos períodos de inatividade.

P: Por que devo usar o Inference sem servidor?
A: A inferência sem servidor simplifica a experiência do desenvolvedor ao eliminar a necessidade de
provisionar capacidade antecipadamente e gerenciar políticas de escalabilidade. A inferência sem servidor
pode escalar instantaneamente de dezenas para milhares de inferências em segundos com base nos
padrões de uso, tornando-a ideal para aplicativos de ML com tráfego intermitente ou imprevisível. Por
exemplo, um serviço de chatbot usado por uma empresa de processamento de folha de pagamento
tem um aumento nas consultas no final do mês, enquanto o tráfego é intermitente no resto do mês. O
provisionamento de instâncias para o mês inteiro nesses cenários não é econômico, pois você acaba
pagando por períodos de inatividade.
A inferência sem servidor ajuda a lidar com esses tipos de casos de uso, fornecendo escalabilidade
automática e rápida pronta para uso, sem a necessidade de prever o tráfego antecipadamente ou
gerenciar políticas de escalabilidade. Além disso, você paga apenas pelo tempo de computação para
executar seu código de inferência e pelo processamento de dados, o que o torna ideal para cargas de
trabalho com tráfego intermitente.

P: Como escolho o tamanho de memória certo para meu endpoint sem servidor?
A: Seu endpoint sem servidor tem um tamanho mínimo de RAM de 1024 MB (1 GB) e o tamanho máximo
de RAM que você pode escolher é 6144 MB (6 GB). Os tamanhos de memória que você pode escolher
são 1024 MB, 2048 MB, 3072 MB, 4096 MB, 5120 MB ou 6144 MB. A inferência sem servidor atribui
automaticamente recursos de computação proporcionais à memória selecionada. Se você escolher um
tamanho de memória maior, seu contêiner terá acesso a mais vCPUs.
Escolha o tamanho da memória do seu terminal de acordo com o tamanho do modelo. Geralmente,
o tamanho da memória deve ser pelo menos tão grande quanto o tamanho do modelo. Talvez seja
necessário fazer um benchmark para escolher a seleção de memória certa para seu modelo com base em
seus SLAs de latência. Os incrementos do tamanho da memória têm preços diferentes; veja oAmazônia
SageMaker página de preçospara obter mais informações.
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Transformação em lote
Os seguintes itens de perguntas frequentes respondem a perguntas comuns sobre SageMaker Transform
Batch.

P: Como o Batch Transform divide meus dados?
A: Para formatos de arquivo específicos, como CSV, RecordIO e TFRecord, SageMaker pode dividir
seus dados em minitlotes de registro único ou de vários registros e enviá-los como uma carga útil
para seu contêiner modelo. Quando o valor deBatchStrategyéMultiRecord, SageMaker envia
o número máximo de registros em cada solicitação, até oMaxPayloadInMBlimite. Quando o valor
deBatchStrategyéSingleRecord, SageMaker envia registros individuais em cada solicitação.

P: Qual é o tempo limite máximo para o Batch Transform e o limite de carga útil
para um único registro?
A: O tempo limite máximo para o Batch Transform é de 3600 segundos. Otamanho máximo da cargapara
um registro (por minilote) é de 100 MB.

P: Como faço para acelerar um trabalho de transformação Batch?
A: Se você estiver usando oCreateTransformJobAPI, você pode reduzir o tempo necessário
para concluir trabalhos de transformação em lote usando valores ideais para parâmetros
comoMaxPayloadInMB,MaxConcurrentTransforms, ouBatchStrategy. O valor ideal
paraMaxConcurrentTransformsO é igual ao número de trabalhadores de computação no trabalho de
transformação em lote. Se você estiver usando o SageMakerconsole, você pode especificar esses valores
de parâmetros ideais noConfiguração adicionalseção doConfiguração do trabalho de transformação em
Batchpágina. SageMaker localiza automaticamente as configurações de parâmetros ideais para algoritmos
incorporados. Para obter algoritmos personalizados, forneça esses valores por meio de um endpoint
execution-parameters.

P: Quais são os formatos de dados com suporte nativo no Batch Transform?
A: O Batch Transform é compatível com CVS e JSON.

Elastic Inference
Os seguintes itens de perguntas frequentes respondem a perguntas gerais comuns sobre SageMaker
Elastic Inference.

P: O que é o Amazon SageMaker Elastic Inference?
A: A inferência assíncrona enfileira as solicitações recebidas e as processa de forma assíncrona. Essa
opção é ideal para solicitações com cargas úteis grandes ou longos tempos de processamento que
precisam ser processadas à medida que chegam. Opcionalmente, você pode definir as configurações de
auto-scaling para reduzir a contagem de instâncias para zero quando não estiver processando ativamente
as solicitações.

P: Como faço para escalar meus endpoints para 0 quando não há tráfego?
A: Amazônia SageMaker oferece suporte ao escalonamento automático (escalonamento automático)
de seu endpoint assíncrono. A escalabilidade automática ajusta dinamicamente o número de instâncias
provisionadas para um modelo em resposta às alterações na carga de trabalho. Ao contrário de outros
modelos hospedados SageMaker suporta, com a inferência assíncrona, você também pode reduzir
suas instâncias de endpoints assíncronos para zero. As solicitações recebidas quando não há nenhuma
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instância são enfileiradas para processamento quando o endpoint aumenta a escala. Para obter mais
informações, consulte:Escalonamento automático de um endpoint assíncrono.
Amazônia SageMaker A inferência sem servidor também é automaticamente reduzida para zero. Você não
verá isso porque SageMaker gerencia a escalabilidade de seus endpoints sem servidor, mas se você não
estiver enfrentando nenhum tráfego, a mesma infraestrutura se aplicará.
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Uso de contêineres do Docker com
SageMaker
Amazônia SageMaker faz uso extensivo deContêineres Dockerpara tarefas de construção e execução.
SageMaker fornece imagens Docker pré-construídas para seus algoritmos integrados e as estruturas
de aprendizado profundo suportadas usadas para treinamento e inferência. Usando contêineres, você
pode treinar algoritmos de aprendizado de máquina e implantar modelos de forma rápida e confiável em
qualquer escala. Os tópicos desta seção mostram como implantar esses contêineres para seus próprios
casos de uso. Para obter informações sobre como trazer seus próprios contêineres para uso com a
Amazon SageMaker Studio, consulteTraga o seu SageMaker imagem (p. 160).
Tópicos
• Cenários para executar scripts, treinar algoritmos ou implantar modelos com SageMaker (p. 3190)
• Conceitos básicos de contêineres do Docker (p. 3191)
• Usar o pré-construído SageMaker Imagens de Docker (p. 3191)
• Adaptando seu próprio contêiner Docker para trabalhar com SageMaker (p. 3206)
• Crie um contêiner com seus próprios algoritmos e modelos (p. 3223)
• Cadernos de exemplo: Use seu próprio algoritmo ou modelo (p. 3239)
• Solução de problemas de seus contêineres do (p. 3241)

Cenários para executar scripts, treinar algoritmos
ou implantar modelos com SageMaker
Amazônia SageMaker sempre usa contêineres Docker ao executar scripts, treinar algoritmos e implantar
modelos. No entanto, seu nível de engajamento com contêineres depende do seu caso de uso.
• Usar uma SageMaker algoritmo ou framework. Para a maioria dos casos de uso, você pode usar os
algoritmos e estruturas incorporados sem se preocupar com contêineres. Você pode treinar e implantar
esses algoritmos a partir do SageMaker console, oAWS Command Line Interface(AWS CLI), um
notebook Python ou oAmazônia SageMaker SDK do Pythonespecificando a versão do algoritmo ou da
estrutura ao criar seu Estimator. Os algoritmos internos disponíveis são discriminados e descritos no
Usar a Amazon SageMaker Algoritmos integrados ou modelos pré-treinados (p. 1121). Para obter mais
informações sobre as estruturas disponíveis, consulteEstruturas e kits de ferramentas de ML (p. 13).
Para ver um exemplo de como treinar e implantar um algoritmo integrado usando um notebook
Jupyter em execução em um SageMaker instância de notebook, veja oConceitos básicos da Amazon
SageMaker (p. 35)tópico.
• Usar o pré-construído SageMaker Imagens do contêiner do. Como alternativa, você pode usar os
algoritmos e estruturas integrados usando contêineres do Docker. SageMaker fornece contêineres
para seus algoritmos integrados e imagens pré-construídas do Docker para algumas das estruturas
de aprendizado de máquina mais comuns, como o Apache MXNet, TensorFlow, PyTorche Chainer.
Para obter uma lista completa dos disponíveis SageMaker Imagens, vejaImagens de Deep Learning
Containers disponíveis. Ele também oferece suporte a bibliotecas de aprendizado de máquina,
como scikit-learn e SparkML. Se você usar oAmazônia SageMaker SDK do Python, você pode
implantar os contêineres passando o URI completo do contêiner para seus respectivos SageMaker
SDKEstimatorClasse. Para obter a lista completa de estruturas de aprendizado profundo atualmente
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suportadas pelo SageMaker, consultePré-construído SageMaker Imagens do Docker para aprendizado
profundo (p. 3192). Para obter informações sobre as imagens de contêiner pré-construídas do scikitlearn e do SparkML, consulteAmazon pré-construída SageMaker Imagens do Docker para Scikitlearn e Spark ML (p. 3193). Para obter mais informações sobre o uso de estruturas com oAmazônia
SageMaker SDK do Python, veja seus respectivos tópicos emUse estruturas Machine Learning, Python
e R com a Amazon SageMaker (p. 13).
• Estender uma SageMaker imagem do contêiner. Se você quiser estender um pré-construído SageMaker
algoritmo ou modelo da imagem Docker, você pode modificar o SageMaker imagem para satisfazer suas
necessidades. Para ver um exemplo, consulteEstender nossa PyTorch recipientes.
• Adapte uma imagem de contêiner existente: Se você quiser adaptar uma imagem de contêiner
preexistente para trabalhar com SageMaker, você precisa modificar o contêiner do Docker para ativar
o SageMaker Kit de ferramentas de treinamento ou inferência. Para ver um exemplo que mostra como
criar seus próprios contêineres para treinar e hospedar um algoritmo, consulte Bring Your Own R
Algorithm (Trazer seu próprio algoritmo R).

Conceitos básicos de contêineres do Docker
O Docker é um programa que realiza virtualização em nível de sistema operacional para instalação,
distribuição e gerenciamento de software. Ele empacota aplicativos e suas dependências em contêineres
virtuais que fornecem isolamento, portabilidade e segurança. Com o Docker, você poderá enviar o código
com mais rapidez, padronizar as operações do aplicativo, mover código com facilidade e economizar
melhorando a utilização de recursos. Para obter informações gerais sobre o Docker, consulteVisão geral
do Docker.
As informações a seguir descrevem os aspectos mais significativos do uso de contêineres Docker com a
Amazon SageMaker.
SageMaker Funções
SageMaker usa contêineres Docker no back-end para gerenciar processos de treinamento e inferência.
SageMaker se afasta desse processo, então isso acontece automaticamente quando um estimador é
usado. Embora você não precise usar contêineres do Docker explicitamente com SageMaker para a
maioria dos casos de uso, você pode usar contêineres Docker para estender e personalizar SageMaker
funcionalidade.
Contentores com SageMaker Estúdio
SageMaker O Studio é executado a partir de um contêiner Docker e o usa para gerenciar a funcionalidade.
Como resultado, você deve criar seu contêiner Docker seguindo as etapas emTraga o seu SageMaker
imagem (p. 160).

Usar o pré-construído SageMaker Imagens de
Docker
Amazônia SageMaker fornece contêineres para seus algoritmos integrados e imagens pré-construídas do
Docker para algumas das estruturas de aprendizado de máquina mais comuns, como o Apache MXNet,
TensorFlow, PyTorche Chainer. Ele também oferece suporte a bibliotecas de aprendizado de máquina,
como scikit-learn e SparkML.
Você pode usar essas imagens do seu SageMaker instância do caderno ou SageMaker Estúdio. Você
também pode estender o pré-construído SageMaker imagens para incluir bibliotecas e a funcionalidade
necessária. Os tópicos a seguir fornecem informações sobre as imagens disponíveis e como usá-las.
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Note
Para obter informações sobre imagens do Docker para desenvolver soluções de aprendizado por
reforço (RL) em SageMaker, consulteSageMaker Contêineres RL.
Tópicos
• Pré-construído SageMaker Imagens do Docker para aprendizado profundo (p. 3192)
• Amazon pré-construída SageMaker Imagens do Docker para Scikit-learn e Spark ML (p. 3193)
• Treinar uma rede de gráficos profundos (p. 3194)
• Estender um contêiner pré-construído (p. 3197)

Pré-construído SageMaker Imagens do Docker para
aprendizado profundo
SageMaker fornece imagens pré-construídas do Docker que incluem bibliotecas de estrutura de
aprendizado profundo e outras dependências necessárias para treinamento e inferência. Para obter
uma lista completa das imagens do Docker pré-criadas disponíveis, consulte Imagens de contêineres de
aprendizado profundo.
Se você não estiver usando oAmazônia SageMaker SDK for Pythone um de seus estimadores para
recuperar as imagens pré-construídas, você mesmo precisa recuperá-las.

Usar o SageMakerSDK for Python
Com aSageMaker SDK for Python, você pode treinar e implantar modelos usando essas estruturas
populares de aprendizado profundo. Para obter instruções sobre como instalar e usar o SDK,
consulteAmazônia SageMaker SDK for Python. A tabela a seguir lista as estruturas disponíveis e as
instruções sobre como usá-las com oSageMaker SDK for Python:
Framework

Instruções

TensorFlow

Como usar o TensorFlow com o SageMaker SDK for Python

MXNet

Como usar o MXNet SageMaker SDK for Python

PyTorch

Como usar o PyTorch com o SageMaker SDK for Python

Chainer

Como usar o Chainer SageMaker SDK for Python

Hugging Face

Usando Hugging Face com o SageMaker SDK for Python

Estender o SageMaker Imagens de Docker
Você pode personalizar esses contêineres pré-construídos ou estendê-los para lidar com quaisquer
requisitos funcionais adicionais para seu algoritmo ou modelo que o pré-construído SageMaker A imagem
do Docker não é compatível. Para ver um exemplo, consulteEstender a PyTorch Contêineres.
Você também pode usar contêineres pré-construídos para implantar seus modelos personalizados ou
modelos que foram treinados em uma estrutura diferente de SageMaker. Para obter uma visão geral do
processo de incorporação dos artefatos do modelo treinado SageMaker e hospedando-os em um endpoint,
consulteTraga seu próprio MXNet ou TensorFlow Modelos na Amazon SageMaker.
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Amazon pré-construída SageMaker Imagens do
Docker para Scikit-learn e Spark ML
SageMaker fornece imagens pré-construídas do Docker que instalam as bibliotecas scikit-learn e Spark
ML. Essas bibliotecas também incluem as dependências necessárias para criar imagens do Docker que
sejam compatíveis com SageMaker usando oAmazônia SageMaker SDK do Python. Com o SDK, você
pode usar o scikit-learn para tarefas de machine learning e o SparkML para criar e ajustar pipelines de
machine learning. Para obter instruções sobre como instalar e usar o SDK, consulte Python SDK do
SageMaker .

Usar o SageMakerSDK do Python
A tabela a seguir contém links para o GitHub repositórios com o código-fonte dos contêineres scikit-learn e
Spark ML. A tabela também contém links para instruções que mostram como usar esses contêineres com
estimadores do SDK do Python para executar seus próprios algoritmos de treinamento e hospedar seus
próprios modelos.
Ferramentas

Código-fonte da imagem do Docker précompilada

Instruções

scikit-learn

SageMaker Contêineres Scikit-learn

Usando o Scikit-learn com a Amazon
SageMaker SDK do Python

SparkML

SageMaker Recipientes para servir
Spark ML

Documentação do SDK do SparkML
para Python

Especificando as imagens pré-construídas manualmente
Se você não estiver usando o SageMaker O SDK do Python e um de seus estimadores para gerenciar
o contêiner, você precisa recuperar o contêiner pré-construído relevante manualmente. O SageMakerAs
imagens de Docker pré-construídas são armazenadas no Amazon Elastic Container Registry (Amazon
ECR). Você pode enviá-los ou retirá-los usando seus endereços de registro de nome completo.
SageMaker usa os seguintes padrões de URL do Docker Image para scikit-learn e Spark M:
• <ACCOUNT_ID>.dkr.ecr.<REGION_NAME>.amazonaws.com/sagemaker-scikitlearn:<SCIKIT-LEARN_VERSION>-cpu-py<PYTHON_VERSION>
Por exemplo, 746614075791.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/sagemaker-scikitlearn:0.23-1-cpu-py3.
• <ACCOUNT_ID>.dkr.ecr.<REGION_NAME>.amazonaws.com/sagemaker-sparkmlserving:<SPARK-ML_VERSION>
Por exemplo, 341280168497.dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com/sagemaker-sparkmlserving:2.4.
A tabela a seguir lista os valores compatíveis com IDs de conta e os correspondentesAWSNomes da
região.
ACCOUNT_ID

REGION_NAME

746614075791

us-west-1
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ACCOUNT_ID

REGION_NAME

246618743249

us-west-2

683313688378

us-east-1

257758044811

us-east-2

354813040037

ap-northeast-1

366743142698

ap-northeast-2

121021644041

ap-southeast-1

783357654285

ap-southeast-2

720646828776

ap-south-1

141502667606

eu-west-1

764974769150

eu-west-2

492215442770

eu-central-1

341280168497

ca-central-1

414596584902

us-gov-west-1

Encontrando imagens disponíveis
Use os seguintes comandos para descobrir quais versões das imagens estão disponíveis. Por
exemplo, use o seguinte para encontrar os disponíveissagemaker-sparkml-servingimagem nacacentral-1Região:
aws \
ecr describe-images \
--region ca-central-1 \
--registry-id 341280168497 \
--repository-name sagemaker-sparkml-serving

Treinar uma rede de gráficos profundos
Nessa visão geral, você aprende como começar a usar uma rede de gráficos profundos usando um dos
contêineres da DGL no Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR). Também é possível ver links
para exemplos práticos de redes de gráficos profundos.

O que é uma rede de gráficos profundos?
As redes de gráficos profundos referem-se a um tipo de rede neural que é treinada para resolver
problemas de gráficos. Uma rede gráfica profunda usa uma estrutura de aprendizagem profunda
subjacente como PyTorch ou MXNet. O potencial para redes de gráficos em aplicativos práticos de
IA são destacados nos tutoriais do Amazon SageMaker paraBiblioteca de gráficos profundos(DGL).
Exemplos de modelos de treinamento em conjuntos de dados de gráficos incluem redes sociais, bases de
conhecimento, biologia e química.
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Figura 1. O ecossistema da DGL
Vários exemplos são fornecidos usando os contêineres de aprendizagem profunda do Amazon SageMaker
que são pré-configurados com a DGL. Se você tiver módulos especiais que deseja usar com a DGL,
também poderá criar seu próprio contêiner. Os exemplos envolvem heterográficos, que são gráficos
que têm vários tipos de nós e arestas, e se inspiram em uma variedade de aplicações em diferentes
campos científicos, como bioinformática e análise de redes sociais. A DGL fornece uma ampla gama
de implementações de rede neural de gráficos para modelos de diferentes tipos. Alguns dos destaques
incluem:
•
•
•
•
•

Graph convolutional network (GCN)
Relational graph convolutional network (R-GCN)
Graph attention network (GAT)
Modelos generativos profundos de gráficos (DGMG)
Junction tree neural network (JTNN)

Comece agora
A DGL está disponível como um contêiner de aprendizagem profunda no Amazon ECR. É possível
selecionar contêineres de aprendizagem profunda ao escrever a função estimadora em um bloco de
anotações do Amazon SageMaker. Também é possível criar seu próprio contêiner personalizado com a
DGL seguindo oTraga seu próprio contêinerguia. A maneira mais fácil de começar a usar uma rede de
gráficos profundos usa um dos contêineres da DGL no Amazon ECR.

Note
O suporte à estrutura de back-end é limitado ao PyTorch e ao MXNet.
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Configuração
Se você estiver usando o Amazon SageMaker Studio, será necessário clonar o repositório de exemplos
primeiro. Se você estiver usando uma instância de bloco de anotações, será possível encontrar os
exemplos selecionando o ícone do SageMaker na parte inferior da barra de ferramentas à esquerda.

Como clonar o repositório de exemplos do SDK e do bloco de anotações do Amazon SageMaker
1.

DoJupyterLabver no Amazon SageMaker, vá para oNavegador de arquivosna parte superior da barra
de ferramentas esquerda. DoPainel Navegador de arquivos, você pode ver umnova navegaçãona
parte superior do painel.

2.

Selecione oíconeà direita para clonar um repositório Git.

3.

Adicione o URL do repositório: https://github.com/awslabs/amazon-sagemaker-examples.git

4.

Navegue pela pasta recém-adicionada e seu conteúdo. Os exemplos da DGL são armazenados
nasagemaker-python-sdkfolder.

Executar um exemplo de treinamento de rede do gráfico
Como treinar uma rede de gráficos profundos
1.
2.

DoJupyterLabver no Amazon SageMaker, navegue pelocadernos de exemploe procure
porDGLPastas. Vários arquivos podem ser incluídos para oferecer suporte a um exemplo. Examine o
README para qualquer pré-requisito.
Execute o exemplo do bloco de anotações .ipynb.

3.

Encontre a função estimadora e anote a linha onde ela está usando um contêiner do Amazon ECR
para a DGL e um tipo de instância específico. Você pode querer atualizar isso para usar um contêiner
em sua região preferida.

4.

Execute a função para executar a instância e use o contêiner da DGL para treinar uma rede
de gráficos. São geradas cobranças para executar essa instância. A instância é encerrada
automaticamente quando o treinamento é concluído.

Exemplos
Um exemplo de incorporação de gráficos de conhecimento (KGE) é fornecido. Ele usa o conjunto de dados
do Freebase, uma base de conhecimento de fatos gerais. Um exemplo de caso de uso seria criar um
gráfico de relações de pessoas e prever sua nacionalidade.
Um exemplo de implementação de uma rede convolucional de gráficos (GCN) mostra como você pode
treinar uma rede de gráficos para prever a toxicidade. Um conjunto de dados fisiológicos, Tox21, fornece
medições de toxicidade de como as substâncias afetam as respostas biológicas.
Outro exemplo de GCN mostra como treinar uma rede de gráficos em um conjunto de dados bibliográficos
de publicações científicas, conhecido como Cora. É possível usá-la para encontrar relações entre autores,
tópicos e conferências.
O último exemplo é um sistema de recomendação para avaliações de filmes. Ele usa uma rede de
conclusão de matriz convolutional de gráfico (GCMC) treinada nos conjuntos de dados do MovieLens.
Esses conjuntos de dados consistem em títulos de filmes, gêneros e classificações de usuários.

Use um contêiner de aprendizagem profunda com a DGL
O exemplo a seguir usa contêineres de aprendizagem profunda pré-configurados. Esse é o mais fácil de
experimentar, já que funciona imediatamente no Amazon SageMaker.
• Classificação semissupervisionada de uma base de conhecimentos usando uma GCN
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Traga seu próprio contêiner com a DGL
Os exemplos a seguir permitem que você traga seu próprio contêiner (BYOC). Leia o guia do BYOC e
familiarize-se com esse processo antes de testá-los. A configuração é obrigatória.
• Molecular property prediction of toxicity using a GCN
• Recommender system for movies using a GCMC implementation

Estender um contêiner pré-construído
Se um pré-construído SageMaker o contêiner não atende a todos os seus requisitos, você pode estender
a imagem existente para acomodar suas necessidades. Mesmo que haja suporte direto para seu ambiente
ou estrutura, talvez você queira adicionar mais funcionalidades ou configurar seu ambiente de contêiner de
forma diferente. Ao estender uma imagem pré-criada, você pode aproveitar as bibliotecas e configurações
de aprendizado profundo incluídas sem precisar criar uma imagem do zero. Você pode estender o
contêiner para adicionar bibliotecas, modificar configurações e instalar dependências adicionais.
O tutorial a seguir mostra como estender um pré-construído SageMaker Criar imagem e publicá-la no
Amazon ECR.
Tópicos
• Requisitos para estender um contêiner pré-construído (p. 3197)
• Estender SageMakerContêineres para executar um script Python (p. 3197)

Requisitos para estender um contêiner pré-construído
Para estender um pré-construído SageMaker imagem, você precisa definir as seguintes variáveis
de ambiente em seu Dockerfile. Para obter mais informações sobre variáveis de ambiente com
SageMakercontêineres, veja oSageMaker Toolkit de treinamento GitHub reposse.
• SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY: o diretório dentro do contêiner no qual o script Python para
treinamento está localizado.
• SAGEMAKER_PROGRAM: O script Python que deve ser invocado e usado como ponto de entrada para o
treinamento.
Você também pode instalar bibliotecas adicionais incluindo o seguinte em seu Dockerfile:
RUN pip install <library>

O tutorial a seguir mostra como usar essas variáveis de ambiente.

Estender SageMakerContêineres para executar um script Python
Neste tutorial, você vai aprender como estender a SageMaker PyTorch contêiner com um arquivo Python
que usa o conjunto de dados CIFAR-10. Ao estender o SageMaker PyTorch contêiner, você utiliza a
solução de treinamento existente feita para trabalhar com SageMaker. Este tutorial estende uma imagem
de treinamento, mas as mesmas etapas podem ser tomadas para estender uma imagem de inferência.
Para conhecer uma lista completa de imagens disponíveis, consulteImagens disponíveis de Deep Learning
Containers.
Para executar seu próprio modelo de treinamento usando o SageMaker contêineres, crie um contêiner
Docker por meio de um SageMaker Instância de notebook.

3197

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Estender um contêiner pré-construído

Etapa 1: Criar um . SageMaker Instância do notebook
1.

Abra o console do SageMaker .

2.

No painel de navegação à esquerda, escolhaCaderno, escolhaInstâncias de notebooke, em seguida,
escolhaCriar instância de notebook.

3.

Na página Create notebook instance (Criar instância de bloco de anotações), forneça as seguintes
informações:
a.

Para Notebook instance name (Nome da instância de bloco de anotações), insira
RunScriptNotebookInstance.

b.

Em Notebook Instance type (Tipo de instância de bloco de anotações), escolha ml.t2.medium.

c.

NoPermissões e criptografiaseção, faça o seguinte:
i.

Em IAM role (Função do IAM), selecione Create a New Role (Criar uma função).

ii.

Sobre oCriar uma função do IAMpágina, escolhaBuckets do S3 específicos, especifique
um bucket do Amazon S3 chamadosagemaker-run-scripte, em seguida, escolhaCriar
função.
SageMaker cria uma função do IAM chamadaAmazonSageMakerExecutionRole-YYYYMMDDTHHmmSS, comoAmazonSageMakerExecutionRole-20190429T110788. Observe que a convenção de nomenclatura de
função de execução usa a data e a hora em que a função foi criada, separada por um T.

d.

ParaAcesso raiz, escolhaHabilitar o.

e.

Escolha Create notebook instance (Criar instância de caderno).

4.

Sobre oInstâncias de notebookpágina, oStatuséPendentes. Pode demorar alguns minutos para a
Amazon SageMaker para iniciar uma instância de computação de aprendizado de máquina — nesse
caso, ele inicia uma instância de notebook — e anexar um volume de armazenamento de ML a ela. A
instância de bloco de anotações conta com a pré-configuração de um servidor de blocos de anotações
Jupyter e de um conjunto de bibliotecas da Anaconda. Para obter mais informações, consulte:
CreateNotebookInstance.

5.

NoPermissões e criptografiaseção, cópiao número do ARN da função do IAMe cole-o em um
arquivo de bloco de notas para salvá-lo temporariamente. Posteriormente, você usará esse número
de ARN da função do IAM para configurar um estimador de treinamento local na instância do
notebook. The IAM role ARN number (O número do ARN da função do IAM) é semelhante ao
seguinte: 'arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/AmazonSageMakerExecutionRole-20190429T110788'

6.

Depois que o status da instância do notebook for alterado paraInService, escolhaAberto JupyterLab.

Etapa 2: Crie e faça o upload dos scripts de treinamento do Dockerfile e do
Python
1.

Depois JupyterLab abre, crie uma nova pasta no diretório inicial do seu JupyterLab. No canto superior
esquerdo, escolhaNova pastaícone e, em seguida, insira o nome da pastadocker_test_folder.

2.

Criar umaDockerfilearquivo de texto nodocker_test_folderdiretório.
a.

Escolha oNovo lançadorícone (+) no canto superior esquerdo.

b.

No painel direito, abaixo doOutrosseção, escolhaArquivo de texto.

c.

Cole o seguinteDockerfilecódigo de amostra em seu arquivo de texto.
# SageMaker PyTorch image
FROM 763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/pytorch-training:1.5.1-cpu-py36ubuntu16.04

3198

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Estender um contêiner pré-construído

ENV PATH="/opt/ml/code:${PATH}"
# this environment variable is used by the SageMaker PyTorch container to determine
our user code directory.
ENV SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY /opt/ml/code
# /opt/ml and all subdirectories are utilized by SageMaker, use the /code
subdirectory to store your user code.
COPY cifar10.py /opt/ml/code/cifar10.py
# Defines cifar10.py as script entrypoint
ENV SAGEMAKER_PROGRAM cifar10.py

O script do Dockerfile executa as seguintes tarefas:
• FROM 763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/pytorchtraining:1.5.1-cpu-py36-ubuntu16.04— Fazer download do SageMaker PyTorch
Imagem base. Você pode substituí-lo por qualquer SageMaker imagem base que você deseja
trazer para criar contêineres.
• ENV SAGEMAKER_SUBMIT_DIRECTORY /opt/ml/code— Conjuntos/opt/ml/codecomo o
diretório do script de treinamento.
• COPY cifar10.py /opt/ml/code/cifar10.py— Copia o script para o local dentro do
contêiner esperado pelo SageMaker. O script deve estar localizado nessa pasta.
• ENV SAGEMAKER_PROGRAM cifar10.py— Define seucifar10.pyscript de treinamento
como script de ponto de entrada.
d.

3.

No painel de navegação do diretório esquerdo, o nome do arquivo de texto pode ser nomeado
automaticamenteuntitled.txt. Para renomear o arquivo, clique com o botão direito no arquivo
e escolhaRenomear, renomeie o arquivo comoDockerfilesem.txtextensão e pressioneCtrl
+souCommand+spara salvar o arquivo.

Crie ou faça o upload de um script de treinamentocifar10.pynadocker_test_folder. Você pode
usar o seguinte script de exemplo para este exercício.
import ast
import argparse
import logging
import os
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import

torch
torch.distributed as dist
torch.nn as nn
torch.nn.parallel
torch.optim
torch.utils.data
torch.utils.data.distributed
torchvision
torchvision.models
torchvision.transforms as transforms
torch.nn.functional as F

logger=logging.getLogger(__name__)
logger.setLevel(logging.DEBUG)
classes=('plane', 'car', 'bird', 'cat', 'deer', 'dog', 'frog', 'horse', 'ship',
'truck')
# https://github.com/pytorch/tutorials/blob/master/beginner_source/blitz/
cifar10_tutorial.py#L118
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class Net(nn.Module):
def __init__(self):
super(Net, self).__init__()
self.conv1=nn.Conv2d(3, 6, 5)
self.pool=nn.MaxPool2d(2, 2)
self.conv2=nn.Conv2d(6, 16, 5)
self.fc1=nn.Linear(16 * 5 * 5, 120)
self.fc2=nn.Linear(120, 84)
self.fc3=nn.Linear(84, 10)
def forward(self, x):
x=self.pool(F.relu(self.conv1(x)))
x=self.pool(F.relu(self.conv2(x)))
x=x.view(-1, 16 * 5 * 5)
x=F.relu(self.fc1(x))
x=F.relu(self.fc2(x))
x=self.fc3(x)
return x
def _train(args):
is_distributed=len(args.hosts) > 1 and args.dist_backend is not None
logger.debug("Distributed training - {}".format(is_distributed))
if is_distributed:
# Initialize the distributed environment.
world_size=len(args.hosts)
os.environ['WORLD_SIZE']=str(world_size)
host_rank=args.hosts.index(args.current_host)
dist.init_process_group(backend=args.dist_backend, rank=host_rank,
world_size=world_size)
logger.info(
'Initialized the distributed environment: \'{}\' backend on {} nodes.
'.format(
args.dist_backend,
dist.get_world_size()) + 'Current host rank is {}. Using cuda: {}.
Number of gpus: {}'.format(
dist.get_rank(), torch.cuda.is_available(), args.num_gpus))
device='cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu'
logger.info("Device Type: {}".format(device))
logger.info("Loading Cifar10 dataset")
transform=transforms.Compose(
[transforms.ToTensor(),
transforms.Normalize((0.5, 0.5, 0.5), (0.5, 0.5, 0.5))])
trainset=torchvision.datasets.CIFAR10(root=args.data_dir, train=True,
download=False, transform=transform)
train_loader=torch.utils.data.DataLoader(trainset, batch_size=args.batch_size,
shuffle=True, num_workers=args.workers)
testset=torchvision.datasets.CIFAR10(root=args.data_dir, train=False,
download=False, transform=transform)
test_loader=torch.utils.data.DataLoader(testset, batch_size=args.batch_size,
shuffle=False, num_workers=args.workers)
logger.info("Model loaded")
model=Net()
if torch.cuda.device_count() > 1:
logger.info("Gpu count: {}".format(torch.cuda.device_count()))
model=nn.DataParallel(model)
model=model.to(device)
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criterion=nn.CrossEntropyLoss().to(device)
optimizer=torch.optim.SGD(model.parameters(), lr=args.lr, momentum=args.momentum)
for epoch in range(0, args.epochs):
running_loss=0.0
for i, data in enumerate(train_loader):
# get the inputs
inputs, labels=data
inputs, labels=inputs.to(device), labels.to(device)
# zero the parameter gradients
optimizer.zero_grad()
# forward + backward + optimize
outputs=model(inputs)
loss=criterion(outputs, labels)
loss.backward()
optimizer.step()
# print statistics
running_loss += loss.item()
if i % 2000 == 1999: # print every 2000 mini-batches
print('[%d, %5d] loss: %.3f' %
(epoch + 1, i + 1, running_loss / 2000))
running_loss=0.0
print('Finished Training')
return _save_model(model, args.model_dir)
def _save_model(model, model_dir):
logger.info("Saving the model.")
path=os.path.join(model_dir, 'model.pth')
# recommended way from http://pytorch.org/docs/master/notes/serialization.html
torch.save(model.cpu().state_dict(), path)
def model_fn(model_dir):
logger.info('model_fn')
device="cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu"
model=Net()
if torch.cuda.device_count() > 1:
logger.info("Gpu count: {}".format(torch.cuda.device_count()))
model=nn.DataParallel(model)
with open(os.path.join(model_dir, 'model.pth'), 'rb') as f:
model.load_state_dict(torch.load(f))
return model.to(device)
if __name__ == '__main__':
parser=argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument('--workers', type=int, default=2, metavar='W',
help='number of data loading workers (default: 2)')
parser.add_argument('--epochs', type=int, default=2, metavar='E',
help='number of total epochs to run (default: 2)')
parser.add_argument('--batch-size', type=int, default=4, metavar='BS',
help='batch size (default: 4)')
parser.add_argument('--lr', type=float, default=0.001, metavar='LR',
help='initial learning rate (default: 0.001)')
parser.add_argument('--momentum', type=float, default=0.9, metavar='M',
help='momentum (default: 0.9)')
parser.add_argument('--dist-backend', type=str, default='gloo', help='distributed
backend (default: gloo)')
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# The parameters below retrieve their default values from SageMaker environment
variables, which are
# instantiated by the SageMaker containers framework.
# https://github.com/aws/sagemaker-containers#how-a-script-is-executed-inside-thecontainer
parser.add_argument('--hosts', type=str,
default=ast.literal_eval(os.environ['SM_HOSTS']))
parser.add_argument('--current-host', type=str,
default=os.environ['SM_CURRENT_HOST'])
parser.add_argument('--model-dir', type=str, default=os.environ['SM_MODEL_DIR'])
parser.add_argument('--data-dir', type=str,
default=os.environ['SM_CHANNEL_TRAINING'])
parser.add_argument('--num-gpus', type=int, default=os.environ['SM_NUM_GPUS'])
_train(parser.parse_args())

Etapa 3: Construa o contêiner
1.

No JupyterLab diretório inicial, abra um notebook Jupyter. Para abrir um novo notebook, escolha
aNovo lançamentoícone e, em seguida, escolhaconda_pytorch_p36naCadernoseção.

2.

Execute o comando a seguir na primeira célula do notebook para mudar para
adocker_test_folderdiretório:
% cd ~/SageMaker/docker_test_folder

Isso retorna seu diretório atual da seguinte forma:
! pwd

output: /home/ec2-user/SageMaker/docker_test_folder
3.

Faça login no Docker para acessar o contêiner base:
! aws ecr get-login-password --region us-east-1 | docker login --username AWS -password-stdin 763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com

4.

Para criar o contêiner Docker, execute o seguinte comando de compilação do Docker, incluindo o
espaço seguido por um ponto no final:
! docker build -t pytorch-extended-container-test .

O comando de compilação do Docker deve ser executado a partir do diretório Docker que você criou,
nesse casodocker_test_folder.

Note
Se você receber a seguinte mensagem de erro informando que o Docker não consegue
encontrar o Dockerfile, certifique-se de que o Dockerfile tenha o nome correto e tenha sido
salvo no diretório.
unable to prepare context: unable to evaluate symlinks in Dockerfile path:
lstat /home/ec2-user/SageMaker/docker/Dockerfile: no such file or directory

Lembre-se dissodockerprocura um arquivo chamado especificamenteDockerfilesem
nenhuma extensão no diretório atual. Se você o nomeou de outra forma, você pode passar
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o nome do arquivo manualmente com o-fsinalizar. Por exemplo, se você nomeou seu
DockerfileDockerfile-text.txt, execute o comando a seguir:
! docker build -t tf-custom-container-test -f Dockerfile-text.txt .

Etapa 4: Testar o contêiner
1.

Para testar o contêiner localmente na instância do notebook, abra um notebook Jupyter. EscolhaNovo
lançadore escolhaCadernoemconda_pytorch_p36Estrutura de trabalho. O restante dos trechos de
código deve ser executado a partir da instância do notebook Jupyter.

2.

Baixe o conjunto de dados CIFAR-10.
import torch
import torchvision
import torchvision.transforms as transforms
def _get_transform():
return transforms.Compose(
[transforms.ToTensor(),
transforms.Normalize((0.5, 0.5, 0.5), (0.5, 0.5, 0.5))])
def get_train_data_loader(data_dir='/tmp/pytorch/cifar-10-data'):
transform=_get_transform()
trainset=torchvision.datasets.CIFAR10(root=data_dir, train=True,
download=True, transform=transform)
return torch.utils.data.DataLoader(trainset, batch_size=4,
shuffle=True, num_workers=2)
def get_test_data_loader(data_dir='/tmp/pytorch/cifar-10-data'):
transform=_get_transform()
testset=torchvision.datasets.CIFAR10(root=data_dir, train=False,
download=True, transform=transform)
return torch.utils.data.DataLoader(testset, batch_size=4,
shuffle=False, num_workers=2)
trainloader=get_train_data_loader('/tmp/pytorch-example/cifar-10-data')
testloader=get_test_data_loader('/tmp/pytorch-example/cifar-10-data')

3.

Definaroleà função usada para criar seu notebook Jupyter. Isso é usado para configurar seu
SageMaker Estimador.
from sagemaker import get_execution_role
role=get_execution_role()

4.

Cole o seguinte script de exemplo na célula de código do notebook para configurar um SageMaker
Estimador usando seu contêiner estendido.
from sagemaker.estimator import Estimator
hyperparameters={'epochs': 1}
estimator=Estimator(
image_uri='pytorch-extended-container-test',
role=role,
instance_count=1,
instance_type='local',
hyperparameters=hyperparameters
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)
estimator.fit('file:///tmp/pytorch-example/cifar-10-data')

5.

Execute a célula de código. Esse teste mostra a configuração do ambiente de treinamento, os valores
usados para as variáveis de ambiente, a fonte dos dados e a perda e precisão obtidas durante o
treinamento.

Etapa 5: Envie o contêiner para o Amazon Elastic Container Registry (Amazon
ECR)
1.

Depois de executar com êxito o teste do modo local, você pode enviar o contêiner Docker
paraAmazon ECRe use-o para executar trabalhos de treinamento.
Execute as seguintes linhas de comando em uma célula do notebook.
%%sh
# Specify an algorithm name
algorithm_name=pytorch-extended-container-test
account=$(aws sts get-caller-identity --query Account --output text)
# Get the region defined in the current configuration (default to us-west-2 if none
defined)
region=$(aws configure get region)
fullname="${account}.dkr.ecr.${region}.amazonaws.com/${algorithm_name}:latest"
# If the repository doesn't exist in ECR, create it.
aws ecr describe-repositories --repository-names "${algorithm_name}" > /dev/null 2>&1
if [ $? -ne 0 ]
then
aws ecr create-repository --repository-name "${algorithm_name}" > /dev/null
fi
# Log into Docker
aws ecr get-login-password --region ${region}|docker login --username AWS --passwordstdin ${fullname}
# Build the docker image locally with the image name and then push it to ECR
# with the full name.
docker build -t ${algorithm_name} .
docker tag ${algorithm_name} ${fullname}
docker push ${fullname}

2.

Depois de enviar o contêiner, você pode chamar a imagem do Amazon ECR de qualquer lugar no
SageMaker Meio ambiente. Execute o exemplo de código a seguir na próxima célula do notebook.
Se você quiser usar este contêiner de treinamento com SageMaker Para usar seus recursos de
visualização, você também pode executar o seguinte código em uma célula do notebook Studio para
chamar a imagem Amazon ECR do seu contêiner de treinamento.
import boto3
client=boto3.client('sts')
account=client.get_caller_identity()['Account']
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my_session=boto3.session.Session()
region=my_session.region_name
algorithm_name="pytorch-extended-container-test"
ecr_image='{}.dkr.ecr.{}.amazonaws.com/{}:latest'.format(account, region,
algorithm_name)
ecr_image
# This should return something like
# 12-digits-of-your-account.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/tf-2.2-test:latest

3.

Usar oecr_imagerecuperado da etapa anterior para configurar um SageMaker objeto estimador. O
exemplo de código a seguir configura um SageMaker PyTorchEstimador.
import sagemaker
from sagemaker import get_execution_role
from sagemaker.estimator import Estimator
estimator=Estimator(
image_uri=ecr_image,
role=get_execution_role(),
base_job_name='pytorch-extended-container-test',
instance_count=1,
instance_type='ml.p2.xlarge'
)
# start training
estimator.fit()
# deploy the trained model
predictor=estimator.deploy(1, instance_type)

Etapa 6: Limpar recursos
Para limpar os recursos quando terminar com o exemplo de Introdução
1.

Aberto doSageMaker console, escolha a instância do notebookRunScriptNotebookInstance,
escolhaAções, e escolhaPare. Pode demorar alguns minutos para que a instância pare.

2.

Depois da instânciaStatusalterações emInterromper, escolhaAções, escolhaExcluire, em seguida,
escolhaExcluirna caixa de diálogo. Pode demorar alguns minutos para que a instância seja excluída. A
instância do notebook desaparece da tabela quando é excluída.

3.

Aberto doConsole do Amazon S3e exclua o bucket que você criou para armazenar artefatos do
modelo e o conjunto de dados de treinamento.

4.

Aberto doConsole do IAMe exclua o perfil do IAM. Se você criou políticas de permissões, poderá
excluí-las também.

Note
O contêiner do Docker é desligado automaticamente depois de ser executado. Você não
precisa excluí-lo.
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Adaptando seu próprio contêiner Docker para
trabalhar com SageMaker
Você pode adaptar uma imagem existente do Docker para trabalhar com SageMaker. Talvez seja
necessário usar uma imagem externa existente do Docker com SageMaker quando você tem um contêiner
que satisfaz os requisitos de recursos ou de segurança que atualmente não são suportados por um préconstruído SageMakerimagem. Existem dois kits de ferramentas que permitem que você traga seu próprio
contêiner e o adapte para trabalhar com SageMaker:
• SageMaker Toolkit de treinamento
• SageMaker Toolkit
Os tópicos a seguir mostram como adaptar sua imagem existente usando a SageMaker Kits de
ferramentas de treinamento e inferência:
Tópicos
• Bibliotecas de framework individuais (p. 3206)
• Usar o SageMaker Kits de ferramentas de treinamento e inferência (p. 3207)
• Adaptando seu próprio contêiner de treinamento (p. 3208)
• Adaptando seu próprio contêiner de inferência (p. 3219)

Bibliotecas de framework individuais
Além do SageMaker Toolkit de treinamento e SageMaker Toolkit de inferência, SageMaker também
fornece kits de ferramentas especializados para TensorFlow, MXNet, PyTorche Chainer. A tabela a seguir
fornece links para o GitHub repositórios que contêm o código-fonte de cada estrutura e seus respectivos
kits de ferramentas de serviço. As instruções vinculadas são para usar o Python SDK para executar
algoritmos de treinamento e modelos de hospedagem no SageMaker. A funcionalidade dessas bibliotecas
individuais está incluída no SageMakerToolkit de treinamento e SageMaker Toolkit.
Framework

Toolkit

TensorFlow

SageMaker TensorFlow Treinamento
SageMaker TensorFlow Servindo

MXNet

SageMaker Treinamento MXNet
SageMaker MXNet Inference

PyTorch

SageMaker PyTorch Treinamento
SageMaker PyTorch Inferência

Chainer

SageMaker Cadeiro SageMaker Contêineres
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Usar o SageMaker Kits de ferramentas de treinamento
e inferência
OSageMaker TreinamentoeSageMaker Inferênciaos kits de ferramentas implementam a funcionalidade
que você precisa para adaptar seus contêineres para executar scripts, treinar algoritmos e implantar
modelos em SageMaker. Quando instalada, a biblioteca define o seguinte para os usuários:
• Os locais para armazenar código e outros recursos.
• O ponto de entrada que contém o código a ser executado quando o contêiner é iniciado. Seu Dockerfile
deve copiar o código que precisa ser executado no local esperado por um contêiner compatível com
SageMaker.
• Outras informações que um contêiner precisa a fim de gerenciar implantações para treinamento e
inferência.

SageMaker Estrutura de containers de kits de ferramentas
Quando SageMaker treina um modelo, ele cria a seguinte estrutura de pasta de arquivos no contêiner/
opt/mlDiretório do.
/opt/ml
### input
#
### config
#
#
### hyperparameters.json
#
#
### resourceConfig.json
#
### data
#
### <channel_name>
#
### <input data>
### model
#
### code
#
### output
#
### failure

Quando você executa um modeloformaçãotrabalho, o SageMaker o contêiner usa o/opt/ml/
input/diretório, que contém os arquivos JSON que configuram os hiperparâmetros para o algoritmo
e o layout de rede usado para treinamento distribuído. O/opt/ml/input/o diretório também contém
arquivos que especificam os canais pelos quais SageMaker acessa os dados, que são armazenados
no Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O SageMaker a biblioteca de contêineres coloca os
scripts que o contêiner executará na/opt/ml/code/Diretório do. O script deve gravar o modelo gerado
pelo algoritmo no diretório /opt/ml/model/. Para obter mais informações, consulteUsar algoritmos de
treinamento próprios (p. 3223)
Quando vocêhostum modelo treinado em SageMaker para fazer inferências, você implanta o modelo em
um endpoint HTTP. O modelo faz previsões em tempo real como resposta às solicitações de inferência. O
contêiner deve conter uma pilha de serviços para processar essas solicitações.
Em um contêiner de hospedagem ou transformação em lote, os arquivos do modelo estão localizados na
mesma pasta na qual foram gravados durante o treinamento.
/opt/ml/model
#
### <model files>

Para obter mais informações, consulteUsar o próprio código de inferência (p. 3230)
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Contêineres únicos versus vários
Você pode fornecer imagens do Docker separadas para o algoritmo de treinamento e o código de
inferência ou usar uma única imagem do Docker para ambos. Ao criar imagens do Docker para uso com
SageMaker, considere o seguinte:
• Fornecer duas imagens do Docker pode aumentar os requisitos de armazenamento e o custo, pois
bibliotecas comuns podem ser duplicadas.
• Em geral, os contêineres menores são iniciados mais rapidamente para treinamento e hospedagem.
Os modelos são treinados mais rapidamente, e o serviço de hospedagem pode reagir a aumentos no
tráfego expandindo automaticamente com mais agilidade.
• Talvez seja possível gravar um contêiner de inferência significativamente menor que o contêiner de
treinamento. Isso é especialmente comum quando GPUs são usadas para treinamento, mas seu código
de inferência é otimizado para CPUs.
• SageMaker exige que os contêineres do Docker sejam executados sem acesso privilegiado.
• Tanto os contêineres Docker que você cria quanto os fornecidos pelo SageMaker pode enviar
mensagens para oStdouteStderrarquivos. SageMaker envia essas mensagens para a Amazon
CloudWatch faz login no seuAWSConta da.
Para obter mais informações sobre como criar SageMaker contêineres e como os scripts são executados
dentro deles, consulte oSageMakerToolkit de treinamentoeSageMaker Toolkit de inferênciarepositórios
em GitHub. Eles também fornecem listas de variáveis ambientais importantes e as variáveis ambientais
fornecidas pela SageMakercontêineres.

Adaptando seu próprio contêiner de treinamento
Para executar seu próprio modelo de treinamento, crie um contêiner Docker usando oAmazônia
SageMaker Toolkitpor meio de uma Amazon SageMaker instância de caderno.

Etapa 1: Criar uma SageMaker Instância de bloco
1.

Abra a Amazônia SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2.

No painel de navegação à esquerda, escolhaCaderno, escolhaInstâncias de blocoe, em seguida,
escolhaCriar instância de notebook.

3.

Na página Create notebook instance (Criar instância de bloco de anotações), forneça as seguintes
informações:
a.

Para Notebook instance name (Nome da instância de bloco de anotações), insira
RunScriptNotebookInstance.

b.

Em Notebook Instance type (Tipo de instância de bloco de anotações), escolha ml.t2.medium.

c.

NoPermissões e criptografiaseção, faça o seguinte:
i.

Em IAM role (Função do IAM), selecione Create a New Role (Criar uma função).

ii.

Sobre oCriar uma função do IAMpágina, escolhaBuckets do S3 específicos, especifique
um bucket do Amazon S3 chamadosagemaker-run-scripte, em seguida, escolhaCriar
função.
SageMaker cria uma função do IAM chamadaAmazonSageMakerExecutionRole-YYYYMMDDTHHmmSS. Por exemplo, AmazonSageMakerExecutionRole-20190429T110788. Observe que a convenção de nomenclatura da
função de execução usa a data e a hora em que a função foi criada, separadas por umT.

d.

ParaAcesso raiz, escolhaHabilitar o.

e.

Escolha Create notebook instance (Criar instância de caderno).
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4.

Sobre oInstâncias de blocopágina, oStatuséPendentes. Pode demorar alguns minutos para que a
Amazon carregue SageMaker para iniciar uma instância de computação de aprendizado de máquina
— nesse caso, ele inicia uma instância de notebook — e anexar um volume de armazenamento de
ML a ela. A instância de bloco de anotações conta com a pré-configuração de um servidor de blocos
de anotações Jupyter e de um conjunto de bibliotecas da Anaconda. Para obter mais informações,
consulte:
CreateNotebookInstance.

5.

NoPermissões e criptografiaseção, cópiao número ARN da função do IAMe cole-o em um arquivo
de bloco de notas para salvá-lo temporariamente. Posteriormente, você usará esse número
de ARN da função do IAM para configurar um estimador de treinamento local na instância do
notebook. The IAM role ARN number (O número do ARN da função do IAM) é semelhante ao
seguinte: 'arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/AmazonSageMakerExecutionRole-20190429T110788'

6.

Depois que o status da instância do notebook for alterado paraInService, escolhaAberto JupyterLab.

Etapa 2: Crie e faça o upload dos scripts de treinamento do
Dockerfile e do Python
1.

Depois JupyterLab abre, crie uma nova pasta no diretório inicial do seu JupyterLab. No canto superior
esquerdo, escolha oNova pastaícone e, em seguida, insira o nome da pastadocker_test_folder.

2.

Criar umaDockerfilearquivo de texto nodocker_test_folderdiretório do.
a.

Escolha oNovo lançadorícone (+) no canto superior esquerdo.

b.

No painel direito, abaixo doOutrosseção, escolhaArquivo de texto.

c.

Cole o seguinteDockerfilecódigo de amostra em seu arquivo de texto.
FROM tensorflow/tensorflow:2.2.0rc2-gpu-py3-jupyter
# Install sagemaker-training toolkit that contains the common functionality
necessary to create a container compatible with SageMaker and the Python SDK.
RUN pip3 install sagemaker-training
# Copies the training code inside the container
COPY train.py /opt/ml/code/train.py
# Defines train.py as script entrypoint
ENV SAGEMAKER_PROGRAM train.py

O script do Dockerfile executa as seguintes tarefas:
• FROM tensorflow/tensorflow:2.2.0rc2-gpu-py3-jupyter— Fazer download do
TensorFlow Imagem de base do Docker. Você pode substituí-la por qualquer imagem base do
Docker que você queira trazer para criar contêineres, bem como porAWSimagens de base de
contêiner pré-construídas.
• RUN pip install sagemaker-training— InstalaçõesSageMakerToolkitque contém a
funcionalidade comum necessária para criar um contêiner compatível com SageMaker.
• COPY train.py /opt/ml/code/train.py— Copia o script para o local dentro do
contêiner esperado pelo SageMaker. O script deve estar localizado nessa pasta.
• ENV SAGEMAKER_PROGRAM train.py— Pega seu roteiro de treinamentotrain.pycomo
o script de ponto de entrada copiado na/opt/ml/codepasta do contêiner. Essa é a única
variável ambiental que você deve especificar ao criar seu próprio contêiner.
d.

No painel de navegação do diretório esquerdo, o nome do arquivo de texto pode ser nomeado
automaticamenteuntitled.txt. Para renomear o arquivo, clique com o botão direito no arquivo
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e escolhaRenomear, renomeie o arquivo comoDockerfilesem o.txtextensão e, em seguida,
pressioneCtrl+souCommand+spara salvar o arquivo.
3.

Crie ou faça o upload de um script de treinamentotrain.pynadocker_test_folder. Você pode
usar o seguinte script de exemplo para este exercício.
import tensorflow as tf
mnist = tf.keras.datasets.mnist
(x_train, y_train), (x_test, y_test) = mnist.load_data()
x_train, x_test = x_train / 255.0, x_test / 255.0
model = tf.keras.models.Sequential([
tf.keras.layers.Flatten(input_shape=(28, 28)),
tf.keras.layers.Dense(128, activation='relu'),
tf.keras.layers.Dropout(0.2),
tf.keras.layers.Dense(10, activation='softmax')
])
model.compile(optimizer='adam',
loss='sparse_categorical_crossentropy',
metrics=['accuracy'])
model.fit(x_train, y_train, epochs=1)
model.evaluate(x_test, y_test)

Etapa 3: Construa o contêiner
1.

No JupyterLab diretório inicial, abra um notebook Jupyter. Para abrir um novo notebook, escolha
oNovo lançamentoícone e, em seguida, escolhaconda_tensorflow2_p36naCadernoseção.

2.

Execute o comando a seguir na primeira célula do notebook para mudar para
odocker_test_folderdiretório do:
% cd ~/SageMaker/docker_test_folder

Isso retorna seu diretório atual da seguinte forma:
! pwd

output: /home/ec2-user/SageMaker/docker_test_folder
3.

Para criar o contêiner Docker, execute o seguinte comando de compilação do Docker, incluindo o
espaço seguido por um ponto no final:
! docker build -t tf-custom-container-test .

O comando de compilação do Docker deve ser executado a partir do diretório Docker que você criou,
nesse casodocker_test_folder.

Note
Se você receber a seguinte mensagem de erro informando que o Docker não consegue
encontrar o Dockerfile, certifique-se de que o Dockerfile tenha o nome correto e tenha sido
salvo no diretório.
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unable to prepare context: unable to evaluate symlinks in Dockerfile path:
lstat /home/ec2-user/SageMaker/docker/Dockerfile: no such file or directory

Lembre-se dissodockerprocura um arquivo chamado especificamenteDockerfilesem
nenhuma extensão no diretório atual. Se você o nomeou de outra forma, você pode passar
o nome do arquivo manualmente com o-fsinalizador. Por exemplo, se você nomeou seu
Dockerfile comoDockerfile-text.txt, execute o comando a seguir:
! docker build -t tf-custom-container-test -f Dockerfile-text.txt .

Etapa 4: Testar o recipiente
1.

Para testar o contêiner localmente na instância do notebook, abra um notebook Jupyter. EscolhaNovo
lançadore escolhaCadernoemconda_tensorflow_p36framework.

2.

Cole o seguinte script de exemplo na célula de código do notebook para configurar um
SageMakerEstimador.
SageMaker Python SDK v1
from sagemaker.estimator import Estimator
estimator = Estimator(image_name='tf-custom-container-test',
role='arn:aws:iam::111122223333:role/role-name',
instance_count=1,
instance_type='local')
estimator.fit()

SageMaker Python SDK v2
from sagemaker.estimator import Estimator
estimator = Estimator(image_uri='tf-custom-container-test',
role='arn:aws:iam::111122223333:role/role-name',
instance_count=1,
instance_type='local')
estimator.fit()

3.

Substitua o'Put_Your_ARN_Here'value como número ARN da função do IAMvocê copiou para um
arquivo de bloco de notas quando configurou a instância do notebook. O ARN deve ter a seguinte
aparência:'arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/AmazonSageMakerExecutionRole-20190429T110788'.

4.

Execute a célula de código. Esse teste mostra a configuração do ambiente de treinamento, os valores
usados para as variáveis de ambiente, a fonte dos dados e a perda e precisão obtidas durante o
treinamento.

Etapa 5: Envie o contêiner para o Amazon Elastic Container
Registry (Amazon ECR)
1.

Depois de executar com êxito o teste do modo local, você pode enviar o contêiner Docker
paraAmazon ECRe use-o para executar trabalhos de treinamento.
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Execute as seguintes linhas de comando em uma célula do notebook.
%%sh
# Specify an algorithm name
algorithm_name=tf-custom-container-test
account=$(aws sts get-caller-identity --query Account --output text)
# Get the region defined in the current configuration (default to us-west-2 if none
defined)
region=$(aws configure get region)
region=${region:-us-west-2}
fullname="${account}.dkr.ecr.${region}.amazonaws.com/${algorithm_name}:latest"
# If the repository doesn't exist in ECR, create it.
aws ecr describe-repositories --repository-names "${algorithm_name}" > /dev/null 2>&1
if [ $? -ne 0 ]
then
aws ecr create-repository --repository-name "${algorithm_name}" > /dev/null
fi
# Get the login command from ECR and execute it directly
aws ecr get-login-password --region ${region}|docker login --username AWS --passwordstdin ${fullname}
# Build the docker image locally with the image name and then push it to ECR
# with the full name.
docker build -t ${algorithm_name} .
docker tag ${algorithm_name} ${fullname}
docker push ${fullname}

Note
Esse script bash shell pode gerar um problema de permissão semelhante à seguinte
mensagem de erro:
"denied: User: [ARN] is not authorized to perform: ecr:InitiateLayerUpload on
resource:
arn:aws:ecr:us-east-1:[id]:repository/tf-custom-container-test"

Se esse erro ocorrer, você precisará anexar oAmazon
EC2ContainerRegistryFullAccesspolítica para sua função do IAM. Acesse oConsole do
IAM, escolhaFunçõesno painel de navegação esquerdo, procure a função do IAM que você
usou para a instância do Notebook. Sob oPermissãoguia, escolha oAnexar políticasbotão e
pesquise oAmazon EC2ContainerRegistryFullAccesspolítica. Marque a caixa de seleção da
política e escolhaAnexar políticapara terminar.
2.

Depois de enviar o contêiner, você pode chamar a imagem do Amazon ECR de qualquer lugar no
SageMaker ambiente. Execute o exemplo de código a seguir na próxima célula do notebook.
Se você quiser usar este contêiner de treinamento com SageMaker Para usar seus recursos de
visualização, você também pode executar o seguinte código em uma célula do notebook Studio para
chamar a imagem Amazon ECR do seu contêiner de treinamento.

3212

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Adaptando seu próprio contêiner de treinamento

import boto3
account_id = boto3.client('sts').get_caller_identity().get('Account')
ecr_repository = 'tf-custom-container-test'
tag = ':latest'
region = boto3.session.Session().region_name
uri_suffix = 'amazonaws.com'
if region in ['cn-north-1', 'cn-northwest-1']:
uri_suffix = 'amazonaws.com.cn'
byoc_image_uri = '{}.dkr.ecr.{}.{}/{}'.format(account_id, region, uri_suffix,
ecr_repository + tag)
byoc_image_uri
# This should return something like
# 111122223333.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-byoc-test:latest

3.

Usar oecr_imagerecuperado da etapa anterior para configurar um SageMakerobjeto estimador. O
exemplo de código a seguir configura um SageMaker estimador com obyoc_image_urie inicia um
trabalho de treinamento em uma instância do Amazon EC2.
SageMaker Python SDK v1
import sagemaker
from sagemaker import get_execution_role
from sagemaker.estimator import Estimator
estimator = Estimator(image_uri=byoc_image_uri,
role=get_execution_role(),
base_job_name='tf-custom-container-test-job',
instance_count=1,
instance_type='ml.p2.xlarge')
# start training
estimator.fit()
# deploy the trained model
predictor = estimator.deploy(1, instance_type)

SageMaker Python SDK v2
import sagemaker
from sagemaker import get_execution_role
from sagemaker.estimator import Estimator
estimator = Estimator(image_uri=byoc_image_uri,
role=get_execution_role(),
base_job_name='tf-custom-container-test-job',
instance_count=1,
instance_type='ml.p2.xlarge')
# start training
estimator.fit()
# deploy the trained model
predictor = estimator.deploy(1, instance_type)
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Para ver um exemplo completo que mostra como testar um contêiner personalizado localmente e enviálo para uma imagem do Amazon ECR, consulte oConstruir o seu TensorFlow ContêinerNotebook de
exemplo.

Tip
Para traçar o perfil e depurar trabalhos de treinamento para monitorar problemas de utilização do
sistema (como gargalos de CPU e subutilização de GPU) e identificar problemas de treinamento
(como sobreajuste, excesso de treinamento, explosão de tensores e gradientes de fuga), use a
Amazon SageMaker Depurador. Para obter mais informações, consulte
O Amazon SageMaker Debugger está disponível para qualquer modelo de
aprendizado profundo que você traz para o Amazon SageMaker. OAWS CLI,
SageMakerEstimatorA API e as APIs do depurador permitem que você use
qualquer imagem base do Docker para criar e personalizar contêineres para
treinar seus modelos. Para usar o Debugger com contêineres personalizados,
você precisa fazer uma alteração mínima em seu script de treinamento para
implementar o retorno de chamada do gancho do depurador e recuperar
tensores de trabalhos de treinamento.
Você precisa dos seguintes recursos para criar um contêiner personalizado
com o Debugger.
• SDK do Amazon SageMaker
• A biblioteca de cliente de código aberto do SMDebug
• Uma imagem base do Docker de sua escolha
• Seu script de treinamento com um gancho do depurador registrado — Para
obter mais informações sobre como registrar um gancho do depurador
no script de treinamento, consulteRegistre o gancho do depurador no seu
script de treinamento (p. 2449).
Para obter um exemplo completo do uso do Debugger com um contêiner de
treinamento personalizado, consulte o exemplo a seguir bloco de anotações.
• Crie um contêiner de treinamento personalizado e depure trabalhos de
treinamento com o depurador

Tip
Este contêiner personalizado com guia Debugger é uma extensão
doAdaptando seu próprio contêiner de treinamento (p. 3208)guia
que orienta você sobre como criar e enviar seu contêiner de
treinamento personalizado para o Amazon ECR.

Prepare-se para criar um contêiner de
treinamento personalizado
Para criar um contêiner docker, a estrutura básica dos arquivos deve se
parecer com a seguinte:
### debugger_custom_container_test_notebook.ipynb

# a

notebook to run python snippet codes
### debugger_custom_container_test_folder
docker folder
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your-training-script.py

# your

training script with Debugger hook
###

Dockerfile

# a

Dockerfile to build your own container

Registre o gancho do depurador no seu script de
treinamento
Para depurar o treinamento do modelo, é necessário adicionar um gancho do
Debugger ao script de treinamento.

Note
Esta etapa é necessária para coletar parâmetros do modelo
(tensores de saída) para depurar o treinamento do modelo.
Se você quiser apenas monitorar e criar o perfil, você
pode ignorar esta etapa de registro do gancho e excluir
odebugger_hook_configparâmetro ao construir um estimador.
O código de exemplo a seguir mostra a estrutura de um script de treinamento
usando o modelo Keras ResNet50 e como passar o gancho do Depurador
como um callback Keras para depuração. Para encontrar um roteiro de
treinamento completo, consulteScript de treinamento TensorFlow com
gancho SageMaker Debugger.
# An example of training script (your-training-script.py)
import tensorflow.compat.v2 as tf
from tensorflow.keras.applications.resnet50 import ResNet50
import smdebug.tensorflow as smd

def train(batch_size, epoch, model, hook):

...
model.fit(X_train, Y_train,
batch_size=batch_size,
epochs=epoch,
validation_data=(X_valid, Y_valid),
shuffle=True,

# smdebug modification: Pass the Debugger hook in
the main() as a Keras callback
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if __name__ == "__main__":
main()

Para obter mais informações sobre como registrar o gancho do depurador
para as estruturas e algoritmos suportados, consulte os seguintes links na
biblioteca de cliente SMDebug:
• Gancho SMDebug TensorFlow
• Gancho SMDebug PyTorch
• Gancho SMDebug MXNet
• Gancho SMDebug XGBoost
No exemplo de scripts de treinamento dos notebooks a seguir, você pode
encontrar mais exemplos sobre como adicionar os ganchos do depurador aos
scripts de treinamento e coletar tensores de saída em detalhes:
• Debugger no modo de script com a estrutura do TensorFlow 2.1
Para ver a diferença entre o uso do depurador em um contêiner de Deep
Learning e no modo de script, abra esse bloco de anotações e coloque-o
no depurador anterior em um bloco de anotações exemplo do TensorFlow
v2.1 do contêiner de Deep Learning lado a lado.
No modo de script, a parte de configuração do gancho é removida do
script no qual o estimador é definido. Em vez disso, o recurso de gancho
do Debugger é mesclado no script de treinamento,Script de treinamento
TensorFlow Keras ResNet no modo script. O script de treinamento importa
a biblioteca smdebug no ambiente do TensorFlow Keras necessária
para se comunicar com o algoritmo do TensorFlow ResNet50. Ele
também implementa manualmente a funcionalidade de gancho smdebug
adicionando o argumento callbacks=[hook] dentro da função train
(na linha 49) e adicionando a configuração do gancho manual (na linha 89)
fornecida por meio do SDK para Python do SageMaker.
Esse exemplo de modo de script executa o trabalho de treinamento na
estrutura de trabalho TF 2.1 para a comparação direta com a alteração
de script zero no exemplo TF 2.1. O benefício de configurar o Debugger
no modo de script é a flexibilidade de escolher versões de estrutura de
trabalho não cobertas peloAWSDeep Learning Containers
• Usar o Debugger do Amazon SageMaker em um contêiner do PyTorch no
modo de script
Este bloco de anotações habilita o Debugger no modo de script na
estrutura de trabalho PyTorch v1.3.1. O PyTorch v1.3.1 é compatível com
contêineres do SageMaker, e este exemplo mostra detalhes de como
modificar um script de treinamento.
O estimador SageMaker PyTorch já está no modo de script por padrão. No
bloco de anotações, a linha para ativar o script_mode não está incluída
na configuração do estimador.
Este caderno mostra etapas detalhadas para alterarum script de
treinamento original do PyTorchparauma versão modificada com o
Depurador ativado. Além disso, este exemplo mostra como você pode usar
regras integradas do Debugger para detectar problemas de treinamento,
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como problema de desaparecimento de gradientes, e os recursos de
avaliação do Debugger para chamar e analisar os tensores salvos.

Criar e configurar um Dockerfile
Abra o SageMaker JupyterLab e crie uma nova
pasta,debugger_custom_container_test_folderneste exemplo, para
salvar seu script de treinamento eDockerfile. O exemplo de código a
seguir é umDockerfileque inclui elogios essenciais de compilação docker.
Cole o seguinte código noDockerfileArquivo de texto e salve-o. Carregue
seu script de treinamento para a mesma pasta.
# Specify a docker base image
FROM tensorflow/tensorflow:2.2.0rc2-gpu-py3
RUN /usr/bin/python3 -m pip install --upgrade pip
RUN pip install --upgrade protobuf

# Install required packages to enable the SageMaker Python SDK and
the smdebug library
RUN pip install sagemaker-training
RUN pip install smdebug
CMD ["bin/bash"]

Se você quiser usar um pré-construídoAWSImagem do contêiner de
aprendizado profundo, consulteDisponívelAWSImagens do Deep Learning
Containers.

Crie e envie o contêiner de treinamento
personalizado para o Amazon ECR
Crie um caderno de
teste,debugger_custom_container_test_notebook.ipynbe
execute o seguinte código na célula do bloco de anotações. Isso
acessará odebugger_byoc_test_dockerdiretório, crie o docker com o
especificadoalgorithm_namee envie o contêiner docker para o Amazon
ECR.
import boto3

account_id =
boto3.client('sts').get_caller_identity().get('Account')
ecr_repository = 'sagemaker-debugger-mnist-byoc-tf2'
tag = ':latest'
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Tip
Se você usar um dosAWSImagens base do Deep Learning
Container, execute o seguinte código para fazer login no Amazon
ECR e acessar o repositório de imagens do Deep Learning
Container.
! aws ecr get-login-password --region {region}
| docker login --username AWS --password-stdin
763104351884.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com

Executar e depurar trabalhos de treinamento
usando o contêiner de treinamento personalizado
Depois de criar e enviar seu contêiner docker para o Amazon ECR, configure
um estimador do SageMaker com o script de treinamento e os parâmetros
específicos do Debugger. Depois de executar oestimator.fit(),
Debugger coletará tensores de saída, monitorará e detectará problemas de
treinamento. Usando os tensores salvos, você pode analisar ainda mais o
trabalho de treinamento usando osmdebugprincipais recursos e ferramentas.
Configurando um fluxo de trabalho do processo de monitoramento de regras
do Debugger com o Amazon CloudWatch Events eAWS Lambda, você pode
automatizar um processo de trabalho de treinamento de parada sempre que
as regras do depurador detectarem problemas de treinamento.
import sagemaker

from sagemaker.estimator import Estimator
from sagemaker.debugger import Rule, DebuggerHookConfig,
CollectionConfig, rule_configs

profiler_config=ProfilerConfig(...)
debugger_hook_config=DebuggerHookConfig(...)
rules=[
Rule.sagemaker(rule_configs.built_in_rule()),
ProfilerRule.sagemaker(rule_configs.BuiltInRule())
]

estimator=Estimator(
image_uri=byoc_image_uri,
entry_point="./debugger_custom_container_test_folder/yourtraining-script.py"
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Etapa 6: Limpar os recursos
Para limpar recursos quando terminar com o exemplo de introdução
1.
2.

Abra oSageMaker console, escolha a instância do notebookRunScriptNotebookInstance,
escolhaAçõese escolhaPare. Pode demorar alguns minutos para que a instância pare.
Depois da instânciaStatusalterações emInterrompido, escolhaAções, escolhaExcluire, em seguida,
escolhaExcluirna caixa de diálogo. Pode demorar alguns minutos para que a instância seja excluída. A
instância do notebook desaparece da tabela quando é excluída.

3.

Abra oConsole do Amazon S3e exclua o bucket que você criou para armazenar artefatos do modelo e
o conjunto de dados de treinamento.

4.

Abra oConsole do IAMe exclua o perfil do IAM. Se você criou políticas de permissões, poderá excluílas também.

Note
O contêiner do Docker é desligado automaticamente depois de ser executado. Você não
precisa excluí-lo.

Adaptando seu próprio contêiner de inferência
Se nenhuma da Amazônia SageMaker contêineres de inferência pré-construídos são suficientes para
sua situação, e você deseja usar seu próprio contêiner Docker, use oSageMaker Toolkitpara adaptar
seu contêiner para trabalhar com SageMaker hospedagem. Para adaptar seu contêiner para trabalhar
com SageMaker hospedagem, crie o código de inferência em um ou mais arquivos de script Python e um
Dockerfile que importa o kit de ferramentas de inferência.
O código de inferência inclui um manipulador de inferência, um serviço de manipulador e um ponto de
entrada. Neste exemplo, eles são armazenados como três arquivos Python separados. Todos esses três
arquivos do Python devem estar no mesmo diretório do Dockerfile.
Para um exemplo de notebook Jupyter que mostra um exemplo completo de extensão de um contêiner
usando o SageMaker kit de ferramentas de inferência, consulteAmazônia SageMaker Endpoints de vários
modelos usando seu próprio contêiner de algoritmos.

Etapa 1: Crie um manipulador de inferência
O SageMaker O kit de ferramentas de inferência é construído no servidor multimodelo (MMS). O MMS
espera um script Python que implemente funções para carregar o modelo, pré-processar dados de
entrada, obter previsões do modelo e processar os dados de saída em um manipulador de modelo.

A função model_fn
Existem implementações padrão para omodel_fnfunção, chamadadefault_model_fn, no SageMaker
PyTorch e kits de ferramentas de inferência MXNet. A implementação padrão carrega modelos salvos
usando torchscript, do formato.ptou.pth. Se o modelo exigir métodos personalizados para carregar, ou
se você quiser realizar etapas extras ao carregar o modelo, você deverá implementar omodel_fnfunção
do O exemplo simples a seguir mostra uma implementação de ummodel_fnfunção que carrega um
PyTorch modelo:
def model_fn(self, model_dir):
import torch
logger.info('model_fn')
device = "cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu"
with open(os.path.join(model_dir, 'model.pth'), 'rb') as f:
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model = torch.jit.load(f)
return model.to(device)

A função input_fn
Oinput_fnA função é responsável por desserializar seus dados de entrada para que possam ser
passados para o seu modelo. Ele usa dados de entrada e tipo de conteúdo como parâmetros e retorna
dados desserializados. O SageMakerO kit de ferramentas de inferência fornece uma implementação
padrão que desserializa os seguintes tipos de conteúdo:
• JSON
• CSV
• Matriz numtic
• NPZ
Se seu modelo exigir um tipo de conteúdo diferente ou se você quiser pré-processar seus dados de
entrada antes de enviá-los para o modelo, você deverá implementar oinput_fnfunção do O exemplo a
seguir mostra uma implementação simples doinput_fnfunção do
from sagemaker_inference import content_types, decoder
def input_fn(self, input_data, content_type):
"""A default input_fn that can handle JSON, CSV and NPZ formats.
Args:
input_data: the request payload serialized in the content_type format
content_type: the request content_type
Returns: input_data deserialized into torch.FloatTensor or torch.cuda.FloatTensor
depending if cuda is available.
"""
return decoder.decode(input_data, content_type)

A função predict_fn
Opredict_fna função é responsável por obter previsões do modelo. Ele pega o modelo e os dados
retornados deinput_fncomo parâmetros e retorna a previsão. Não há implementação padrão
para opredict_fn. Você deve implementá-lo sozinho. Veja a seguir uma implementação simples
dopredict_fnfunção do PyTorch modelo.
def predict_fn(self, data, model):
"""A default predict_fn for PyTorch. Calls a model on data deserialized in
input_fn.
Runs prediction on GPU if cuda is available.
Args:
data: input data (torch.Tensor) for prediction deserialized by input_fn
model: PyTorch model loaded in memory by model_fn
Returns: a prediction
"""
return model(data)

A função output_fn
Ooutput_fna função é responsável por serializar os dados que opredict_fnfunção retorna como
uma previsão. O SageMaker O kit de ferramentas de inferência implementa um padrãooutput_fnfunção
que serializa matrizes Numpy, JSON e CSV. Se seu modelo gerar qualquer outro tipo de conteúdo, ou se
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você quiser realizar outro pós-processamento de seus dados antes de enviá-los ao usuário, você deverá
implementar o seu própriooutput_fnfunção do Veja a seguir umaoutput_fnfunção do PyTorch modelo.
from sagemaker_inference import encoder
def output_fn(self, prediction, accept):
"""A default output_fn for PyTorch. Serializes predictions from predict_fn to JSON,
CSV or NPY format.
Args:
prediction: a prediction result from predict_fn
accept: type which the output data needs to be serialized
Returns: output data serialized
"""
return encoder.encode(prediction, accept)

Etapa 2: Implementar um serviço de manipulador
O serviço de manipulador é executado pelo servidor modelo. O serviço de manipulador
implementainitializeehandlemétodos. Oinitializeo método é invocado quando o servidor
modelo é iniciado e ohandleo método é invocado para todas as solicitações de inferência recebidas para
o servidor modelo. Para obter mais informações, consulte:Serviço personalizadona documentação do
servidor multimodelo. Veja a seguir um exemplo de um serviço de handler para um PyTorch modelo de
servidor.
from sagemaker_inference.default_handler_service import DefaultHandlerService
from sagemaker_inference.transformer import Transformer
from sagemaker_pytorch_serving_container.default_inference_handler import
DefaultPytorchInferenceHandler
class HandlerService(DefaultHandlerService):
"""Handler service that is executed by the model server.
Determines specific default inference handlers to use based on model being used.
This class extends ``DefaultHandlerService``, which define the following:
- The ``handle`` method is invoked for all incoming inference requests to the model
server.
- The ``initialize`` method is invoked at model server start up.
Based on: https://github.com/awslabs/mxnet-model-server/blob/master/docs/
custom_service.md
"""
def __init__(self):
transformer =
Transformer(default_inference_handler=DefaultPytorchInferenceHandler())
super(HandlerService, self).__init__(transformer=transformer)

Etapa 3: Implementar um ponto de entrada
O ponto de entrada inicia o servidor modelo invocando o serviço de manipulador. É possível especificar a
localização do ponto de entrada em seu Dockerfile. Veja a seguir um exemplo de ponto de entrada.
from sagemaker_inference import model_server
model_server.start_model_server(handler_service=HANDLER_SERVICE)

Etapa 4: Escrever um Dockerfile
Em seuDockerfile, copie o manipulador do modelo da etapa 2 e especifique o arquivo Python da etapa
anterior como o ponto de entrada em seuDockerfile. Veja a seguir um exemplo das linhas que você
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pode adicionar ao Dockerfile para copiar o manipulador do modelo e especificar o ponto de entrada. Para
ver um exemplo completo de um Dockerfile para um contêiner de inferência, consulteDockerfile.
# Copy the default custom service file to handle incoming data and inference requests
COPY model_handler.py /home/model-server/model_handler.py
# Define an entrypoint script for the docker image
ENTRYPOINT ["python", "/usr/local/bin/entrypoint.py"]

Etapa 5: Crie e registre seu contêiner
Agora você pode criar seu contêiner e registrá-lo no Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR). O
script de shell a seguir do caderno de amostra cria o contêiner e o carrega em um repositório Amazon ECR
em seuAWSConta.

Note
SageMaker a hospedagem suporta o uso de contêineres de inferência que são armazenados em
repositórios diferentes do Amazon ECR. Para obter mais informações, consulte Use um registro
do Docker privado para contêineres de inferência em tempo real (p. 3233).
O script shell a seguir mostra como criar e registrar um contêiner.
%%sh
# The name of our algorithm
algorithm_name=demo-sagemaker-multimodel
cd container
account=$(aws sts get-caller-identity --query Account --output text)
# Get the region defined in the current configuration (default to us-west-2 if none
defined)
region=$(aws configure get region)
region=${region:-us-west-2}
fullname="${account}.dkr.ecr.${region}.amazonaws.com/${algorithm_name}:latest"
# If the repository doesn't exist in ECR, create it.
aws ecr describe-repositories --repository-names "${algorithm_name}" > /dev/null 2>&1
if [ $? -ne 0 ]
then
aws ecr create-repository --repository-name "${algorithm_name}" > /dev/null
# Get the login command from ECR and execute it directly
aws ecr get-login-password --region ${region}|docker login --username AWS --password-stdin
${fullname}
# Build the docker image locally with the image name and then push it to ECR
# with the full name.
docker build -q -t ${algorithm_name} .
docker tag ${algorithm_name} ${fullname}
docker push ${fullname}

Agora você pode usar esse contêiner para implantar endpoints no SageMaker. Para ver um exemplo de
como implantar um endpoint no SageMaker, consulteAmazônia SageMaker Endpoints de vários modelos
usando seu próprio contêiner de algoritmos.
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Crie um contêiner com seus próprios algoritmos e
modelos
Se nenhum dos existentes SageMaker os contêineres atendem às suas necessidades e você não
tem um contêiner próprio, talvez seja necessário criar um novo contêiner Docker. As seções a seguir
mostram como criar contêineres do Docker com seus algoritmos de treinamento e inferência para uso com
SageMaker.
Tópicos
• Usar algoritmos de treinamento próprios (p. 3223)
• Usar o próprio código de inferência (p. 3230)

Usar algoritmos de treinamento próprios
Esta seção explica como a Amazon SageMaker interage com um contêiner Docker que executa seu
algoritmo de treinamento personalizado. Use essas informações para escrever código de treinamento e
criar uma imagem do Docker para seus algoritmos de treinamento.
Tópicos
• Como a Amazon SageMaker Executa sua imagem de treinamento (p. 3223)
• Como a Amazon SageMaker Fornece informações de treinamento (p. 3224)
• Execute o treinamento com EFA (p. 3227)
• Como a Amazon SageMaker Sucesso e falha do algoritmo de sinais (p. 3229)
• Como a Amazon SageMaker Processar o resultado do treinamento (p. 3230)

Como a Amazon SageMaker Executa sua imagem de
treinamento
Para que um contêiner do Docker funcione como um executável, é preciso configurá-lo com uma instrução
ENTRYPOINT em um Dockerfile. Observe o seguinte:
• Para treinamento de modelos, a Amazon SageMaker executa o contêiner da seguinte forma:
docker run image train

SageMaker substitui qualquer padrãoCMDdeclaração em um contêiner especificando otrainargumento
após o nome da imagem. O argumento train também substitui os argumentos que você fornece com
CMD no Dockerfile.
• Em seu Dockerfile, use oexecforma doENTRYPOINTinstrução:
ENTRYPOINT ["executable", "param1", "param2", ...]

Por exemplo:
ENTRYPOINT ["python", "k-means-algorithm.py"]
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A forma exec da instrução ENTRYPOINT inicia o executável diretamente, não como elemento filho de
/bin/sh. Isso permite que ele receba sinais, como SIGTERM e SIGKILL, das APIs do SageMaker.
Observe o seguinte:
• OCreateTrainingJobA API tem uma condição de parada que direciona SageMaker para
interromper o treinamento de modelos após um período específico.
• OStopTrainingJobA APIdocker stop, com um comando de tempo limite de 2 minutos para
interromper normalmente o contêiner especificado:
docker stop -t120

Para tentar interromper o contêiner em execução, o comando envia um sinal SIGTERM. Após o
tempo limite de 2 minutos, a API enviaSIGKILLe interrompe os contêineres à força. Se o contêiner
manusear oSIGTERMgraciosamente e sai dentro de 120 segundos após recebê-lo, nãoSIGKILLé
enviado.

Note
Se você quiser acessar os artefatos do modelo intermediário após SageMaker
interrompe o treinamento, adicione código para lidar com a gravação de artefatos em
seuSIGTERMmanipulador.
• Se você planeja usar dispositivos de GPU para treinamento de modelos, os contêineres devem ser
compatíveis com nvidia-docker. Inclua somente o kit de ferramentas CUDA em contêineres; não
inclua drivers NVIDIA com a imagem. Para obter mais informações sobre nvidia-docker, consulte
NVIDIA/nvidia-docker.
• Você não pode usar otiniinicializador como seu ponto de entrada em SageMakerrecipientes porque
fica confuso com otraineserveargumentos.
• /opt/mle todos os subdiretórios são reservados por SageMaker treinamento. Ao criar a imagem
Docker do seu algoritmo, certifique-se de não colocar nenhum dado exigido por seu algoritmo abaixo
deles, pois os dados podem não estar mais visíveis durante o treinamento.

Como a Amazon SageMaker Fornece informações de
treinamento
Esta seção explica como SageMaker disponibiliza informações de treinamento, como dados de
treinamento, hiperparâmetros e outras informações de configuração, para seu contêiner Docker.
Quando você envia umCreateTrainingJob request to SageMaker para iniciar o treinamento do modelo,
você especifica o caminho do Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) da imagem do Docker
que contém o algoritmo de treinamento. Você também especifica o local do Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3) no qual os dados de treinamento são armazenados e os parâmetros específicos do
algoritmo. SageMaker disponibiliza essas informações para o contêiner Docker para que seu algoritmo
de treinamento possa usá-las. Esta seção explica como disponibilizamos essas informações para o seu
contêiner do Docker. Para obter informações sobre como criar um trabalho de treinamento, consulte
CreateTrainingJob. Para obter mais informações sobre como SageMakercontêineres organizam as
informações, consulteUsar o SageMaker Kits de ferramentas de treinamento e inferência (p. 3207).
Tópicos
• Hiperparâmetros (p. 3225)
• Variáveis de ambiente (p. 3225)
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• Configuração dos dados de entrada (p. 3225)
• Dados de treinamento (p. 3225)
• Configuração do treinamento distribuído (p. 3227)

Hiperparâmetros
SageMaker torna os hiperparâmetros em umCreateTrainingJobSolicitação disponível no contêiner do
Docker no/opt/ml/input/config/hyperparameters.jsonarquivo.

Variáveis de ambiente
As seguintes variáveis de ambiente são definidas no contêiner:
• TRAINING_JOB_NAME — Especificado naTrainingJobNameparâmetro doCreateTrainingJob.
• TRAINING_JOB_ARN: o nome do recurso da Amazon (ARN) do trabalho de
treinamentoTrainingJobArnnaCreateTrainingJobresposta.
• Todas as variáveis de ambiente especificadas naAmbienteparâmetro noCreateTrainingJob.

Configuração dos dados de entrada
Você especifica as informações do canal de dados naInputDataConfigparâmetro em
umCreateTrainingJob. SageMaker disponibiliza essas informações na/opt/ml/input/config/
inputdataconfig.jsonarquivo no contêiner do Docker.
Por exemplo, suponha que você especifique três canais de dados (train, evaluation e validation)
em sua solicitação. O SageMaker fornecerá o seguinte JSON:

{

}

"train" : {"ContentType": "trainingContentType",
"TrainingInputMode": "File",
"S3DistributionType": "FullyReplicated",
"RecordWrapperType": "None"},
"evaluation" : {"ContentType": "evalContentType",
"TrainingInputMode": "File",
"S3DistributionType": "FullyReplicated",
"RecordWrapperType": "None"},
"validation" : {"TrainingInputMode": "File",
"S3DistributionType": "FullyReplicated",
"RecordWrapperType": "None"}

Note
SageMaker fornece somente informações relevantes sobre cada canal de dados
(por exemplo, o nome do canal e o tipo de conteúdo) para o contêiner, conforme
mostrado.S3DistributionTypeserá definido comoFullyReplicatedse especificar EFS ou
FSxLustre como origens de dados de entrada.

Dados de treinamento
OTrainingInputModeparâmetro noAlgorithmSpecificationdoCreateTrainingJobrequest
especifica como o conjunto de dados de treinamento é disponibilizado. Os seguintes modos de entrada
estão disponíveis:
• Filemodo
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• TrainingInputModeparâmetro gravado eminputdataconfig.json: “Arquivo”
• Diretório do canal de dados no contêiner do Docker:/opt/ml/input/data/channel_name
• Fontes de dados suportadas: Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon Elastic File
System (Amazon EFS) e Amazon FSx for Lustre
Um diretório é criado para cada país. Por exemplo, se você tiver três canais chamados training,
validation e testing, o SageMaker criará três diretórios no contêiner do Docker:
• /opt/ml/input/data/training
• /opt/ml/input/data/validation
• /opt/ml/input/data/testing

Note
Os canais que usam fontes de dados do sistema de arquivos, como Amazon EFS e Amazon
FSx, devem usarFilemodo. Se um sistema de arquivos for especificado, o caminho do
diretório fornecido no canal será montado em /opt/ml/input/data/channel_name.
• FastFilemodo
• TrainingInputModeparâmetro gravado eminputdataconfig.json: “FastFile“
• Diretório do canal de dados no contêiner do Docker:/opt/ml/input/data/channel_name
• Fontes de dados suportadas: Amazon S3
O diretório do canal é montado somente para leitura.
Algoritmos que suportamFileo modo pode funcionar perfeitamente comFastFilemodo sem
alterações de código.

Note
Canais que usamFastFileo modo deve usar umS3DataTypedo “S3Prefix”.
FastFileO modo apresenta uma visualização de pasta que usa a barra (/) como
delimitador para agrupar objetos do Amazon S3 em pastas.S3Urios prefixos não devem
corresponder a um nome parcial da pasta. Por exemplo, se um conjunto de dados do Amazon
S3 contivers3://my-bucket/train-01/data.csv, então nems3://my-bucket/
trainnems3://my-bucket/train-01são permitidos comoS3Uriprefixos.
Recomenda-se uma barra à direita para definir um canal correspondente a uma pasta. Por
exemplo, os3://my-bucket/train-01/canal para otrain-01pasta. Sem a barra à direita,
o canal seria ambíguo se existisse outra pastas3://my-bucket/train-011/ous3://mybucket/train-01.txt/.
• Pipemodo
• TrainingInputModeparâmetro gravado eminputdataconfig.json: “Tubo”
• Diretório do canal de dados no contêiner do Docker:/opt/ml/input/
data/channel_name_epoch_number
• Fontes de dados suportadas: Amazon S3
Você precisa ler de um tubo separado para cada canal. Por exemplo, se você tiver três canais
chamadostraining,validation, etesting, você precisa ler os seguintes tubos:
• /opt/ml/input/data/training_0, /opt/ml/input/data/training_1, ...
• /opt/ml/input/data/validation_0, /opt/ml/input/data/validation_1, ...
• /opt/ml/input/data/testing_0, /opt/ml/input/data/testing_1, ...
Leia os pipes sequencialmente. Por exemplo, se você tiver um canal denominado training, leia os
pipes nesta sequência:
1. Aberto/opt/ml/input/data/training_0no
modo de leitura e leia para end-of-file (EOF) ou, se
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2. Depois de fechar o primeiro arquivo pipe, procure /opt/ml/input/data/training_1 e leia-o até
que você tenha concluído o segundo epoch e assim por diante.
Se o arquivo de uma determinada época ainda não existir, talvez seja necessário repetir o código até
que o canal seja criado. Não há restrição de sequenciamento entre os tipos de canais. Por exemplo,
você pode ler várias épocas para otrainingcanal e só comece a ler ovalidationcanal quando
estiver pronto. Alternativamente, será possível lê-los simultaneamente se o algoritmo assim exigir.
Para ver um exemplo de um notebook Jupyter que mostra como usar o modo Pipe ao trazer seu próprio
contêiner, consulteTraga seu próprio algoritmo de modo de tubulação para a Amazon SageMaker.

Configuração do treinamento distribuído
Se você estiver realizando um treinamento distribuído com vários contêineres, SageMaker disponibiliza
informações sobre todos os contêineres no/opt/ml/input/config/resourceconfig.jsonarquivo.
Para permitir a comunicação entre contêineres, esse arquivo JSON contém informações para todos os
contêineres. SageMaker torna esse arquivo disponível para ambosFileePipealgoritmos de modo. O
arquivo fornece as seguintes informações:
• current_host— O nome do contêiner atual na rede de contêineres. Por exemplo, algo-1. Os valores
de host podem ser alterados a qualquer momento. Não escreva código com valores específicos para
essa variável.
• hosts—A lista de nomes de todos os contêineres na rede de contêineres, ordenada lexicograficamente.
Por exemplo, ["algo-1", "algo-2", "algo-3"] para um cluster de três nós. Os contêineres
podem usar esses nomes para tratar outros contêineres da rede. Os valores de host podem ser
alterados a qualquer momento. Não escreva código com valores específicos para essas variáveis.
• network_interface_name— O nome da interface de rede que está exposta ao seu contêiner. Por
exemplo, os contêineres que executam Message Passing Interface (MPI) podem usar essas informações
para definir o nome da interface de rede.
• Não use as informações em /etc/hostname ou /etc/hosts porque elas podem ser imprecisas.
• Informações do nome de host podem não estar imediatamente disponíveis para o contêiner do
algoritmo. Recomendamos adicionar uma política de nova tentativa em operações de resolução de
nomes de host à medida que os nós se tornarem disponíveis no cluster.
Veja a seguir um exemplo de arquivo no nó 1 em um cluster de três nós:
{

}

"current_host": "algo-1",
"hosts": ["algo-1","algo-2","algo-3"],
"network_interface_name":"eth1"

Execute o treinamento com EFA
SageMaker fornece integração comERAdispositivos para acelerar os aplicativos de machine learning e
de Computação de Alto Desempenho (HPC). Essa integração permite que você aproveite um dispositivo
EFA ao executar seus trabalhos de treinamento distribuídos. Você pode adicionar a integração do EFA
a um contêiner Docker existente que você traz para SageMaker. As informações a seguir descrevem
como configurar seu próprio contêiner para usar um dispositivo EFA para seus trabalhos de treinamento
distribuídos.

Pré-requisitos
Seu contêiner deve satisfazer oSageMaker Especificação do recipiente de treinamento.
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Instale o EFA e os pacotes necessários
Seu contêiner deve fazer download e instalar oSoftware EFA. Isso permite que seu contêiner reconheça o
dispositivo EFA e fornece versões compatíveis do Libfabric e do Open MPI.
Qualquer ferramenta como MPI e NCCL deve ser instalada e gerenciada dentro do contêiner para ser
usada como parte de seu trabalho de treinamento habilitado pela EFA. O exemplo a seguir mostra como
modificar o Dockerfile do seu contêiner compatível com EFA para instalar EFA, MPI, OFI, NCCL e NCCLTEST.

Note
Ao usar PyTorch com EFA em seu contêiner, a versão NCCL do seu contêiner deve corresponder
à versão NCCL do seu PyTorch instalação. Como verificar o PyTorch Versão NCCL, use o
seguinte comando:
torch.cuda.nccl.version()

ARG
ENV
ENV
ENV

OPEN_MPI_PATH=/opt/amazon/openmpi/
NCCL_VERSION=2.7.8
EFA_VERSION=1.11.2
BRANCH_OFI=1.1.1

#################################################
## EFA and MPI SETUP
RUN cd $HOME \
&& curl -O https://s3-us-west-2.amazonaws.com/aws-efa-installer/aws-efa-installer${EFA_VERSION}.tar.gz \
&& tar -xf aws-efa-installer-${EFA_VERSION}.tar.gz \
&& cd aws-efa-installer \
&& ./efa_installer.sh -y --skip-kmod -g \
ENV PATH="$OPEN_MPI_PATH/bin:$PATH"
ENV LD_LIBRARY_PATH="$OPEN_MPI_PATH/lib/:$LD_LIBRARY_PATH"
#################################################
## NCCL, OFI, NCCL-TEST SETUP
RUN cd $HOME \
&& git clone https://github.com/NVIDIA/nccl.git -b v${NCCL_VERSION}-1 \
&& cd nccl \
&& make -j64 src.build BUILDDIR=/usr/local
RUN apt-get update && apt-get install -y autoconf
RUN cd $HOME \
&& git clone https://github.com/aws/aws-ofi-nccl.git -b v${BRANCH_OFI} \
&& cd aws-ofi-nccl \
&& ./autogen.sh \
&& ./configure --with-libfabric=/opt/amazon/efa \
--with-mpi=/opt/amazon/openmpi \
--with-cuda=/usr/local/cuda \
--with-nccl=/usr/local --prefix=/usr/local \
&& make && make install
RUN cd $HOME \
&& git clone https://github.com/NVIDIA/nccl-tests \
&& cd nccl-tests \
&& make MPI=1 MPI_HOME=/opt/amazon/openmpi CUDA_HOME=/usr/local/cuda NCCL_HOME=/usr/local
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Considerações ao criar seu contêiner
O dispositivo EFA é montado no contêiner como/dev/infiniband/uverbs0na lista de dispositivos
acessíveis ao contêiner. Em instâncias P4d, o contêiner tem acesso a 4 dispositivos EFA. Os dispositivos
EFA podem ser encontrados na lista de dispositivos acessíveis ao contêiner como:
• /dev/infiniband/uverbs0
• /dev/infiniband/uverbs1
• /dev/infiniband/uverbs2
• /dev/infiniband/uverbs3
Para obter informações sobre nome de host, nomes de host de pares e interface de rede (para MPI)
doresourceconfig.jsonarquivo fornecido para cada instância de contêiner, consulteConfiguração
de treinamento distribuído. Seu contêiner processa o tráfego TCP regular entre pares por meio das
Interfaces de Rede Elásticas (ENI) padrão, enquanto manipula o tráfego OFI (desvio de kernel) por meio
do dispositivo EFA.

Verifique se seu dispositivo EFA é reconhecido
Para verificar se o dispositivo EFA é reconhecido, execute o seguinte comando no seu contêiner.
/opt/amazon/efa/bin/fi_info -p efa

Sua saída deve ser semelhante à seguinte:
provider: efa
fabric: EFA-fe80::e5:56ff:fe34:56a8
domain: efa_0-rdm
version: 2.0
type: FI_EP_RDM
protocol: FI_PROTO_EFA
provider: efa
fabric: EFA-fe80::e5:56ff:fe34:56a8
domain: efa_0-dgrm
version: 2.0
type: FI_EP_DGRAM
protocol: FI_PROTO_EFA
provider: efa;ofi_rxd
fabric: EFA-fe80::e5:56ff:fe34:56a8
domain: efa_0-dgrm
version: 1.0
type: FI_EP_RDM
protocol: FI_PROTO_RXD

Executando um trabalho de treinamento com EFA
Depois de criar um contêiner habilitado para EFA, você pode executar um trabalho de treinamento com
o EFA usando um SageMakerEstimador da mesma forma que você faria com qualquer outra imagem
do Docker. Para obter mais informações sobre como registrar seu contêiner e usá-lo para treinamento,
consulteAdaptando seu próprio contêiner de treinamento.

Como a Amazon SageMaker Sucesso e falha do algoritmo de
sinais
Um algoritmo de treinamento indica se ele foi bem-sucedido ou apresentou falhas. Para isso, usa o código
de saída do processo.

3229

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar o próprio código de inferência

Se uma execução de treinamento for bem-sucedida, seu código de saída será 0; do contrário, o código
será diferente de zero. Eles serão convertidos emCompletedeFailednaTrainingJobStatusdevolvido
porDescribeTrainingJob. Essa convenção de código de saída é padrão e facilmente implementada em
todas as linguagens. Por exemplo, no Python, você pode usarsys.exit(1)para sinalizar uma saída de
falha, e simplesmente executar até o final da rotina principal fará com que o Python saia com o código 0.
Em caso de falha, o algoritmo pode gravar uma descrição da falha no arquivo em questão. Consulte a
próxima seção para saber os detalhes.

Como a Amazon SageMaker Processar o resultado do
treinamento
À medida que é executado em um contêiner, o algoritmo gera um resultado, incluindo o status do trabalho
de treinamento e do modelo e os artefatos de saída. Seu algoritmo deve gravar essas informações nos
seguintes arquivos, que estão localizados no contêiner/outputdiretório. Amazônia SageMaker processa
as informações contidas nesse diretório da seguinte forma:
• /opt/ml/model— Seu algoritmo deve gravar todos os artefatos do modelo final nesse diretório.
SageMaker copia esses dados como um único objeto no formato tar compactado para o local do
S3 que você especificou naCreateTrainingJob. Se vários contêineres em um único trabalho de
treinamento gravarem nesse diretório, eles devem garantir que nãofile/directoryos nomes se
chocam. SageMakeragrega o resultado em um arquivo tar e faz o upload para o S3. SageMaker agrega
o resultado em um arquivo TAR e faz o upload para o S3 ao final do trabalho de treinamento.
• /opt/ml/output— Seu algoritmo deve gravar artefatos que você deseja armazenar, além do modelo
final, nesse diretório. SageMaker copia esses dados como um único objeto no formato tar compactado
para o local do S3 que você especificou naCreateTrainingJob. Se vários contêineres em um único
trabalho de treinamento gravarem nesse diretório, eles devem garantir que nãofile/directoryos
nomes se chocam. SageMaker agrega o resultado em um arquivo TAR e faz o upload para o S3 ao final
do trabalho de treinamento.
• /opt/ml/output/failure— Se o treinamento falhar, após a conclusão de toda a saída do
algoritmo (por exemplo, registro), seu algoritmo deverá gravar a descrição da falha nesse arquivo. Em
umDescribeTrainingJobresposta, SageMaker retorna os primeiros 1024 caracteres desse arquivo
comoFailureReason.

Usar o próprio código de inferência
Você pode usar a Amazon SageMaker para interagir com os contêineres do Docker e executar seu próprio
código de inferência de duas maneiras:
• Para usar seu próprio código de inferência com um endpoint persistente para obter uma previsão por
vez, use SageMaker serviços de hospedagem.
• Para usar seu próprio código de inferência para obter previsões para um conjunto de dados inteiro, use a
transformação em lote do SageMaker.
Tópicos
• Usar seu próprio código de inferência com serviços de hospedagem (p. 3231)
• Usar seu próprio código de inferência com uma transformação em lote (p. 3237)
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Usar seu próprio código de inferência com serviços de
hospedagem
Esta seção explica como a Amazon SageMaker interage com um contêiner Docker que executa seu
próprio código de inferência para serviços de hospedagem. Use essas informações para gravar um código
de inferência e criar uma imagem do Docker.
Tópicos
• Como as SageMaker Executa sua imagem de inferência (p. 3231)
• Como as SageMaker Carrega seus artefatos de modelo (p. 3232)
• Como contêineres atendem solicitações (p. 3232)
• Como o contêiner deve responder a solicitações de inferência (p. 3232)
• Como o contêiner deve responder a solicitações de verificação de integridade (ping) (p. 3233)
• Use um registro do Docker privado para contêineres de inferência em tempo real (p. 3233)

Como as SageMaker Executa sua imagem de inferência
Para que um contêiner funcione como um executável, é preciso configurá-lo com uma instrução
ENTRYPOINT em um Dockerfile. Observe o seguinte:
• Para inferência de modelos, SageMaker executa o contêiner como:
docker run image serve

SageMaker substitui o padrãoCMDdeclarações em um contêiner especificando oserveargumento após
o nome da imagem. O argumento serve substitui os argumentos que você fornece com o comando CMD
no Dockerfile.
• Recomendamos que você use a forma exec da instrução ENTRYPOINT:
ENTRYPOINT ["executable", "param1", "param2"]

Por exemplo:
ENTRYPOINT ["python", "k_means_inference.py"]

A forma exec da instrução ENTRYPOINT inicia o executável diretamente, não como elemento filho de /
bin/sh. Isso permite que ele receba sinais comoSIGTERMeSIGKILLdo SageMaker Operações de API,
o que é um requisito.

Por exemplo, quando você usa oCreateEndpointAPI para criar um endpoint, SageMakerfornece
o número de instâncias de computação de ML exigidas pela configuração do endpoint, que você
especifica na solicitação. SageMaker executa o contêiner Docker nessas instâncias.

Se você reduzir o número de instâncias que suportam o endpoint (chamando
oUpdateEndpointWeightsAndCapacitiesAPI), SageMaker executa um comando para interromper
o contêiner Docker nas instâncias que estão sendo encerradas. Primeiramente, o comando envia o sinal
SIGTERM; e, 30 segundos depois, envia o sinal SIGKILL.
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Se você atualizar o endpoint (chamando oUpdateEndpointAPI), SageMaker inicia outro conjunto
de instâncias de computação de ML e executa os contêineres do Docker que contêm seu código de
inferência neles. Em seguida, ele executará um comando para interromper os contêineres anteriores
do Docker. Para parar um contêiner Docker, o comando envia oSIGTERMsinal, então ele envia
oSIGKILLsinal 30 segundos depois.
• SageMaker usa a definição de contêiner que você forneceu emCreateModelsolicitação para definir
variáveis de ambiente e o nome do host DNS para o contêiner da seguinte forma:
• Ele define variáveis de ambiente usando oContainerDefinition.Environment string-tostringmapa.
• Ele define o nome de host DNS usando ContainerDefinition.ContainerHostname.
• Se você planeja usar dispositivos de GPU para inferências de modelo (especificando instâncias de
computação de ML baseadas em GPU em seuCreateEndpointConfigrequest), verifique se os
contêineres sãonvidia-dockercompatível. Não empacote drivers NVIDIA com a imagem. Para obter
mais informações sobre nvidia-docker, consulte NVIDIA/nvidia-docker.
• Você não pode usar otiniinicializador como seu ponto de entrada em SageMakerrecipientes porque
fica confuso com otraineserveargumentos.

Como as SageMaker Carrega seus artefatos de modelo
Em seuCreateModelsolicitação, a definição do contêiner inclui oModelDataUrlparâmetro, que identifica
a localização do S3 onde os artefatos do modelo são armazenados. SageMaker usa essas informações
para determinar de onde copiar os artefatos do modelo. Ele copia os artefatos para o diretório /opt/ml/
model para uso pelo seu código de inferência.
O ModelDataUrl deve apontar para um arquivo tar.gz. Caso contrário, SageMaker não baixará o arquivo.
Se você treinou seu modelo em SageMaker, os artefatos do modelo são salvos como um único arquivo tar
compactado no Amazon S3. Se você treinou seu modelo ao ar livre SageMaker, você precisa criar esse
único arquivo tar compactado e salvá-lo em um local do S3. SageMaker descompacta esse arquivo tar no
diretório /opt/ml/model antes do início do contêiner.

Como contêineres atendem solicitações
Os contêineres precisam implementar um servidor web que responda a /invocations e /ping na porta
8080.

Como o contêiner deve responder a solicitações de inferência
Para obter inferências, o aplicativo cliente envia uma solicitação POST para o endpoint do SageMaker.
Para obter mais informações, consulte o .InvokeEndpointAPI. SageMaker passa a solicitação para o
contêiner e retorna o resultado da inferência do contêiner para o cliente. Observe o seguinte:
• SageMaker tira tudoPOSTcabeçalhos, exceto aqueles suportados peloInvokeEndpoint. SageMaker
pode adicionar cabeçalhos adicionais. É necessário que os contêineres de inferência consigam ignorar
esses cabeçalhos adicionais com segurança.
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• Para receber solicitações de inferência, o contêiner deve ter um servidor web que escute na porta 8080
e deve aceitar solicitações POST para o endpoint /invocations.
• Os contêineres de modelo do cliente devem aceitar solicitações de conexão de soquete dentro de 250
ms.
• Os contêineres de modelo de um cliente devem responder a solicitações dentro de 60 segundos. O
modelo em si pode ter um tempo máximo de processamento de 60 segundos antes de responder ao/
invocations. Se o seu modelo precisar de 50 a 60 segundos de tempo de processamento, o tempo
limite de soquete do SDK deverá ser definido como 70 segundos.

Como o contêiner deve responder a solicitações de verificação de integridade
(ping)
As chamadas de API CreateEndpoint e UpdateEndpoint fazem com que o SageMaker inicie novos
contêineres de inferência. Logo após a inicialização do contêiner, SageMaker começa a enviar solicitações
GET periódicas para o/pingEndpoint.
O requisito mais simples é que o contêiner deve responder com um código de status HTTP 200 e um
corpo vazio. Isso indica SageMaker que o contêiner está pronto para aceitar solicitações de inferência no/
invocationsEndpoint.
Se o contêiner não começar a passar nas verificações de saúde, respondendo consistentemente com
200s, durante os 4 minutos após a inicialização,CreateEndPointfalhará, deixando o endpoint em um
estado de falha e a atualização solicitada porUpdateEndpointnão será concluído.
Embora a exigência mínima seja para o contêiner retornar um 200 estático, um desenvolvedor de contêiner
pode usar essa funcionalidade para executar verificações mais profundas. O tempo limite da solicitação em
tentativas /ping é de 2 segundos.

Use um registro do Docker privado para contêineres de inferência em tempo real
Amazônia SageMaker A hospedagem permite que você use imagens armazenadas no Amazon ECR
para criar seus contêineres para inferência em tempo real por padrão. Opcionalmente, você pode criar
contêineres para inferência em tempo real a partir de imagens em um registro privado do Docker. O
registro privado deve estar acessível a partir de uma Amazon VPC em sua conta. Os modelos que você
cria com base nas imagens armazenadas em seu registro privado do Docker devem ser configurados para
se conectar à mesma VPC em que o registro privado do Docker está acessível. Para obter informações
sobre como conectar seu modelo a uma VPC, consulteConCESCES SageMaker Endpoints hospedados:
acesso a recursos em seu Amazon VPC (p. 3700).
Seu registro do Docker deve ser protegido com um certificado TLS de uma autoridade de certificação (CA)
pública conhecida.

Note
Seu registro privado do Docker deve permitir o tráfego de entrada dos grupos de segurança que
você especifica na configuração da VPC para seu modelo, para que SageMaker a hospedagem é
capaz de extrair imagens de modelo do seu registro.
SageMaker pode extrair imagens de modelos de DockerHub se houver um caminho para a
Internet aberta dentro da sua VPC.
Tópicos
• Armazene imagens em um registro privado do Docker que não seja o Amazon Elastic Container
Registry (p. 3234)
• Use uma imagem de um registro privado do Docker para inferência em tempo real (p. 3234)
• Permitir SageMaker para se autenticar em um registro privado do Docker (p. 3236)
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• Criar a função do Lambda (p. 3236)
• Dê permissão à sua função de execução ao Lambda (p. 3236)
• Criar um endpoint de VPC da interface para Lambda (p. 3236)

Armazene imagens em um registro privado do Docker que não seja o Amazon Elastic Container
Registry
Para usar um registro privado do Docker para armazenar suas imagens para SageMaker inferência
em tempo real, crie um registro privado que possa ser acessado a partir do seu Amazon VPC. Para
obter informações sobre como criar um registro do Docker, consulteImplantar um servidor de registrona
documentação do Docker. O registro do Docker deve estar em conformidade com o seguinte:
• O registro deve ser umAPI HTTP V2 do Docker Registryregistro.
• O registro do Docker deve estar acessível a partir da mesma VPC que você especifica
naVpcConfigparâmetro que você especifica ao criar seu modelo.

Use uma imagem de um registro privado do Docker para inferência em tempo real
Quando você cria um modelo e o implanta no SageMaker hospedagem, você pode especificar que ele
use uma imagem do seu registro privado do Docker para criar o contêiner de inferência. Especifique isso
naImageConfigobjeto noPrimaryContainerparâmetro que você passa para uma chamada para
ocreate_modelfunção do

Para usar uma imagem armazenada em seu registro privado do Docker para seu contêiner de
inferência
1.

Crie o objeto de configuração da imagem e especifique um valor deVpcpara
oRepositoryAccessModecampo.
image_config = {
}

2.

'RepositoryAccessMode': 'Vpc'

Se o seu registro privado do Docker exigir autenticação, adicione umRepositoryAuthConfigobjeto
ao objeto de configuração da imagem. Para oRepositoryCredentialsProviderArncampo
doRepositoryAuthConfigobjeto, especifique o Nome de recurso da Amazon (ARN) de umAWS
Lambdafunção que fornece credenciais que permitem SageMakerpara autenticar no registro privado
do Docker. Para obter informações sobre como criar a função do Lambda para fornecer autenticação,
consultePermitir SageMaker para se autenticar em um registro privado do Docker (p. 3236).
image_config = {

'RepositoryAccessMode': 'Vpc',
'RepositoryAuthConfig': {
'RepositoryCredentialsProviderArn':
'arn:aws:lambda:Region:Acct:function:FunctionName'
}
}

3.

Criar o objeto de contêiner primário para ocreate_modelusando o objeto de configuração de
imagem criado na etapa anterior.
Forneça sua imagem nodigerirformulário. Se você fornecer sua imagem usando o:latesttag, existe
o risco de SageMaker extrai uma versão mais recente da imagem do que a pretendida. O uso do
formulário de resumo garante que SageMakerextrai a versão da imagem pretendida.
primary_container = {
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}

'ContainerHostname': 'ModelContainer',
'Image': 'myteam.myorg.com/docker-local/my-inference-image:<IMAGE-TAG>',
'ImageConfig': image_config

4.

Especifique o nome do modelo e a função de execução que você deseja passarcreate_model.
model_name = 'vpc-model'
execution_role_arn = 'arn:aws:iam::123456789012:role/SageMakerExecutionRole'

5.

Especifique um ou mais grupos de segurança e sub-redes para a configuração de VPC do seu
modelo. Seu registro privado do Docker deve permitir o tráfego de entrada dos grupos de segurança
especificados. As sub-redes especificadas devem estar na mesma VPC que o registro privado do
Docker.
vpc_config = {
'SecurityGroupIds': ['sg-0123456789abcdef0'],
'Subnets': ['subnet-0123456789abcdef0','subnet-0123456789abcdef1']
}

6.

Obter um Boto3 SageMaker cliente.
import boto3
sm = boto3.client('sagemaker')

7.

Crie o modelo chamandocreate_model, usando os valores que você especificou nas etapas
anteriores para oPrimaryContainereVpcConfigparâmetros.
try:

resp = sm.create_model(
ModelName=model_name,
PrimaryContainer=primary_container,
ExecutionRoleArn=execution_role_arn,
VpcConfig=vpc_config,
)
except Exception as e:
print(f'error calling CreateModel operation: {e}')
else:
print(resp)

8.

Finalmente, liguecreate_endpoint_configecreate_endpointcriar o endpoint de hospedagem usando o
modelo criado na etapa anterior.
endpoint_config_name = 'my-endpoint-config'
sm.create_endpoint_config(
EndpointConfigName=endpoint_config_name,
ProductionVariants=[
{
'VariantName': 'MyVariant',
'ModelName': model_name,
'InitialInstanceCount': 1,
'InstanceType': 'ml.t2.medium'
},
],
)
endpoint_name = 'my-endpoint'
sm.create_endpoint(
EndpointName=endpoint_name,
EndpointConfigName=endpoint_config_name,
)

3235

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar o próprio código de inferência
sm.describe_endpoint(EndpointName=endpoint_name)

Permitir SageMaker para se autenticar em um registro privado do Docker
Para extrair uma imagem de inferência de um registro privado do Docker que requer autenticação, crie
umAWS Lambdafunção que fornece credenciais e fornece o Nome de recurso da Amazon (ARN) da
função do Lambda quando você chamacreate_model. Quando SageMaker fazer funcionarcreate_model,
ele chama a função Lambda que você especificou para obter credenciais para autenticação no seu registro
do Docker.

Criar a função do Lambda
Criar um .AWS Lambdafunção que retorna uma resposta com o seguinte formato:
def handler(event, context):
response = {
"Credentials": {"Username": "username", "Password": "password"}
}
return response

Dependendo de como você configura a autenticação para seu registro privado do Docker, as credenciais
retornadas pela função Lambda podem significar uma das seguintes opções:
• Se você configurar seu registro privado do Docker para usar a autenticação básica, este é onome de
usuárioesenhapara autenticar no registro.
• Se você configurar seu registro privado do Docker para usar a autenticação por token de portador,
onome de usuárioesenhasão enviados ao seu servidor de autorização, que retorna um token do Bearer
que pode ser usado para se autenticar no registro privado do Docker.

Dê permissão à sua função de execução ao Lambda
A função de execução que você usa para chamarcreate_modeldeve ter permissões para ligarAWS
Lambdafunções. Adicione o seguinte à política de permissões da sua função de execução.
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"lambda:InvokeFunction"
],
"Resource": [
"arn:aws:lambda:*:*:function:*myLambdaFunction*"
]

OndemyLambdaFunctioné o nome da função do Lambda Para obter informações sobre como editar
uma política de permissões de função, consulteModificar a política de permissões de uma função
(console)naAWS Identity and Access ManagementGuia do usuário do.

Note
Uma função de execução com oAmazonSageMakerFullAccessA política gerenciada anexada à
ela tem permissão para chamar qualquer função do Lambda comSageMakerem seu nome.

Criar um endpoint de VPC da interface para Lambda
Crie um endpoint de interface para que seu Amazon VPC possa se comunicar com seuAWS
Lambdafunciona sem enviar tráfego pela Internet. Para obter informações sobre como fazer isso,
consulteConfigurar VPC endpoints de interface para o LambdanaAWS LambdaGuia do desenvolvedor do.

3236

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar o próprio código de inferência

SageMaker hospedagem envia uma solicitação por meio de sua VPC
paralambda.region.amazonaws.com, para chamar sua função do Lambda Se você escolher
o nome DNS privado ao criar seu endpoint de interface, o Amazon Route 53 roteará a chamada
para o endpoint da interface Lambda. Se você usa um provedor de DNS diferente, certifique-se de
mapearlambda.region.amazonaws.compara seu endpoint de interface Lambda.

Usar seu próprio código de inferência com uma transformação
em lote
Esta seção explica como a Amazon SageMaker interage com um contêiner Docker que executa seu
próprio código de inferência para transformação em lote. Use essas informações para gravar um código de
inferência e criar uma imagem do Docker.
Tópicos
• Como SageMaker Executa sua imagem de inferência (p. 3237)
• Como SageMaker Carrega seus artefatos de modelo (p. 3238)
• Como contêineres atendem solicitações (p. 3238)
• Como o contêiner deve responder a solicitações de inferência (p. 3239)
• Como o contêiner deve responder a solicitações de verificação de integridade (ping) (p. 3239)

Como SageMaker Executa sua imagem de inferência
Para que um contêiner funcione como um executável, é preciso configurá-lo com uma instrução
ENTRYPOINT em um Dockerfile. Observe o seguinte:
• Para transformações em lote, SageMaker executa o contêiner como:
docker run image serve

SageMaker substitui o padrãoCMDdeclarações em um contêiner especificando oserveargumento após
o nome da imagem. O argumento serve substitui os argumentos que você fornece com o comando CMD
no Dockerfile.
• Recomendamos que você use a forma exec da instrução ENTRYPOINT:
ENTRYPOINT ["executable", "param1", "param2"]

Por exemplo:
ENTRYPOINT ["python", "k_means_inference.py"]

• SageMaker define variáveis de ambiente especificadas emCreateModeleCreateTransformJobno
contêiner. Além disso, as seguintes variáveis de ambiente estão preenchidas:
• SAGEMAKER_BATCH sempre é definida como true quando o contêiner é executado em
Transformação em lote.
• SAGEMAKER_MAX_PAYLOAD_IN_MBé definido como o maior tamanho de carga que é enviado para o
contêiner via HTTP.
• SAGEMAKER_BATCH_STRATEGYestá definido paraSINGLE_RECORDquando o contêiner é enviado
um único registro por chamada para invocações eMULTI_RECORDquando o contêiner obtém tantos
registros quanto cabem na carga útil.
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• SAGEMAKER_MAX_CONCURRENT_TRANSFORMS é definida como o número máximo de solicitações /
invocations que podem ser abertas simultaneamente.

Note
As últimas três variáveis de ambiente são provenientes da chamada de API feita pelo usuário.
Se o usuário não definir valores para elas, elas não serão transmitidas. Nesse caso, os valores
padrão ou os valores solicitados pelo algoritmo (em resposta a /execution-parameters)
serão usados.
• Se você planeja usar dispositivos de GPU para inferências de modelo (especificando instâncias de
cálculo de ML baseadas em GPU na sua solicitação CreateTransformJob), verifique se os seus
contêineres são compatíveis com nvidia-docker. Não empacote drivers NVIDIA com a imagem. Para
obter mais informações sobre o nvidia-docker, consulte NVIDIA/nvidia-docker.
• Não é possível utilizar o inicializador init como ponto de entrada nos contêineres do SageMaker
porque ele confunde argumentos de treinamento e de atendimento.

Como SageMaker Carrega seus artefatos de modelo
Em umCreateModelsolicitação, as definições de contêiner incluemModelDataUrlparâmetro, que
identifica o local no Amazon S3 onde os artefatos do modelo estão armazenados. Quando você usa o
SageMaker para executar inferências, ele usa essas informações para determinar de onde copiar os
artefatos do modelo. Ele copia os artefatos para o diretório /opt/ml/model no contêiner do Docker para
uso pelo seu código de inferência.
O parâmetro ModelDataUrl deve apontar para um arquivo tar.gz. Caso contrário, o SageMaker não
poderá fazer download do arquivo. Se você treinar um modelo em SageMaker, ele salva os artefatos
como um único arquivo tar compactado no Amazon S3. Se você treinar um modelo em outra estrutura,
precisará armazenar os artefatos do modelo no Amazon S3 como um arquivo tar compactado. SageMaker
descomprime esse arquivo tar e o salva no/opt/ml/modeldiretório no contêiner antes do início do
trabalho de transformação em lote.

Como contêineres atendem solicitações
Os contêineres devem implementar um servidor web que responda a invocações e solicitações de ping
na porta 8080. Para transformações em lote, você tem a opção de definir algoritmos para implementar
solicitações de parâmetros de execução para fornecer uma configuração dinâmica de tempo de execução
para SageMaker. SageMakerusa os seguintes endpoints:
• ping—Usado para verificar periodicamente a integridade do contêiner. SageMaker espera por um
HTTP200código de status e um corpo vazio para uma solicitação de ping bem-sucedida antes de enviar
uma solicitação de invocação. Você pode usar uma solicitação de ping para carregar um modelo na
memória a fim de gerar inferência quando forem enviadas solicitações de invocação.
• (Opcional)execution-parameters—Permite que o algoritmo forneça os parâmetros de ajuste
ideais para um trabalho durante o tempo de execução. Com base na memória e CPUs disponíveis
para um contêiner, o algoritmo escolhe os valores MaxConcurrentTransforms, BatchStrategy e
MaxPayloadInMB adequados para o trabalho.
Antes de chamar a solicitação de invocações, SageMaker tenta invocar a solicitação executionparameters. Ao criar um trabalho de transformação em lote, você fornece valores para
oMaxConcurrentTransforms,BatchStrategy, eMaxPayloadInMBparâmetros. SageMaker determina
os valores desses parâmetros usando esta ordem de precedência:
1. Os valores dos parâmetros que você fornece ao criar oCreateTransformJob.
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2. Os valores que o contêiner do modelo retorna quando SageMaker invoca o endpoint executionparameters >
3. Os valores padrão de parâmetros indicados na tabela a seguir.
Parâmetro

Valores padrão

MaxConcurrentTransforms

1

BatchStrategy

MULTI_RECORD

MaxPayloadInMB

6

A resposta para uma solicitação de parâmetros de execução GET é um objeto JSON com chaves para
os parâmetros MaxConcurrentTransforms, BatchStrategy, e MaxPayloadInMB. Aqui está um
exemplo de resposta válida:
{
“MaxConcurrentTransforms”: 8,
“BatchStrategy": "MULTI_RECORD",
"MaxPayloadInMB": 6
}

Como o contêiner deve responder a solicitações de inferência
Para obter inferências, a Amazon SageMaker envia uma solicitação POST para o contêiner de inferência.
O corpo da solicitação POST contém dados do Amazon S3. Amazônia SageMaker passa a solicitação
para o contêiner e retorna o resultado da inferência do contêiner, salvando os dados da resposta no
Amazon S3.
Para receber solicitações de inferência, o contêiner deve ter um servidor web que escute na porta 8080
e deve aceitar solicitações POST para o endpoint /invocations. O tempo limite da solicitação de
inferência e o máximo de tentativas podem ser configurados por meio deModelClientConfig.

Como o contêiner deve responder a solicitações de verificação de integridade
(ping)
O requisito mais simples é que o contêiner deve responder com um código de status HTTP 200 e um corpo
vazio. Isso indica que SageMaker que o contêiner está pronto para aceitar solicitações de inferência no/
invocationsEndpoint.
Embora a exigência mínima seja para o contêiner retornar um 200 estático, um desenvolvedor de contêiner
pode usar essa funcionalidade para executar verificações mais profundas. O tempo limite da solicitação em
tentativas /ping é de 2 segundos.

Cadernos de exemplo: Use seu próprio algoritmo
ou modelo
Os seguintes cadernos Jupyter mostram como usar seus próprios algoritmos ou modelos pré-treinados
da Amazon SageMaker instância de bloco de anotações Para obter links para o GitHub repositórios com
os Dockerfiles pré-construídos para o TensorFlow, MXNet, Chainer e PyTorch frameworks e instruções
sobre o uso doAWS SDK for Python (Boto3)estimadores para executar seus próprios algoritmos de
3239

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Configuração

treinamento SageMaker Aluno e seus próprios modelos em SageMaker hospedagem, consultePréconstruído SageMaker Imagens do Docker para aprendizado profundo (p. 3192)

Configuração
1.

Criar uma SageMaker instância de bloco de anotações Para obter instruções sobre como criar e
acessar instâncias de bloco de anotações do Jupyter, consulteUsar a Amazon Amazon SageMaker
Instâncias de bloco (p. 299).

2.

Abra a instância do notebook que você criou.

3.

Escolha oSageMakerExemplosguia para uma lista de todos SageMaker cadernos de exemplo.

4.

Abra os cadernos de amostra doFuncionalidade avançadaseção em sua instância de notebook ou de
GitHub usando os links fornecidos. Para abrir um bloco de anotações, escolha sua aba Uso e depois
escolha Criar cópia.

Modelos hospedeiros treinados em Scikit-learn
Para aprender a hospedar modelos treinados no Scikit-learn para fazer previsões em SageMaker
injetando-os em contêineres k-means e XGBoost primários, veja os seguintes exemplos de notebooks.
• kmeans_bring_your_own_model
• xgboost_bring_your_own_model

Package TensorFlow e modelos Scikit-learn para uso
em SageMaker
Para aprender a empacotar algoritmos que você desenvolveu no TensorFlow e estruturas scikit-learn para
treinamento e implantação no SageMaker ambiente, consulte os seguintes notebooks. Eles mostram como
criar, registrar e implantar seus próprios contêineres Docker usando Dockerfiles.
• tensorflow_bring_your_own
• scikit_bring_your_own

Treine e implante uma rede neural em SageMaker
Para saber como treinar uma rede neural localmente usando o MXNet ou TensorFlowe, em seguida, crie
um endpoint a partir do modelo treinado e implante-o no SageMaker, veja os cadernos a seguir. O modelo
do MXNet é treinado para reconhecer números manuscritos do conjunto de dados MNIST. O TensorFlow
modelo é treinado para classificar íris.
• mxnet_mnist_byom
• tensorflow_iris_byom

Treinamento usando o modo Pipe
Para aprender a usar um Dockerfile para criar um contêiner que chama otrain.py scripte usa o modo
pipe para treinar um algoritmo de forma personalizada, consulte o caderno a seguir. No modo de pipe, os
dados de entrada são transferidos para o algoritmo durante o treinamento. Isso pode diminuir o tempo de
treinamento em comparação com o uso do modo de arquivo.
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• pipe_bring_your_own

Bring Your Own R Model
Para saber como usar um contêiner R para treinar e hospedar um modelo com o kernel R instalado em um
bloco de anotações, consulte o bloco de anotações a seguir. Para aproveitar as vantagens doAWSSDK for
Python (Boto3), usamos Python dentro do bloco de anotações. Você pode obter os mesmos resultados em
R invocando argumentos de linha de comando.
• r_bring_your_own

Estender um pré-construído PyTorch Imagem do
contêiner
Para aprender a estender um SageMaker PyTorch imagem de contêiner quando você tiver requisitos
funcionais adicionais para seu algoritmo ou modelo que a imagem pré-criada do Docker não suporta,
consulte o caderno a seguir.
• pytorch_extending_our_containers

Treine e depure trabalhos de treinamento em um
contêiner personalizado
Para aprender a treinar e depurar trabalhos de treinamento usando SageMaker Debugger, veja o caderno
a seguir. Um script de treinamento fornecido por meio deste exemplo usa o TensorFlow Keras ResNet
Modelo 50 e o conjunto de dados CIFAR10. Um contêiner personalizado do Docker é criado com o script
de treinamento e enviado para o Amazon ECR. Enquanto o trabalho de treinamento está em execução, o
Debugger coleta as saídas do tensor e identifica problemas de depuração. comsmdebugferramentas de
biblioteca de cliente, você pode definir umsmdebugobjeto de teste que chama o trabalho de treinamento
e as informações de depuração, verifica o status da regra de treinamento e do Debugger e recupera
tensores salvos em um bucket do Amazon S3 para analisar problemas de treinamento.
• build_your_own_container_with_debugger

Solução de problemas de seus contêineres do
Veja a seguir erros comuns que você pode encontrar ao usar contêineres do Docker com o SageMaker.
Cada erro é seguido por uma solução para o erro.
• Erro: SageMaker perdeu o daemon Docker.
Para corrigir esse erro, reinicie o Docker usando o seguinte comando.
sudo service docker restart

• Erro: O/tmpo diretório do seu contêiner Docker ficou sem espaço.
Contêineres do Docker usam o/e/tmppartições para armazenar código. Essas partições podem ser
preenchidas facilmente ao usar módulos de código grandes no modo local. O SageMakerO SDK do
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Python suporta a especificação de um diretório temporário personalizado para o diretório raiz do modo
local para evitar esse problema.
Para especificar o diretório temporário personalizado no armazenamento do volume do EBS, crie um
arquivo no seguinte caminho~/.sagemaker/config.yamle adicione a configuração a seguir. O
diretório que você especifica comocontainer_rootjá deve existir. O SageMakerO SDK do Python não
tentará criá-lo.
local:
container_root: /home/ec2-user/SageMaker/temp

Com essa configuração, o modo local usa o/tempdiretório e não o padrão/tmpdiretório.

3242

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Amazônia SageMaker Pipelines de criação de modelos

SageMaker Data Pipeline
Você pode gerenciar sua Amazon SageMaker fluxos de trabalho de treinamento e inferência usando a
Amazon SageMaker Studio e a Amazon SageMaker SDK Python. Com as ferramentas disponíveis, você
pode simplificar sua SageMaker processe e integre-o ao seu projeto existente.
As seguintes tecnologias de fluxo de trabalho são suportadas.
• Amazônia SageMaker Pipelines de criação de modelos (p. 3243): SageMakeré a ferramenta da para
criar e gerenciar end-to-end Pipelines ML.
• Fluxos de trabalho do fluxo: SageMaker APIs para exportar configurações para criar e gerenciar fluxos
de trabalho do Airflow.
• Orquestração do Kubernetes (p. 3365): SageMaker operadores personalizados para seu cluster
Kubernetes, bem como componentes personalizados para Kubeflow Pipelines.
• AWS Step Functions: Crie fluxos de trabalho de aprendizado de máquina em várias etapas em Python
que orquestram SageMakerinfraestrutura sem precisar provisionar seus recursos separadamente.
Para obter mais informações sobre o gerenciamento SageMaker treinamento e inferência, vejaAmazônia
SageMakerFluxos de trabalho do Python SDK.
Tópicos
• Amazônia SageMaker Pipelines de criação de modelos (p. 3243)
• Automatizar MLOPs com o SageMaker Projetos (p. 3319)
• Amazônia SageMaker Acompanhamento de linhagem ML (p. 3347)
• Orquestração do Kubernetes (p. 3365)
• Amazônia SageMaker Perguntas frequentes sobre fluxos de trabalho (p. 3424)

Amazônia SageMaker Pipelines de criação de
modelos
Amazônia SageMaker O Model Building Pipelines é uma ferramenta para criar pipelines de aprendizado de
máquina que aproveitam as vantagens diretas SageMaker Integração. Por causa dessa integração, você
pode criar um pipeline e configurar SageMakerProjetos para orquestração usando uma ferramenta que lida
com grande parte da criação e gerenciamento de etapas para você. SageMaker Os oleodutos oferecem as
seguintes vantagens em relação a outrosAWSofertas de fluxo de trabalho:
SageMaker Integration
SageMaker Os oleodutos são integrados diretamente com SageMaker, então você não precisa interagir
com nenhum outroAWSServiços da . Você também não precisa gerenciar nenhum recurso porque
SageMaker O Pipelines é um serviço totalmente gerenciado, o que significa que ele cria e gerencia
recursos para você.
SageMaker Integração do Python SDK
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Porque SageMaker Os oleodutos são integrados com o SageMaker Python SDK, você pode criar seus
pipelines programaticamente usando uma interface Python de alto nível com a qual você já deve estar
familiarizado. Para visualizar o SageMaker Referência da API do SDK para Python, consultePipelines do.
Para SageMaker Exemplos de código do SDK para Python, consulteAmazônia SageMaker Pipelines de
criação de modelos.
SageMaker Integração do Studio
SageMaker O Studio oferece um ambiente para gerenciar o end-to-end SageMaker Experiência de
dutos. Usando o Studio, você pode ignorar oAWSconsole para todo o gerenciamento de seu fluxo de
trabalho. Para obter mais informações sobre o gerenciamento SageMaker Pipelines do SageMaker Studio,
consulteVisualize, acompanhe e execute SageMaker Pipelines em SageMaker Estúdio (p. 3305).
Monitorar linhagem de dados
com SageMaker Pipelines: você pode acompanhar o histórico de seus dados durante a execução do
pipeline. Amazônia SageMakerO ML Lineage Tracking permite que você analise de onde os dados vieram,
de onde foram usados como entrada e as saídas que foram geradas a partir deles. Por exemplo, você
pode visualizar os modelos criados a partir de um conjunto de dados individual e ver os conjuntos de
dados que foram usados para criar um modelo individual. Para obter mais informações, consulteAmazônia
SageMaker Acompanhamento de linhagem ML (p. 3347)
Etapa 1: reutilização
com SageMaker Pipelines, você pode designar etapas para armazenamento em cache. Quando uma
etapa é armazenada em cache, ela é indexada para reutilização posterior se a mesma etapa for executada
novamente. Como resultado, você pode reutilizar a saída das execuções de etapas anteriores da mesma
etapa no mesmo pipeline sem precisar executar a etapa novamente. Para obter mais informações sobre
armazenamento em cache, consulteEtapas do Pipeline (p. 3271).
Tópicos
• SageMaker Visão geral dos Pipelines (p. 3244)
• Criar e gerenciar SageMaker Pipelines do (p. 3289)

SageMaker Visão geral dos Pipelines
Uma Amazon SageMaker O pipeline Model Building Pipelines é uma série de etapas interconectadas
que são definidas usando oPipelines SDK. Essa definição de pipeline codifica um pipeline usando um
gráfico acíclico direcionado (DAG) que pode ser exportado como uma definição JSON. Este DAG fornece
informações sobre os requisitos e as relações entre cada etapa do seu pipeline. A estrutura do DAG de um
pipeline é determinada pelas dependências de dados entre as etapas. Essas dependências de dados são
criadas quando as propriedades da saída de uma etapa são passadas como entrada para outra etapa. A
imagem a seguir é um exemplo de um DAG de pipeline:
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Os tópicos a seguir descrevem o fundamental SageMaker Conceitos de Pipelines. Para obter um
tutorial descrevendo a implementação desses conceitos, consulteCriar e gerenciar SageMaker Pipelines
do (p. 3289).
Tópicos
• Estrutura e execução do duto (p. 3246)
• Gerenciamento de acesso do IAM (p. 3247)
• Support entre contas para SageMaker Pipelines do (p. 3248)
• Parâmetro do pipeline (p. 3250)
• Passos do pipeline (p. 3251)
• Arquivos de propriedades eJsonGet (p. 3270)
• Etapas do Pipeline (p. 3271)
• Política de repetição para etapas do pipeline (p. 3272)
• Cálculo da linha de base, detecção de desvios e ciclo de vida com ClarifyCheck e QualityCheck etapas
na Amazon SageMaker Pipelines de criação de modelos (p. 3275)
• Amazônia EventBridge Integration (p. 3281)
• Amazônia SageMaker Integração de experiências (p. 3283)
• Modo local (p. 3286)
• Solução de problemas do SageMaker Pipelines de criação de modelos (p. 3288)
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Estrutura e execução do duto
Tópicos
• Estrutura do pipeline (p. 3246)
• Execução de pipeline usando a configuração de paralelismo (p. 3246)

Estrutura do pipeline
Uma Amazon SageMaker A instância Model Building Pipelines é composta por umname,parameters,
esteps. Os nomes dos pipelines devem ser exclusivos dentro de um(account, region)Par. Todos
os parâmetros usados nas definições de etapas devem ser definidos no pipeline. As etapas do pipeline
listadas determinam automaticamente sua ordem de execução de acordo com suas dependências de
dados umas das outras. O SageMaker O serviço Pipelines resolve as relações entre as etapas do DAG de
dependência de dados para criar uma série de etapas que a execução conclui. Veja a seguir um exemplo
de uma estrutura de tubulação.
from sagemaker.workflow.pipeline import Pipeline
pipeline_name = f"AbalonePipeline"
pipeline = Pipeline(
name=pipeline_name,
parameters=[
processing_instance_type,
processing_instance_count,
training_instance_type,
model_approval_status,
input_data,
batch_data,
],
steps=[step_process, step_train, step_eval, step_cond],
)

Execução de pipeline usando a configuração de paralelismo
Por padrão, um pipeline executa todas as etapas que estão disponíveis para execução em parallel. Você
pode controlar esse comportamento usando oParallelismConfigurationpropriedade ao criar ou
atualizar um pipeline, bem como ao iniciar ou repetir a execução de um pipeline.
As configurações de paralelismo são aplicadas por execução. Por exemplo, se duas execuções forem
iniciadas, cada uma delas poderá executar no máximo 50 etapas simultaneamente, totalizando 100 etapas
em execução simultânea. Além dissoParallelismConfiguration(s) especificados ao iniciar, tentar
novamente ou atualizar uma execução têm precedência sobre as configurações de paralelismo definidas
no pipeline.

Example Criação de uma execução de pipeline comParallelismConfiguration
pipeline = Pipeline(
name="myPipeline",
steps=[step_process, step_train]
)
pipeline.create(role, parallelism_config={"MaxParallelExecutionSteps": 50})
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Gerenciamento de acesso do IAM
As seções a seguir descrevem o.AWS Identity and Access ManagementRequisitos (IAM) para a Amazon
SageMaker Pipelines de criação de modelos. Para obter um exemplo de como você pode implementar
essas permissões, consultePré-requisitos (p. 3290).
Tópicos
• Permissões de função de pipeline (p. 3247)
• Permissões da etapa do pipeline (p. 3247)
• Políticas de controle de serviço com Pipelines (p. 3248)

Permissões de função de pipeline
Seu pipeline exige uma função de execução do pipeline do IAM que seja passada para SageMaker
Pipelines quando você criar um pipeline. O papel do SageMaker instância que está criando o pipeline deve
ter oiam:PassRolepermissão para a função de execução do pipeline para passá-la. Para obter mais
informações sobre as funções do IAM, consulte.Funções do IAM.
Sua função de execução de pipeline requer as seguintes permissões:
• Para passar qualquer função para um SageMaker trabalho dentro de um oleoduto,
oiam:PassRolepermissão para a função que está sendo passada.
• CreateeDescribepermissões para cada um dos tipos de trabalho no pipeline.
• Permissões do Amazon S3 para usar oJsonGetfunção do. Você controla o acesso aos recursos do
Amazon S3 usando políticas com base em recursos e políticas com base em identidade. Uma política
baseada em recurso é aplicada ao bucket e às concessões do Amazon S3 SageMaker Dutos de acesso
ao balde. Uma política baseada em identidade dá ao seu pipeline a capacidade de fazer chamadas para
o Amazon S3 a partir de sua conta. Para obter mais informações sobre políticas baseadas em recursos
e políticas baseadas em identidade, consultePolíticas baseadas em identidade e em recurso.
{

}

"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::<your-bucket-name>/*",
"Effect": "Allow"

Permissões da etapa do pipeline
SageMaker Os pipelines incluem etapas que são executadas SageMaker trabalhos. Para que as etapas do
pipeline executem esses trabalhos, elas exigem uma função do IAM em sua conta que forneça acesso ao
recurso necessário. Esse papel é passado para o SageMaker principal de serviço por seu pipeline. Para
obter mais informações sobre as funções do IAM, consulte.Funções do IAM.
Por padrão, cada etapa assume a função de execução do pipeline. Opcionalmente, você pode passar uma
função diferente para qualquer uma das etapas do seu funil. Isso garante que o código em cada etapa não
tenha a capacidade de impactar os recursos usados em outras etapas, a menos que haja uma relação
direta entre as duas etapas especificadas na definição do pipeline. Você assume essas funções ao definir
o processador ou estimador para sua etapa. Para obter exemplos de como incluir essas funções nessas
definições, consulte oSageMakerDocumentação do SDK do Python.
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Políticas de controle de serviço com Pipelines
As políticas de controle de serviço (SCPs) são um tipo de política organizacional que você pode
usar para gerenciar permissões na sua organização. As SCPs oferecem controle central sobre as
permissões máximas disponíveis para todas as contas da organização. Usar SageMaker Pipelines em sua
organização, você pode garantir que os cientistas de dados gerenciem suas execuções de pipeline sem
precisar interagir com oAWSConsole do.
Se você estiver usando uma VPC com seu SCP que restringe o acesso ao Amazon S3, você precisa tomar
medidas para permitir que seu pipeline acesse outros recursos do Amazon S3.
Permitir SageMaker Pipelines para acessar o Amazon S3 fora da VPC com oJsonGetfunção, atualize o
SCP da sua organização para garantir que a função usando SageMaker Os pipelines podem acessar o
Amazon S3. Para fazer isso, crie uma exceção para as funções que estão sendo usadas pelo SageMaker
Executor de pipelines por meio da função de execução do pipeline usando uma tag principal e uma chave
de condição.

Permitir SageMaker Pipelines para acessar o Amazon S3 fora da VPC
1.

Crie uma tag exclusiva para sua função de execução do pipeline seguindo as etapas emEtiquetar
usuários e funções do IAM.

2.

Conceda uma exceção em seu SCP usando oAws:PrincipalTag IAMchave de condição para
a tag que você criou. Para obter mais informações, consulteCriar, atualizar e excluir de políticas de
controle de serviço.

Support entre contas para SageMaker Pipelines do
Você pode usar o suporte abrangendo todas as contas da Amazon SageMaker Modele a construção de
pipelines para compartilhar entidades de dutosAWScontas e acesse canais compartilhados por meio de
chamadas diretas à API.

Configurar o compartilhamento entre contas
SageMaker usaAWSResource Access Manager(AWSRAM) para ajudar você a compartilhar com
segurança suas entidades de pipeline entre contas.

Criar o compartilhamento de um recurso
1.

SelectCriar o compartilhamento de um recursopor meio doAWS RAMconsole.

2.

Ao especificar detalhes do compartilhamento de recursos, escolha a SageMaker Digite o recurso
Pipelines e selecione um ou mais pipelines que você deseja compartilhar. Quando você compartilha
um pipeline com qualquer outra conta, todas as suas execuções também são compartilhadas
implicitamente.

3.

Associe as permissões ao seu compartilhamento de recursos. Escolha a política de permissão
padrão somente leitura ou a política de permissão de execução estendida do pipeline. Para obter
mais informações detalhadas, consulte Políticas de permissão para o SageMaker Recursos de
Pipelines (p. 3249).

Note
Se você selecionar a política estendida de execução do pipeline, observe que qualquer
comando de início, interrupção e repetição chamado por contas compartilhadas usa recursos
naAWSconta que compartilhou o pipeline.
4.

Usar oAWSIDs de conta para especificar as contas às quais você deseja conceder acesso aos seus
recursos compartilhados.
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5.

Revise sua configuração de compartilhamento de recursos e selecioneCriar compartilhamento de
recursos. Pode levar alguns minutos até que o compartilhamento de recursos e as associações
principais sejam concluídos.

Para obter mais informações, consulteCompartilhar suaAWSrecursosnaAWSGuia do usuário do Resource
Access Manager.

Obtenha respostas para seu convite de compartilhamento de recursos
Depois que o compartilhamento de recursos e as associações principais são definidos, oAWSas contas
recebem um convite para participar do compartilhamento de recursos. OAWSas contas devem aceitar o
convite para obter acesso a quaisquer recursos compartilhados.
Para obter mais informações sobre como aceitar um convite de compartilhamento de recursos por meio
deAWS RAM, ConsulteUsar o compartilhadoAWSrecursosnaAWSGuia do usuário do Resource Access
Manager.

Políticas de permissão para o SageMaker Recursos de Pipelines
Ao criar seu compartilhamento de recursos, escolha uma das duas políticas de permissão suportadas
para associar à SageMaker tipo de recurso de pipeline. Ambas as políticas concedem acesso a qualquer
pipeline selecionado e a todas as suas execuções.

Permissões padrão somente leitura
OAWSRAMDefaultPermissionSageMakerPipelineA política permite as seguintes ações somente
para leitura:
"sagemaker:DescribePipeline"
"sagemaker:DescribePipelineDefinitionForExecution"
"sagemaker:DescribePipelineExecution"
"sagemaker:ListPipelineExecutions"
"sagemaker:ListPipelineExecutionSteps"
"sagemaker:ListPipelineParametersForExecution"
"sagemaker:Search"

Permissões estendidas de execução de
OAWSRAMPermissionSageMakerPipelineAllowExecutionA política inclui todas as permissões
somente leitura da política padrão e também permite que contas compartilhadas iniciem, parem e tentem
executar o pipeline novamente.

Note
Esteja atento aAWSuso de recursos ao usar a política de permissão de execução de pipeline
estendida. Com essa política, as contas compartilhadas podem iniciar, interromper e repetir a
execução do pipeline. Todos os recursos usados para execuções de pipelines compartilhados são
consumidos pela conta do proprietário.
A política estendida de permissões de execução do pipeline permite as seguintes ações:
"sagemaker:DescribePipeline"
"sagemaker:DescribePipelineDefinitionForExecution"
"sagemaker:DescribePipelineExecution"
"sagemaker:ListPipelineExecutions"
"sagemaker:ListPipelineExecutionSteps"
"sagemaker:ListPipelineParametersForExecution"
"sagemaker:StartPipelineExecution"
"sagemaker:StopPipelineExecution"
"sagemaker:RetryPipelineExecution"
"sagemaker:Search"
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Acesse entidades de pipeline compartilhado por meio de chamadas diretas de
API
Depois que o compartilhamento de funil entre contas estiver configurado, você pode ligar para o seguinte
SageMaker Ações de API usando um ARN do pipeline:

Note
Você só pode chamar comandos de API se eles estiverem incluídos nas
permissões associadas ao seu compartilhamento de recursos. Se você selecionar
oAWSRAMPermissionSageMakerPipelineAllowExecutionpolítica e, em seguida, os
comandos start, stop e retry usam recursos naAWSconta que compartilhou o pipeline.
• DescribePipeline
• DescribePipelineDefinitionForExecution
• DescribePipelineExecution
• ListPipelineExecutions
• ListPipelineExecutionSteps
• ListPipelineParametersForExecution
• StartPipelineExecution
• StopPipelineExecution
• RetryPipelineExecution

Parâmetro do pipeline
Você pode introduzir variáveis na definição do seu pipeline usando parâmetros. Você pode referenciar
parâmetros que você define em toda a definição do pipeline. Os parâmetros têm um valor padrão, que
você pode substituir especificando os valores dos parâmetros ao iniciar a execução de um pipeline. O valor
padrão deve ser uma instância que corresponda ao tipo de parâmetro. Todos os parâmetros usados nas
definições de etapas devem ser definidos na definição do pipeline. Amazônia SageMaker O Model Building
Pipelines oferece suporte aos seguintes tipos de parâmetros:
• ParameterString— Representar um parâmetro de string.
• ParameterInteger— Representar um parâmetro inteiro.
• ParameterFloat— Representando um parâmetro flutuante.
• ParameterBoolean— Representando um tipo booleano de Python.
Os parâmetros assume o seguinte formato:
<parameter> = <parameter_type>(
name="<parameter_name>",
default_value=<default_value>
)

O exemplo a seguir mostra uma implementação de parâmetros de exemplo.
from sagemaker.workflow.parameters import (
ParameterInteger,
ParameterString,
ParameterFloat,
ParameterBoolean
)
processing_instance_count = ParameterInteger(
name="ProcessingInstanceCount",
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)

default_value=1

Você passa o parâmetro ao criar seu pipeline, conforme mostrado no exemplo a seguir.
pipeline = Pipeline(
name=pipeline_name,
parameters=[
processing_instance_count
],
steps=[step_process]
)

Você também pode passar um valor de parâmetro que seja diferente do valor padrão para a execução de
um pipeline, conforme mostrado no exemplo a seguir.
execution = pipeline.start(
parameters=dict(
ProcessingInstanceType="ml.c5.xlarge",
ModelApprovalStatus="Approved"
)
)

Você pode manipular parâmetros com SageMaker O SDK do Python funciona como
sagemaker.workflow.functions.Join. Para obter mais informações sobre parâmetros, consulte.
SageMaker Parâmetros de pipeline.
Para limitações conhecidas de SageMaker Parâmetros dos pipelines, consulteLimitações ParametrizaçãonaAmazônia SageMaker SDK do Python.

Passos do pipeline
SageMaker Os dutos são compostos por etapas. Essas etapas definem as ações que o pipeline realiza e
as relações entre as etapas usando propriedades.
Tópicos
• Tipos de etapas (p. 3251)
• Propriedades da etapa (p. 3268)
• Paralelismo de etapas (p. 3268)
• Dependência de dados entre etapas (p. 3268)
• Dependência personalizada entre etapas (p. 3269)
• Use uma imagem personalizada em uma etapa (p. 3270)

Tipos de etapas
O seguinte descreve os requisitos de cada tipo de etapa e fornece um exemplo de implementação
da etapa. Essas não são implementações funcionais porque não fornecem os recursos e as entradas
necessários. Para ver um tutorial que implementa essas etapas, consulteCriar e gerenciar SageMaker
Pipelines do (p. 3289).
Amazônia SageMaker Os Model Building Pipelines suportam os seguintes tipos de etapas:
•
•
•
•

Processamento (p. 3252)
Treinamento (p. 3253)
Ajuste (p. 3254)
Model (p. 3255)
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• CreateModel (p. 3256)
• RegisterModel (p. 3257)
• Transformação (p. 3258)
• Condição (p. 3258)
• Callback (p. 3259)
• Lambda (p. 3261)
• ClarifyCheck (p. 3263)
• QualityCheck (p. 3264)
• EMR (p. 3266)
• Fail (p. 3267)

Etapa de processamento
Use uma etapa de processamento para criar um trabalho de processamento para processamento de
dados. Para obter mais informações sobre como processar trabalhos, consulte.Processar dados e avaliar
modelos.
Uma etapa de processamento requer um processador, um script Python que define o código de
processamento, as saídas para processamento e os argumentos do trabalho. O exemplo a seguir mostra
como criar umProcessingStepdefinição do formatada
from sagemaker.sklearn.processing import SKLearnProcessor
sklearn_processor = SKLearnProcessor(framework_version='1.0-1',
role=<role>,
instance_type='ml.m5.xlarge',
instance_count=1)
from sagemaker.processing import ProcessingInput, ProcessingOutput
from sagemaker.workflow.steps import ProcessingStep
inputs = [
ProcessingInput(source=<input_data>, destination="/opt/ml/processing/input"),
]
outputs = [
ProcessingOutput(output_name="train", source="/opt/ml/processing/train"),
ProcessingOutput(output_name="validation", source="/opt/ml/processing/validation"),
ProcessingOutput(output_name="test", source="/opt/ml/processing/test")
]
step_process = ProcessingStep(
name="AbaloneProcess",
step_args = sklearn_processor.run(inputs=inputs, outputs=outputs,
code="abalone/preprocessing.py")
)

Passe parâmetros de tempo de execução
O exemplo a seguir mostra como passar parâmetros de tempo de execução de um PySpark processador
para umProcessingStep.
from
from
from
from

sagemaker.workflow.pipeline_context import PipelineSession
sagemaker.spark.processing import PySparkProcessor
sagemaker.processing import ProcessingInput, ProcessingOutput
sagemaker.workflow.steps import ProcessingStep
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pipeline_session = PipelineSession()
pyspark_processor = PySparkProcessor(
framework_version='2.4',
role=<role>,
instance_type='ml.m5.xlarge',
instance_count=1,
sagemaker_session=pipeline_session,
)
step_args = pyspark_processor.run(
inputs=[ProcessingInput(source=<input_data>, destination="/opt/ml/processing/input"),],
outputs=[
ProcessingOutput(output_name="train", source="/opt/ml/processing/train"),
ProcessingOutput(output_name="validation", source="/opt/ml/processing/validation"),
ProcessingOutput(output_name="test", source="/opt/ml/processing/test")
],
code="preprocess.py",
arguments=None,
)
step_process = ProcessingStep(
name="AbaloneProcess",
step_args=step_args,
)

Para obter mais informações sobre os requisitos da etapa de processamento, consulte osagemaker.fluxo
de trabalho.etapas.ProcessingStepdocumentação. Para obter um exemplo detalhado, consulteDefinir uma
etapa de processamento para engenharia de recursosnaOrganize trabalhos para treinar e avaliar modelos
com a Amazon SageMaker Pipelines doexemplo de caderno.

Etapa de treinamento
Você usa uma etapa de treinamento para criar um trabalho de treinamento para treinar um modelo.
Para obter mais informações sobre trabalhos de treinamento, consulteTreine um modelo com a Amazon
SageMaker.
Uma etapa de treinamento requer um estimador, bem como entradas de dados de treinamento e
validação. O exemplo a seguir mostra como criar umTrainingStepdefinição do formatada Para obter
mais mais informações sobre os requisitos das etapas de treinamento, consulte osagemaker.fluxo de
trabalho.etapas.TrainingStepdocumentação.
from sagemaker.workflow.pipeline_context import PipelineSession
from sagemaker.inputs import TrainingInput
from sagemaker.workflow.steps import TrainingStep
from sagemaker.xgboost.estimator import XGBoost
pipeline_session = PipelineSession()
xgb_estimator = XGBoost(..., sagemaker_session=pipeline_session)
step_args = xgb_estimator.fit(
inputs={
"train": TrainingInput(
s3_data=step_process.properties.ProcessingOutputConfig.Outputs[
"train"
].S3Output.S3Uri,
content_type="text/csv"
),
"validation": TrainingInput(
s3_data=step_process.properties.ProcessingOutputConfig.Outputs[
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)

}

)

"validation"
].S3Output.S3Uri,
content_type="text/csv"

step_train = TrainingStep(
name="TrainAbaloneModel",
step_args=step_args,
)

Etapa de ajuste
Você usa uma etapa de ajuste para criar uma tarefa de ajuste de hiperparâmetros, também conhecida
como otimização de hiperparâmetros (HPO). Um trabalho de ajuste de hiperparâmetros executa vários
trabalhos de treinamento, cada um produzindo uma versão de modelo. Para obter mais informações sobre
o ajuste de hiperparâmetros, consulteExecute o ajuste automático do modelo com SageMaker (p. 2474).
O trabalho de ajuste está associado ao SageMaker experimento para o pipeline, com os trabalhos
de treinamento criados como testes. Para obter mais informações, consulteIntegração de
experiências (p. 3283)
Uma etapa de ajuste requer umHyperparameterTunere insumos de treinamento. Você pode treinar
novamente os trabalhos de ajuste anteriores especificando awarm_start_configparâmetro
doHyperparameterTuner. Para obter mais informações sobre ajuste de hiperparâmetros e início a
quente, consulteExecutar um trabalho de ajuste de hiperparâmetros de inicialização a quente (p. 2498).
Você usa oget_top_model_s3_uriMétodo dosagemaker.fluxo de trabalho.etapas.TuningStepclasse para
obter o artefato do modelo de uma das versões de modelo de melhor desempenho. Para um notebook que
mostra como usar uma etapa de ajuste em um SageMaker pipeline, consultesagemaker-pipelines-tuningstep.ipynb.

Important
As etapas de ajuste foram apresentadas na Amazon SageMaker Python SDK v2.48.0 e Amazon
SageMaker Estúdio v3.8.0. Você deve atualizar o Studio antes de usar uma etapa de ajuste ou o
pipeline DAG não será exibido. Para atualizar o Studio, consulteEncerrar e atualizar SageMaker
Estúdio (p. 187).
O exemplo a seguir mostra como criar umTuningStepdefinição do formatada
from sagemaker.workflow.pipeline_context import PipelineSession
from sagemaker.tuner import HyperparameterTuner
from sagemaker.inputs import TrainingInput
from sagemaker.workflow.steps import TuningStep
tuner = HyperparameterTuner(..., sagemaker_session=PipelineSession())
step_tuning = TuningStep(
name = "HPTuning",
step_args = tuner.fit(inputs=TrainingInput(s3_data="s3://my-bucket/my-data"))
)

Obtenha a melhor versão do modelo
O exemplo a seguir mostra como obter a melhor versão de modelo do trabalho de ajuste usando
aget_top_model_s3_uriMétodo. No máximo, as 50 versões com melhor desempenho estão
disponíveis, classificadas de acordo comHyperParameterTuningJobObjective. Otop_kargumento é um
índice nas versões, ondetop_k=0é a versão com melhor desempenho etop_k=49é a versão com pior
desempenho.
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best_model = Model(
image_uri=image_uri,
model_data=step_tuning.get_top_model_s3_uri(
top_k=0,
s3_bucket=sagemaker_session.default_bucket()
),
...
)

Para obter mais mais informações sobre os requisitos da etapa de ajuste, consulte osagemaker.fluxo de
trabalho.etapas.TuningStepdocumentação.

Etapa do modelo
Usar umaModelSteppara criar ou registrar um SageMaker modelo. Para obter mais informações
sobreModelSteprequisitos, veja osagemaker.workflow.model_step.ModelStepdocumentação.

Criar um modelo
Você pode usar umModelSteppara criar uma SageMaker modelo. UMAModelSteprequer artefatos
do modelo e informações sobre o SageMaker tipo de instância que você precisa usar para criar o
modelo. Para obter mais informações sobre SageMaker modelos, vejaTreine um modelo com a Amazon
SageMaker.
O exemplo a seguir mostra como criar umModelStepdefinição do formatada
from sagemaker.workflow.pipeline_context import PipelineSession
from sagemaker.model import Model
from sagemaker.workflow.model_step import ModelStep
step_train = TrainingStep(...)
model = Model(
image_uri=pytorch_estimator.training_image_uri(),
model_data=step_train.properties.ModelArtifacts.S3ModelArtifacts,
sagemaker_session=PipelineSession(),
role=role,
)
step_model_create = ModelStep(
name="MyModelCreationStep",
step_args=model.create(instance_type="ml.m5.xlarge"),
)

Registrar um modelo
Você pode usar umModelSteppara registrar umsagemaker.model.Modelou
umsagemaker.pipeline.PipelineModelcom a Amazônia SageMaker registro de modelos.
UMAPipelineModelrepresenta um pipeline de inferência, que é um modelo composto por uma
sequência linear de contêineres que processam solicitações de inferência. Para obter mais informações
sobre como registrar um modelo, consulteRegistrar e implantar modelos com o Model Registry (p. 3015).
O exemplo a seguir mostra como criar umModelStepque registra umPipelineModel.
import time
from sagemaker.workflow.pipeline_context import PipelineSession
from sagemaker.sklearn import SKLearnModel
from sagemaker.xgboost import XGBoostModel
pipeline_session = PipelineSession()
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code_location = 's3://{0}/{1}/code'.format(bucket_name, prefix)
sklearn_model = SKLearnModel(
model_data=processing_step.properties.ProcessingOutputConfig.Outputs['model'].S3Output.S3Uri,
entry_point='inference.py',
source_dir='sklearn_source_dir/',
code_location=code_location,
framework_version='1.0-1',
role=role,
sagemaker_session=pipeline_session,
py_version='py3'

)

xgboost_model = XGBoostModel(
model_data=training_step.properties.ModelArtifacts.S3ModelArtifacts,
entry_point='inference.py',
source_dir='xgboost_source_dir/',
code_location=code_location,
framework_version='0.90-2',
py_version='py3',
sagemaker_session=pipeline_session,
role=role
)
from sagemaker.workflow.model_step import ModelStep
from sagemaker import PipelineModel
pipeline_model = PipelineModel(
models=[sklearn_model, xgboost_model],
role=role,sagemaker_session=pipeline_session,
)
register_model_step_args = pipeline_model.register(
content_types=["application/json"],
response_types=["application/json"],
inference_instances=["ml.t2.medium", "ml.m5.xlarge"],
transform_instances=["ml.m5.xlarge"],
model_package_group_name='sipgroup',
)
step_model_registration = ModelStep(
name="AbaloneRegisterModel",
step_args=register_model_step_args,
)

CreateModel Etapa
Important
Recomendamos usar oEtapa do modelo (p. 3255)para criar modelos a partir da versão v2.90.0
do SageMaker SDK Python.CreateModelStepcontinuará funcionando em versões anteriores do
SageMaker Python SDK, mas não é mais suportado ativamente.
Você usa umCreateModeletapa para criar um SageMaker modelo. Para obter mais informações sobre
SageMaker modelos, vejaTreine um modelo com a Amazon SageMaker.
Uma etapa de criação do modelo requer artefatos do modelo e informações sobre o SageMaker
tipo de instância que você precisa usar para criar o modelo. O exemplo a seguir mostra como criar
umCreateModeldefinição do passo. Para obter mais informações sobreCreateModelrequisitos da
etapa, consulte osagemaker.fluxo de trabalho.etapas.CreateModelStepdocumentação.
from sagemaker.workflow.steps import CreateModelStep
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step_create_model = CreateModelStep(
name="AbaloneCreateModel",
model=best_model,
inputs=inputs
)

RegisterModel Etapa
Important
Recomendamos usar oEtapa do modelo (p. 3255)para registrar modelos a partir da versão
v2.90.0 do SageMaker SDK Python.RegisterModelcontinuará funcionando em versões
anteriores do SageMaker Python SDK, mas não é mais suportado ativamente.
Você usa umRegisterModeletapa para registrar umSageMaker.Model.Modelou
umsagemaker.pipeline.PipelineModelcom a Amazônia SageMaker registro de modelos.
UMAPipelineModelrepresenta um pipeline de inferência, que é um modelo composto por uma
sequência linear de contêineres que processam solicitações de inferência.
Para obter mais informações sobre como registrar um modelo, consulteRegistrar e implantar modelos
com o Model Registry (p. 3015). Para obter mais informações sobreRegisterModelrequisitos da etapa,
consulte osagemaker.workflow.step_collections.RegisterModeldocumentação.
O exemplo a seguir mostra como criar umRegisterModeletapa que registra umPipelineModel.
import time
from sagemaker.sklearn import SKLearnModel
from sagemaker.xgboost import XGBoostModel
code_location = 's3://{0}/{1}/code'.format(bucket_name, prefix)

sklearn_model =
SKLearnModel(model_data=processing_step.properties.ProcessingOutputConfig.Outputs['model'].S3Output.S3
entry_point='inference.py',
source_dir='sklearn_source_dir/',
code_location=code_location,
framework_version='1.0-1',
role=role,
sagemaker_session=sagemaker_session,
py_version='py3')
xgboost_model =
XGBoostModel(model_data=training_step.properties.ModelArtifacts.S3ModelArtifacts,
entry_point='inference.py',
source_dir='xgboost_source_dir/',
code_location=code_location,
framework_version='0.90-2',
py_version='py3',
sagemaker_session=sagemaker_session,
role=role)
from sagemaker.workflow.step_collections import RegisterModel
from sagemaker import PipelineModel
pipeline_model =
PipelineModel(models=[sklearn_model,xgboost_model],role=role,sagemaker_session=sagemaker_session)
step_register = RegisterModel(
name="AbaloneRegisterModel",
model=pipeline_model,
content_types=["application/json"],
response_types=["application/json"],
inference_instances=["ml.t2.medium", "ml.m5.xlarge"],
transform_instances=["ml.m5.xlarge"],
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model_package_group_name='sipgroup',

)

E semodelnão é fornecido, a etapa do modelo de registro requer um estimador conforme mostrado no
exemplo a seguir.
from sagemaker.workflow.step_collections import RegisterModel
step_register = RegisterModel(
name="AbaloneRegisterModel",
estimator=xgb_train,
model_data=step_train.properties.ModelArtifacts.S3ModelArtifacts,
content_types=["text/csv"],
response_types=["text/csv"],
inference_instances=["ml.t2.medium", "ml.m5.xlarge"],
transform_instances=["ml.m5.xlarge"],
model_package_group_name=model_package_group_name,
approval_status=model_approval_status,
model_metrics=model_metrics
)

Etapa de transformação
Você usa uma etapa de transformação para a transformação em lote para executar a inferência em um
conjunto de dados inteiro. Para obter mais informações sobre a transformação em lote, consulte.Executar
transformações em lotes com pipelines de inferência (p. 2833).
Uma etapa de transformação requer um transformador e os dados nos quais executar a
transformação em lote. O exemplo a seguir mostra como criar umTransformdefinição do passo.
Para obter mais informações sobreTransformrequisitos da etapa, consulte osagemaker.fluxo de
trabalho.etapas.TransformStepdocumentação.
from sagemaker.workflow.pipeline_context import PipelineSession
from sagemaker.transformer import Transformer
from sagemaker.inputs import TransformInput
from sagemaker.workflow.steps import TransformStep
transformer = Transformer(..., sagemaker_session=PipelineSession())
step_transform = TransformStep(
name="AbaloneTransform",
step_args=transformer.transform(data="s3://my-bucket/my-data"),
)

Etapa da condição
Você usa uma etapa de condição para avaliar a condição das propriedades da etapa e avaliar qual ação
deve ser tomada a seguir no pipeline.
Uma etapa condicional requer uma lista de condições, uma lista de etapas a serem executadas se a
condição for avaliada comotruee uma lista de etapas a serem executadas se a condição for avaliada
comofalse. O exemplo a seguir mostra como criar umConditionStepdefinição do formatada
Limitações
• SageMaker Os pipelines não oferecem suporte ao uso de etapas de condição aninhadas. Você não
pode passar uma etapa condicional como entrada para outra etapa condicional.
• Uma etapa condicional não pode usar etapas idênticas em ambas as ramificações. Se você precisar da
mesma funcionalidade de etapa nas duas ramificações, duplique a etapa e dê a ela um nome diferente.
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from sagemaker.workflow.conditions import ConditionLessThanOrEqualTo
from sagemaker.workflow.condition_step import (
ConditionStep,
JsonGet
)
cond_lte = ConditionLessThanOrEqualTo(
left=JsonGet(
step_name=step_eval.name,
property_file=evaluation_report,
json_path="regression_metrics.mse.value"
),
right=6.0
)
step_cond = ConditionStep(
name="AbaloneMSECond",
conditions=[cond_lte],
if_steps=[step_register, step_create_model, step_transform],
else_steps=[]
)

Para obter mais informações sobreConditionSteprequisitos, veja
osagemaker.workflow.condition_step.ConditionStepReferência de API. Para obter mais informações
sobre as condições suportadas, consulteAmazônia SageMaker Pipelines de construção de modelos Condiçõesna SageMaker Documentação do SDK do Python.

Estágio gio gio gio
Você usa umCallbacketapa para incorporar processos adicionais eAWSserviços em seu fluxo de
trabalho que não são fornecidos diretamente pela Amazon SageMaker Pipelines de criação de modelos.
Quando umaCallbacka etapa é executada, o seguinte procedimento ocorre:
• SageMaker O Pipelines envia uma mensagem para uma fila do Amazon Simple Queue Service (Amazon
SQS) especificada pelo cliente. A mensagem contém um SageMaker Token gerado por pipelines e uma
lista de parâmetros de entrada fornecida pelo cliente. Depois de enviar a mensagem, SageMaker A
Pipelines aguarda uma resposta do cliente.
• O cliente recupera a mensagem da fila do Amazon SQS e inicia seu processo personalizado.
• Quando o processo é concluído, o cliente chama uma das seguintes APIs e envia o SageMaker Token
gerado por pipelines:
• SendPipelineExecutionStepSuccess, junto com uma lista de parâmetros de saída
• SendPipelineExecutionStepFailure, junto com um motivo de falha
• A chamada da API causa SageMaker Tubulações para continuar o processo de tubulação ou falhar no
processo.
Para obter mais informações sobreCallbackrequisitos da etapa, consulte
osagemaker.workflow.callback_step.CallbackStepdocumentação. Para obter uma solução completa,
consulte oEstender SageMaker Pipelines para incluir etapas personalizadas usando etapas de retorno de
chamada.

Important
Callbackas etapas foram apresentadas na Amazon SageMaker Python SDK v2.45.0 e Amazon
SageMaker Estúdio v3.6.2. Você deve atualizar o Studio antes de usar umCallbacka etapa ou
o pipeline DAG não é exibido. Para atualizar o Studio, consulteEncerrar e atualizar SageMaker
Estúdio (p. 187).
O exemplo a seguir demonstra uma implementação do procedimento anterior.
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from sagemaker.workflow.callback_step import CallbackStep
step_callback = CallbackStep(
name="MyCallbackStep",
sqs_queue_url="https://sqs.us-east-2.amazonaws.com/012345678901/MyCallbackQueue",
inputs={...},
outputs=[...]
)
callback_handler_code = '
import boto3
import json
def handler(event, context):
sagemaker_client=boto3.client("sagemaker")
for record in event["Records"]:
payload=json.loads(record["body"])
token=payload["token"]
# Custom processing
# Call SageMaker to complete the step
sagemaker_client.send_pipeline_execution_step_success(
CallbackToken=token,
OutputParameters={...}
)

'

Note
Parâmetros de saída doCallbackStepnão devem ser aninhados. Por exemplo, se você usar um
dicionário aninhado como parâmetro de saída, o dicionário será tratado como uma única string
(ex. {"output1": "{\"nested_output1\":\"my-output\"}"}). Se você fornecer um
valor aninhado, quando tentar se referir a um determinado parâmetro de saída, será gerado um
erro de cliente que não pode ser repetido.
Comportamento para
Um processo de tubulação não para enquanto umCallbackA etapa está em execução.
Quando você ligaStopPipelineExecutionem um processo de tubulação com uma
execuçãoCallbacketapa, SageMaker O Pipelines envia uma mensagem adicional do Amazon SQS para
a fila especificada do SQS. O corpo da mensagem do SQS contém umStatuscampo, que está definido
comoStopping. Veja a seguir um exemplo de corpo de mensagem do SQS.
{

"token": "26vcYbeWsZ",
"pipelineExecutionArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:012345678901:pipeline/callbackpipeline/execution/7pinimwddh3a",
"arguments": {
"number": 5,
"stringArg": "some-arg",
"inputData": "s3://sagemaker-us-west-2-012345678901/abalone/abalone-dataset.csv"
},
"status": "Stopping"
}

Você deve adicionar lógica ao consumidor de mensagens do Amazon SQS para tomar qualquer ação
necessária (por exemplo, limpeza de recursos) após o recebimento da mensagem, seguida por uma
chamada paraSendPipelineExecutionStepSuccessouSendPipelineExecutionStepFailure.
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Somente quando SageMaker O Pipelines recebe uma dessas chamadas e interrompe o processo do
pipeline.

Etapa Lambda
Você usa uma etapa do Lambda para executar umAWS Lambdafunção do. Você pode executar uma
função Lambda existente ou SageMaker pode criar e executar uma nova função do Lambda. Para um
notebook que mostra como usar uma etapa do Lambda em um SageMaker pipeline (Estágio)sagemakerpipelines-lambda-step.ipynb.

Important
As etapas do Lambda foram apresentadas na Amazon SageMaker Python SDK v2.51.0 e Amazon
SageMaker Estúdio v3.9.1. Você deve atualizar o Studio antes de usar uma etapa do Lambda
ou o DAG do pipeline não será exibido. Para atualizar o Studio, consulteEncerrar e atualizar
SageMaker Estúdio (p. 187).
SageMaker fornece aSageMaker.lambda_helper.lambdaclasse para criar, atualizar, invocar e excluir
funções do Lambda.LambdaO tem a assinatura a seguir.
Lambda(
function_arn,

# Only required argument to invoke an existing Lambda function

# The following arguments are required to create a Lambda function:
function_name,
execution_role_arn,
zipped_code_dir,
# Specify either zipped_code_dir and s3_bucket, OR script
s3_bucket,
# S3 bucket where zipped_code_dir is uploaded
script,
# Path of Lambda function script
handler,
# Lambda handler specified as "lambda_script.lambda_handler"
timeout,
# Maximum time the Lambda function can run before the lambda step
fails
...

)

Osagemaker.workflow.lambda_step.LambdaStepclass tem umalambda_funcargumento do tipoLambda.
Para invocar uma função Lambda existente, o único requisito é fornecer o nome de recurso da Amazon
(ARN) da função parafunction_arn. Se você não fornecer um valor parafunction_arn, você deve
especificarhandlere uma das seguintes opções:
• zipped_code_dir— O caminho da função Lambda compactada
s3_bucket— O bucket do Amazon S3 no qualzipped_code_direstá para ser carregado
• script— O caminho do arquivo de script da função Lambda
O exemplo a seguir mostra como criar umLambdadefinição de etapa que invoca uma função Lambda
existente.
from sagemaker.workflow.lambda_step import LambdaStep
from sagemaker.lambda_helper import Lambda
step_lambda = LambdaStep(
name="ProcessingLambda",
lambda_func=Lambda(
function_arn="arn:aws:lambda:us-west-2:012345678910:function:split-dataset-lambda"
),
inputs={
s3_bucket = s3_bucket,
data_file = data_file
},
outputs=[
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)

]

"train_file", "test_file"

O exemplo a seguir mostra como criar umLambdadefinição de etapa que cria e invoca uma função Lambda
usando um script de função Lambda.
from sagemaker.workflow.lambda_step import LambdaStep
from sagemaker.lambda_helper import Lambda
step_lambda = LambdaStep(
name="ProcessingLambda",
lambda_func=Lambda(
function_name="split-dataset-lambda",
execution_role_arn=execution_role_arn,
script="lambda_script.py",
handler="lambda_script.lambda_handler",
...
),
inputs={
s3_bucket = s3_bucket,
data_file = data_file
},
outputs=[
"train_file", "test_file"
]
)

Entradas e saídas
Se o seuLambdaa função tem entradas ou saídas, elas também devem ser definidas em seuLambdaetapa.

Note
Os parâmetros de entrada e saída não devem ser aninhados. Por exemplo, se você usar um
dicionário aninhado como parâmetro de saída, o dicionário será tratado como uma única string
(ex. {"output1": "{\"nested_output1\":\"my-output\"}"}). Se você fornecer um
valor aninhado e tentar se referir a ele mais tarde, será gerado um erro de cliente que não pode
ser repetido.
Ao definir oLambdaetapa,inputsdeve ser um dicionário de pares de chave-valor. Cada valor doinputso
dicionário deve ser um tipo primitivo (string, inteiro ou float). Objetos aninhados não são suportados. Se for
deixado indefinido, oinputso valor padrão éNone.
OoutputsO valor deve ser uma lista de chaves. Essas chaves se referem a um dicionário definido na
saída doLambdafunção do. LIKEinputs, essas chaves devem ser de tipos primitivos e objetos aninhados
não são suportados.
Tempo limite e comportamento de parada
OLambdaclass tem umatimeoutargumento que especifica o tempo máximo em que a função Lambda
pode ser executada. O valor padrão é 120 segundos com um valor máximo de 10 minutos. Se a função
Lambda estiver em execução quando o tempo limite for atingido, a etapa do Lambda falhará; no entanto, a
função Lambda continuará sendo executada.
Um processo de pipeline não pode ser interrompido enquanto uma etapa do Lambda está em execução
porque a função Lambda invocada pela etapa Lambda não pode ser interrompida. Se você tentar
interromper o processo enquanto a função Lambda estiver em execução, o pipeline aguardará a
conclusão da função Lambda ou até que o tempo limite seja atingido, o que ocorrer primeiro, e depois será
interrompido. Se a função Lambda terminar, o status do processo de tubulação seráStopped. Se o tempo
limite for atingido, o status do processo do pipeline seráFailed.
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ClarifyCheck Etapa
Você pode usar oClarifyChecketapa para realizar verificações de desvio de linha de base em relação
às linhas de base anteriores para análise de viés e explicabilidade do modelo. Você pode então gerar
eregistre suas linhas de basecom omodel.register()método e passe a saída desse método paraEtapa
do modelo (p. 3255)usandostep_args. Essas linhas de base para verificação de desvio podem ser
usadas pela Amazon SageMaker Monitor de modelo para os terminais do seu modelo, para que você
não precise fazer umlinha de basesugestão em separado. OClarifyCheckO step também pode extrair
linhas de base para verificação de desvio do registro do modelo. OClarifyCheckstep aproveita a
Amazônia SageMaker Esclareça o contêiner pré-construído que fornece uma variedade de recursos
de monitoramento de modelos, incluindo sugestão de restrições e validação de restrições em relação a
uma determinada linha de base. Para obter mais informações, consulteConceitos básicos do SageMaker
Esclarecer o contêiner.

Configurar a ClarifyCheck degrau
Você pode configurar oClarifyChecketapa para realizar apenas um dos seguintes tipos de verificação
sempre que for usado em um pipeline.
• Verificação de tendência de dados
• Verificação de tendência do modelo
• Verificação da explicabilidade do modelo
Você faz isso configurando oclarify_check_configparâmetro com um dos seguintes valores do tipo
de verificação:
• DataBiasCheckConfig
• ModelBiasCheckConfig
• ModelExplainabilityCheckConfig
OClarifyCheckA etapa inicia um trabalho de processamento que executa o SageMaker Esclareça
o contêiner pré-construído e requer dedicaçãoconfigurações para a verificação e o trabalho de
processamento.ClarifyCheckConfigeCheckJobConfigsão funções auxiliares para essas
configurações que estão alinhadas com a forma como o SageMaker Esclareça os cálculos do trabalho de
processamento para verificar o viés do modelo, o viés dos dados ou a explicabilidade do modelo. Para
obter mais informações, consulteExecutar SageMaker Esclareça as tarefas de processamento para análise
de viés e explicabilidade (p. 2675)

Controle de comportamentos de etapas para verificação de desvio
OClarifyCheckA etapa requer as duas sinalizações booleanas a seguir para controlar seu
comportamento:
• skip_check: Esse parâmetro indica se a verificação de desvio em relação à linha de base anterior
foi ignorada ou não. Se estiver definido comoFalse, a linha de base anterior do tipo de verificação
configurado deve estar disponível.
• register_new_baseline: Esse parâmetro indica se uma linha de base recém-calculada pode
ser acessada por meio da propriedade stepBaselineUsedForDriftCheckConstraints.
Se estiver definido comoFalse, a linha de base anterior do tipo de verificação
configurado também deve estar disponível. Isso pode ser acessado por meio
doBaselineUsedForDriftCheckConstraintspropriedade.
Para obter mais informações, consulteCálculo da linha de base, detecção de desvios e ciclo de vida com
ClarifyCheck e QualityCheck etapas na Amazon SageMaker Pipelines de criação de modelos (p. 3275)
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Trabalhar com linhas de base
Opcionalmente, você pode especificar omodel_package_group_namepara localizar a linha de
base existente e aClarifyCheckpasso puxa oDriftCheckBaselinesno último pacote de
modelo aprovado no grupo de pacotes de modelos. Ou você pode fornecer uma linha de base
anterior por meio dosupplied_baseline_constraintsparâmetro. Se você especificar tanto
omodel_package_group_namee osupplied_baseline_constraints, oClarifyChecka etapa usa
a linha de base especificada pelasupplied_baseline_constraintsparâmetro.
Para obter mais informações sobre como usar oClarifyCheckrequisitos da etapa, consulte
osagemaker.fluxo de trabalho.etapas.ClarifyCheckStepnaAmazônia SageMaker SageMaker SDK for
Python. Para uma Amazon SageMaker Notebook de estúdio que mostra como usarClarifyCheckIntervir
SageMaker Pipelines, consultesagemaker-pipeline-model-monitor-clarify-steps.ipynb.

Example Criar umaClarifyChecketapa para verificação de polarização de dados
from sagemaker.workflow.check_job_config import CheckJobConfig
from sagemaker.workflow.clarify_check_step import DataBiasCheckConfig, ClarifyCheckStep
from sagemaker.workflow.execution_variables import ExecutionVariables
check_job_config = CheckJobConfig(
role=role,
instance_count=1,
instance_type="ml.c5.xlarge",
volume_size_in_gb=120,
sagemaker_session=sagemaker_session,
)
data_bias_data_config = DataConfig(
s3_data_input_path=step_process.properties.ProcessingOutputConfig.Outputs["train"].S3Output.S3Uri,
s3_output_path=Join(on='/', values=['s3:/', your_bucket, base_job_prefix,
ExecutionVariables.PIPELINE_EXECUTION_ID, 'databiascheckstep']),
label=0,
dataset_type="text/csv",
s3_analysis_config_output_path=data_bias_analysis_cfg_output_path,

)

data_bias_config = BiasConfig(
label_values_or_threshold=[15.0], facet_name=[8], facet_values_or_threshold=[[0.5]]
)
data_bias_check_config = DataBiasCheckConfig(
data_config=data_bias_data_config,
data_bias_config=data_bias_config,
)h
data_bias_check_step = ClarifyCheckStep(
name="DataBiasCheckStep",
clarify_check_config=data_bias_check_config,
check_job_config=check_job_config,
skip_check=False,
register_new_baseline=False
supplied_baseline_constraints="s3://sagemaker-us-west-2-111122223333/baseline/
analysis.json",
model_package_group_name="MyModelPackageGroup"
)

QualityCheck Etapa
Você pode usar oQualityCheckpasso a conduzirsugestões básicase verificações de desvio em relação
a uma linha de base anterior para a qualidade dos dados ou a qualidade do modelo em um pipeline. Você
pode então gerar eregistre suas linhas de basecom omodel.register()método e passe a saída desse
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método paraEtapa do modelo (p. 3255)usandostep_args. O Model Monitor pode usar essas linhas
de base para verificar o desvio dos pontos finais do modelo, de forma que você não precise fazer uma
sugestão de linha de base separadamente. OQualityCheckO step também pode extrair linhas de base
para verificação de desvio do registro do modelo. OQualityCheckstep aproveita a Amazônia SageMaker
Contêiner pré-construído do Model Monitor, que tem uma variedade de recursos de monitoramento de
modelos, incluindo sugestão de restrições, geração de estatísticas e validação de restrições em relação a
uma linha de base. Para obter mais informações, consulteAmazônia SageMaker Contêiner pré-construído
Model Monitor (p. 2911)

Configurar a QualityCheck degrau
Você pode configurar oQualityChecketapa para realizar apenas um dos seguintes tipos de verificação
sempre que for usado em um pipeline.
• Verificação da qualidade dos dados
• Verificação de qualidade do modelo
Você faz isso configurando oquality_check_configparâmetro com um dos seguintes valores do tipo
de verificação:
• DataQualityCheckConfig
• ModelQualityCheckConfig
OQualityCheckO step inicia um trabalho de processamento que executa o contêiner pré-construído
do Model Monitor e requer configurações dedicadas para a verificação e o trabalho de processamento.
OQualityCheckConfigeCheckJobConfigsão funções auxiliares para essas configurações que estão
alinhadas com a forma como o Model Monitor cria uma linha de base para a qualidade do modelo ou
o monitoramento da qualidade dos dados. Para obter mais informações sobre as sugestões básicas
do Model Monitor, consulteCriar uma linha de base (p. 2875)eCriar uma linha de base de qualidade do
modelo (p. 2880).

Controle de comportamentos de etapas para verificação de desvio
OQualityCheckA etapa requer as duas bandeiras booleanas a seguir para controlar seu comportamento:
• skip_check: Esse parâmetro indica se a verificação de desvio em relação à linha de base anterior
foi ignorada ou não. Se estiver definido comoFalse, a linha de base anterior do tipo de verificação
configurado deve estar disponível.
• register_new_baseline: Esse parâmetro indica se uma linha de
base recém-calculada pode ser acessada por meio das propriedades da
etapaBaselineUsedForDriftCheckConstraintseBaselineUsedForDriftCheckStatistics.
Se estiver definido comoFalse, a linha de base anterior do tipo de verificação
configurado também deve estar disponível. Eles podem ser acessados por meio
doBaselineUsedForDriftCheckConstraintseBaselineUsedForDriftCheckStatisticspropriedades.
Para obter mais informações, consulteCálculo da linha de base, detecção de desvios e ciclo de vida com
ClarifyCheck e QualityCheck etapas na Amazon SageMaker Pipelines de criação de modelos (p. 3275)

Trabalhar com linhas de base
Você pode especificar uma linha de base anterior diretamente por meio
dosupplied_baseline_statisticsesupplied_baseline_constraintsparâmetros, ou você
pode simplesmente especificar omodel_package_group_namee oQualityCheckpasso puxa
oDriftCheckBaselinesno último pacote de modelo aprovado no grupo de pacotes de modelos.
Quando você especifica omodel_package_group_name, osupplied_baseline_constraints,
esupplied_baseline_statistics, oQualityChecketapa usa a linha de base especificada
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porsupplied_baseline_constraintsesupplied_baseline_statisticssobre o tipo de
verificação doQualityChecketapa que você está executando.
Para obter mais informações sobre como usar oQualityCheckrequisitos da etapa, consulte
osagemaker.fluxo de trabalho.etapas.QualityCheckStepnaAmazônia SageMaker SageMaker SDK for
Python. Para uma Amazon SageMaker Notebook de estúdio que mostra como usarQualityCheckIntervir
SageMaker Pipelines, consultesagemaker-pipeline-model-monitor-clarify-steps.ipynb.

Example Criar umaQualityChecketapa para verificação da qualidade dos dados
from sagemaker.workflow.check_job_config import CheckJobConfig
from sagemaker.workflow.quality_check_step import DataQualityCheckConfig, QualityCheckStep
from sagemaker.workflow.execution_variables import ExecutionVariables
check_job_config = CheckJobConfig(
role=role,
instance_count=1,
instance_type="ml.c5.xlarge",
volume_size_in_gb=120,
sagemaker_session=sagemaker_session,
)
data_quality_check_config = DataQualityCheckConfig(
baseline_dataset=step_process.properties.ProcessingOutputConfig.Outputs["train"].S3Output.S3Uri,
dataset_format=DatasetFormat.csv(header=False, output_columns_position="START"),
output_s3_uri=Join(on='/', values=['s3:/', your_bucket, base_job_prefix,
ExecutionVariables.PIPELINE_EXECUTION_ID, 'dataqualitycheckstep'])

)

data_quality_check_step = QualityCheckStep(
name="DataQualityCheckStep",
skip_check=False,
register_new_baseline=False,
quality_check_config=data_quality_check_config,
check_job_config=check_job_config,
supplied_baseline_statistics="s3://sagemaker-us-west-2-555555555555/baseline/
statistics.json",
supplied_baseline_constraints="s3://sagemaker-us-west-2-555555555555/baseline/
constraints.json",
model_package_group_name="MyModelPackageGroup"
)

Etapa do Amazon EMR
Você pode usar a Amazon SageMaker Pipelines de criação de modelosAmazon EMRetapa para
processarEtapas do EMRpara um cluster do Amazon EMR em execução. Para obter mais informações,
consulteConceitos básicos do Amazon EMR.
A etapa do Amazon EMR exige umaEMRStepConfigter a localização do JAR no Amazon S3 a ser usada
pelo cluster Amazon EMR e quaisquer argumentos a serem passados, bem como o ID do cluster Amazon
EMR.

Note
• As etapas do Amazon EMR exigem que a função passada para seu pipeline
tenha permissões adicionais. Você deve anexar oAWSpolítica gerenciada:
AmazonSageMakerPipelinesIntegrationspara sua função no pipeline ou certifique-se de que a
função inclua as permissões nessa política.
• O Amazon EMR no EKS não é suportado.
• Você só pode executar uma etapa do EMR em um cluster que esteja em um dos seguintes
estados:STARTING,BOOTSTRAPPING,RUNNING, ouWAITING.
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• Você pode ter no máximo 256 etapas do EMR noPENDINGem um cluster do EMR; as etapas
do EMR enviadas além desse limite resultam na falha na execução do pipeline. Você pode
considerar usarPolítica de repetição para etapas do pipeline (p. 3272).

Example Crie uma definição de etapa do Amazon EMR que inicie um novo trabalho em um cluster
do EMR.
from sagemaker.workflow.emr_step import EMRStep, EMRStepConfig
emr_config = EMRStepConfig(
jar="s3://path/to/jar/MyJar.jar", # required, S3 path to jar
args=["--verbose", "--force"], # optional list of arguments to pass to the jar
main_class="com.my.Main1", # optional main class, this can be omitted if jar above has
a manifest
properties=[ # optional list of Java properties that are set when the step runs
{
"key": "mapred.tasktracker.map.tasks.maximum",
"value": "2"
},
{
"key": "mapreduce.map.sort.spill.percent",
"value": "0.90"
},
{
"key": "mapreduce.tasktracker.reduce.tasks.maximum",
"value": "5"
}
]
)
step_emr = EMRStep (
name="EMRSampleStep", # required
cluster_id="j-1YONHTCP3YZKC", # required
step_config=emr_config, # required
display_name="My EMR Step",
description="Pipeline step to execute EMR job"
)

Etapa de falha
Você usa umFailSteppara deter uma Amazon SageMaker Execução de pipelines de construção
de modelos quando uma condição ou estado desejado não é alcançado e para marcar a execução
desse pipeline como falhada. OFailSteptambém permite que você insira uma mensagem de erro
personalizada, indicando a causa da falha de execução do pipeline.

Note
Quando umaFailStepe outras etapas do pipeline são executadas simultaneamente, o pipeline
não termina até que todas as etapas simultâneas sejam concluídas.

Limitações de usoFailStep
• Você não pode adicionar umFailSteppara oDependsOnlista de outras etapas. Para obter mais
informações, consulteDependência personalizada entre etapas (p. 3269)
• Outras etapas não podem referenciar oFailStep. Ésemprea última etapa na execução de um pipeline.
• Não é possível repetir uma execução de pipeline que termine com umFailStep.
Você pode criar oFailStep ErrorMessagena forma de uma sequência de texto estática. Como
alternativa, você também pode usarParâmetro do pipelineumaUniroperação, ou outrapropriedades da
etapapara criar uma mensagem de erro mais informativa.
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Example
O seguinte exemplo de trecho de código usa umFailStepcom umErrorMessageconfigurado com
parâmetros de pipeline e umJoinoperação.
from sagemaker.workflow.fail_step import FailStep
from sagemaker.workflow.functions import Join
from sagemaker.workflow.parameters import ParameterInteger
mse_threshold_param = ParameterInteger(name="MseThreshold", default_value=5)
step_fail = FailStep(
name="AbaloneMSEFail",
error_message=Join(
on=" ", values=["Execution failed due to MSE >", mse_threshold_param]
),
)

Propriedades da etapa
OpropertiesO atributo é usado para adicionar dependências de dados entre as etapas do pipeline.
Essas dependências de dados são então usadas por SageMaker Pipelines para construir o DAG a partir
da definição do pipeline. Essas propriedades podem ser referenciadas como valores de espaço reservado
e são resolvidas em tempo de execução.
OpropertiesAtributo de um SageMaker A etapa Pipelines corresponde ao objeto retornado por
umDescribeligue para o correspondente SageMaker Tipo de trabalho. Para cada tipo de trabalho,
oDescribechamada retorna o seguinte objeto de resposta:
• ProcessingStep – DescribeProcessingJob
• TrainingStep – DescribeTrainingJob
• TransformStep – DescribeTransformJob
Para verificar quais propriedades são referenciáveis para cada tipo de etapa durante a criação da
dependência de dados, consulteDependência de dados - referência de propriedadenaAmazônia
SageMaker SDK do Python.

Paralelismo de etapas
Quando uma etapa não depende de nenhuma outra etapa, ela é executada imediatamente após
a execução do pipeline. No entanto, executar muitas etapas do pipeline em parallel pode esgotar
rapidamente os recursos disponíveis. Controle o número de etapas simultâneas para uma execução de
pipeline comParallelismConfiguration.
O exemplo a seguir usa oParallelismConfigurationpara definir o limite de etapas simultâneas como
cinco.
pipeline.create(
parallelism_config=ParallelismConfiguration(5),
)

Dependência de dados entre etapas
Você define a estrutura do seu DAG especificando as relações de dados entre as etapas. Para criar
dependências de dados entre as etapas, passe as propriedades de uma etapa como entrada para outra
etapa no pipeline. A etapa de recebimento da entrada não é iniciada até que a etapa que fornece a entrada
termine de ser executada.

3268

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Visão geral do pipeline

Uma dependência de dados usa JsonPath notação no seguinte formato. Esse formato percorre o arquivo
de propriedades JSON, o que significa que você pode acrescentar o máximo de<property>instâncias
conforme necessário para alcançar a propriedade aninhada desejada no arquivo. Para obter mais
informações sobre JsonPath notação, veja oJsonPath reposse.
<step_name>.properties.<property>.<property>

A seguir, é mostrado como especificar um bucket do Amazon S3 usando
oProcessingOutputConfigpropriedade de uma etapa de processamento.
step_process.properties.ProcessingOutputConfig.Outputs["train_data"].S3Output.S3Uri

Para criar a dependência de dados, passe o bucket para uma etapa de treinamento da seguinte forma.
from sagemaker.workflow.pipeline_context import PipelineSession
sklearn_train = SKLearn(..., sagemaker_session=PipelineSession())
step_train = TrainingStep(
name="CensusTrain",
step_args=sklearn_train.fit(inputs=TrainingInput(
s3_data=step_process.properties.ProcessingOutputConfig.Outputs[
"train_data"].S3Output.S3Uri
))
)

Para verificar quais propriedades são referenciáveis para cada tipo de etapa durante a criação da
dependência de dados, consulteDependência de dados - referência de propriedadenaAmazônia
SageMaker SDK do Python.

Dependência personalizada entre etapas
Quando você especifica uma dependência de dados, SageMaker Os pipelines fornecem a conexão de
dados entre as etapas. Como alternativa, uma etapa pode acessar os dados de uma etapa anterior sem
usar diretamente SageMaker Pipelines. Nesse caso, você pode criar uma dependência personalizada que
informa SageMaker Os pipelines não devem iniciar uma etapa até que outra etapa tenha terminado de ser
executada. Você cria uma dependência personalizada especificando uma etapaDependsOnAtributo.
Como exemplo, o seguinte define uma etapaCque começa somente após as duas etapasAe etapaBtermine
de correr.
{

}

'Steps': [
{'Name':'A', ...},
{'Name':'B', ...},
{'Name':'C', 'DependsOn': ['A', 'B']}
]

SageMaker Os pipelines lançam uma exceção de validação se a dependência criar uma dependência
cíclica.
O exemplo a seguir cria uma etapa de treinamento que começa após a conclusão da execução de uma
etapa de processamento.
processing_step = ProcessingStep(...)
training_step = TrainingStep(...)
training_step.add_depends_on([processing_step])
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O exemplo a seguir cria uma etapa de treinamento que não começa até que duas etapas de
processamento diferentes terminem de ser executadas.
processing_step_1 = ProcessingStep(...)
processing_step_2 = ProcessingStep(...)
training_step = TrainingStep(...)
training_step.add_depends_on([processing_step_1, processing_step_2])

Veja a seguir uma forma alternativa de criar a dependência personalizada.
training_step.add_depends_on([processing_step_1])
training_step.add_depends_on([processing_step_2])

O exemplo a seguir cria uma etapa de treinamento que recebe informações de uma etapa de
processamento e aguarda a conclusão da execução de uma etapa de processamento diferente.
processing_step_1 = ProcessingStep(...)
processing_step_2 = ProcessingStep(...)
training_step = TrainingStep(
...,
inputs=TrainingInput(
s3_data=processing_step_1.properties.ProcessingOutputConfig.Outputs[
"train_data"
].S3Output.S3Uri
)
training_step.add_depends_on([processing_step_2])

O exemplo a seguir mostra como recuperar uma lista de sequências de caracteres com as dependências
personalizadas de uma etapa.
custom_dependencies = training_step.depends_on

Use uma imagem personalizada em uma etapa
Você pode usar qualquer um dos SageMaker Imagens de contêiner de aprendizado profundoquando você
cria uma etapa em seu funil.
Você também pode usar seu próprio contêiner com etapas de tubulação. Porque você não pode criar uma
imagem de dentro da Amazon SageMaker Studio, você deve criar sua imagem usando outro método antes
de usá-la com a Amazon SageMaker Pipelines de criação de modelos.
Para usar seu próprio contêiner ao criar as etapas para seu pipeline, inclua o URI da imagem na
definição do estimador. Para obter mais informações sobre como usar seu próprio contêiner com
SageMakerConsulte, ConsulteUsando contêineres Docker com SageMaker.

Arquivos de propriedades eJsonGet
Use arquivos de propriedades para armazenar informações da saída de uma etapa de processamento.
Isso é particularmente útil ao analisar os resultados de uma etapa de processamento para decidir como
uma etapa condicional deve ser executada. OJsonGetfunção processa um arquivo de propriedades e
permite que você use JsonPath notação para consultar o arquivo JSON da propriedade. Para obter mais
informações sobre JsonPath notação, veja oJsonPath reposse.
Para armazenar um arquivo de propriedades para uso posterior, primeiro crie umPropertyFileinstância
com o formato a seguir. Opathparâmetro é o nome do arquivo JSON no qual o arquivo de propriedades
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é salvo. Qualqueroutput_namedeve corresponder aooutput_namedoProcessingOutputque
você define em sua etapa de processamento. Isso permite que o arquivo de propriedades capture
oProcessingOutputna etapa.
from sagemaker.workflow.properties import PropertyFile
<property_file_instance> = PropertyFile(
name="<property_file_name>",
output_name="<processingoutput_output_name>",
path="<path_to_json_file>"
)

Quando você cria seuProcessingStepinstância, adicione oproperty_filesparâmetro para listar todos
os arquivos de parâmetros que a Amazon SageMaker O serviço Model Building Pipelines deve indexar.
Isso salva o arquivo de propriedades para uso posterior.
property_files=[<property_file_instance>]

Para usar seu arquivo de propriedade em uma etapa de condição, adicione oproperty_fileà condição
que você passa para a etapa de condição, conforme mostrado no exemplo a seguir, para consultar o
arquivo JSON da propriedade desejada usando ojson_pathparâmetro.
cond_lte = ConditionLessThanOrEqualTo(
left=JsonGet(
step_name=step_eval.name,
property_file=<property_file_instance>,
json_path="mse"
),
right=6.0
)

Para exemplos mais detalhados, consulteArquivo de propriedadenaAmazônia SageMaker SDK do Python.

Etapas do Pipeline
Quando você usa o cache de assinatura de etapas, antes SageMaker Pipelines doexecuta uma etapa,
ele tenta encontrar uma execução anterior de uma etapa que foi chamada com os mesmos argumentos.
SageMakerO Pipelines verifica se as assinaturas da chamada são idênticas. O Pipelines não verifica se
os dados ou o código para o qual os argumentos apontam foram alterados. Se o Pipelines encontrar uma
execução anterior, ele cria uma ocorrência no cache. Em seguida, os pipelines propagam os valores da
ocorrência do cache durante a execução, em vez de recomputar a etapa.
O armazenamento em cache de etapas considera apenas execuções bem-sucedidas, portanto, ele nunca
reutiliza execuções malsucedidas. Quando existem várias execuções bem-sucedidas dentro do período
de tempo limite, o Pipelines usa o resultado para a execução bem-sucedida mais recente. Se nenhuma
execução bem-sucedida coincidir no período de tempo limite, o Pipelines não reutilizará nenhuma etapa.
Se o executor encontrar uma ocorrência de cache na execução de uma etapa anterior que ainda esteja
em andamento, ambas as etapas continuarão sendo executadas e atualizarão o cache, se forem bemsucedidas.
Você deve optar pelo armazenamento em cache por etapas, caso contrário, ele estará desativado por
padrão. Ao ativar o armazenamento em cache de etapas, você também deve definir um tempo limite. Esse
tempo limite define a idade de uma execução anterior para ser considerada para reutilização.
O cache de etapas só tem escopo para canais individuais, então você não pode reutilizar uma etapa de
outro pipeline. Mesmo que haja uma correspondência de assinatura de etapa no outro pipeline, a etapa
não será reutilizada.
O armazenamento em cache de etapas está disponível para os seguintes tipos de etapas:
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• Processamento (p. 3252)
• Treinamento (p. 3253)
• Ajuste (p. 3254)
• Transformação (p. 3258)
• ClarifyCheck (p. 3263)
• QualityCheck (p. 3264)
• EMR (p. 3266)

Habilitando o cache de etapas
Para ativar o armazenamento em cache de etapas, você deve adicionar umCacheConfigpropriedade
para a definição da etapa.
CacheConfigas propriedades usam o seguinte formato no arquivo de definição do pipeline.
{

}

"CacheConfig": {
"Enabled": false,
"ExpireAfter": "<time>"
}

OEnabledO campo pode ser true ou false.ExpireAfteré uma string que define o tempo limite. Qualquer
sequência de caracteres de duração ISO 8601 é válidaExpireAftervalue. OExpireAftera duração
pode conter um valor de ano, mês, semana, dia, hora e minuto. Cada valor consiste em um número
seguido por uma letra indicando a unidade de duração para a qual ele se refere. Por exemplo:
• “30d” = Trinta dias
• “5y” = Cinco anos
• “T16m” = 16 minutos
• “30dT5h” = 30 dias e cinco horas.
O exemplo a seguir mostra como habilitar o armazenamento em cache para uma etapa de treinamento
usando a Amazon SageMaker SDK Python.
from sagemaker.workflow.pipeline_context import PipelineSession
from sagemaker.workflow.steps import CacheConfig
cache_config = CacheConfig(enable_caching=True, expire_after="PT1H")
estimator = Estimator(..., sagemaker_session=PipelineSession())
step_train = TrainingStep(
name="TrainAbaloneModel",
step_args=estimator.fit(inputs=inputs),
cache_config=cache_config
)

Política de repetição para etapas do pipeline
As políticas de repetição ajudam você a repetir automaticamente o SageMaker Pipelines são executados
após a ocorrência de um erro. Qualquer etapa do pipeline pode encontrar exceções, e as exceções
acontecem por vários motivos. Em certos casos, uma nova tentativa pode resolver esses problemas.
Com uma política de repetição para etapas do pipeline, você pode escolher se deseja repetir uma etapa
específica ou não.
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A política de nova tentativa suporta apenas as seguintes etapas do pipeline:
• Etapa de processamento (p. 3252)
• Etapa de treinamento (p. 3253)
• Etapa de ajuste (p. 3254)

Note
O SageMaker O trabalho de ajuste de hiperparâmetros já realiza novas tentativas internamente,
portanto, não repita oSageMaker.JOB_INTERNAL_ERRORtipo de exceção, mesmo se uma
política de repetição estiver configurada. Se você realmente quiser tentar novamente, você
pode programar o seu próprioEstratégia de repetiçãousar o SageMaker API.
• CreateModel Etapa (p. 3256)
• RegisterModel Etapa (p. 3257)
• Etapa de transformação (p. 3258)

Tipos de exceção compatíveis com a política de novas tentativas
A política de repetição para etapas do pipeline oferece suporte aos seguintes tipos de exceção:
• Step.SERVICE_FAULT: Essas exceções ocorrem quando ocorre um erro interno do servidor ou um
erro transitório ao chamar serviços downstream. SageMaker O Pipelines tenta novamente esse tipo de
erro automaticamente. Com uma política de nova tentativa, você pode substituir a operação de nova
tentativa padrão para esse tipo de exceção.
• Step.THROTTLING: podem ocorrer exceções de limitação ao chamar os serviços downstream.
SageMaker O Pipelines tenta novamente esse tipo de erro automaticamente. Com uma política de nova
tentativa, você pode substituir a operação de nova tentativa padrão para esse tipo de exceção.
• SageMaker.JOB_INTERNAL_ERROR: Essas exceções ocorrem quando o SageMaker retorno de
empregoInternalServerError. Nesse caso, iniciar um novo trabalho pode resolver um problema
transitório.
• SageMaker.CAPACITY_ERROR: O SageMaker o trabalho pode encontrar o Amazon
EC2InsufficientCapacityErrors, o que leva ao SageMaker fracasso do trabalho. Você pode
tentar novamente iniciando um novo SageMaker trabalho para evitar o problema.
• SageMaker.RESOURCE_LIMIT: você pode exceder a cota limite de recursos ao executar um
SageMaker trabalho. Você pode esperar e tentar executar novamente o SageMaker trabalhe após um
curto período e veja se os recursos foram liberados.

O esquema JSON para a política de novas tentativas
A política de novas tentativas para Pipelines tem o seguinte esquema JSON:
"RetryPolicy": {
"ExceptionType": [String]
"IntervalSeconds": Integer
"BackoffRate": Double
"MaxAttempts": Integer
"ExpireAfterMin": Integer
}

• ExceptionType: esse campo requer os seguintes tipos de exceção em um formato de matriz de
cadeias de caracteres.
• Step.SERVICE_FAULT
• Step.THROTTLING
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• SageMaker.JOB_INTERNAL_ERROR
• SageMaker.CAPACITY_ERROR
• SageMaker.RESOURCE_LIMIT
• IntervalSeconds(opcional): O número de segundos antes da primeira tentativa de repetição (1 por
padrão).IntervalSecondstem um valor máximo de 43200 segundos (12 horas).
• BackoffRate(opcional): O multiplicador pelo qual o intervalo de novas tentativas aumenta durante cada
tentativa (2,0 por padrão).
• MaxAttempts(opcional): Um número inteiro positivo que representa o número máximo de novas
tentativas (5 por padrão). Se o erro se repetir mais vezes do queMaxAttemptsespecifica, as novas
tentativas cessam e o tratamento normal de erros é retomado. Um valor de 0 especifica que os erros
nunca serão repetidos.MaxAttemptstem um valor máximo de 20.
• ExpireAfterMin(opcional): Um número inteiro positivo que representa o período máximo de repetição.
Se o erro se repetir apósExpireAfterMina contagem de minutos a partir da etapa é executada, as
novas tentativas cessam e o tratamento normal de erros é retomado. Um valor de 0 especifica que os
erros nunca serão repetidos.ExpireAfterMin tem um valor máximo de 14.400 minutos (10 dias).

Note
Apenas um dosMaxAttemptsouExpireAfterMinpodem ser dados, mas não ambos; se
ambos foremnãoespecificado,MaxAttemptsse torna o padrão. Se ambas as propriedades
forem identificadas em uma política, a política de nova tentativa gerará um erro de validação.

Configurar uma política de nova tentativa
Veja a seguir uma etapa de treinamento com uma política de repetição de tentativas.
{

}

"Steps": [
{
"Name": "MyTrainingStep",
"Type": "Training",
"RetryPolicies": [
{
"ExceptionType": [
"SageMaker.JOB_INTERNAL_ERROR",
"SageMaker.CAPACITY_ERROR"
],
"IntervalSeconds": 1,
"BackoffRate": 2,
"MaxAttempts": 5
}
]
}
]

Veja a seguir um exemplo de como criar umTrainingStepno SDK for Python (Boto3) com uma política
de novas tentativas.
from sagemaker.workflow.retry import (
StepRetryPolicy,
StepExceptionTypeEnum,
SageMakerJobExceptionTypeEnum,
SageMakerJobStepRetryPolicy
)
step_train = TrainingStep(
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)

name="MyTrainingStep",
xxx,
retry_policies=[
// override the default
StepRetryPolicy(
exception_types=[
StepExceptionTypeEnum.SERVICE_FAULT,
StepExceptionTypeEnum.THROTTLING
],
expire_after_mins=5,
interval_seconds=10,
backoff_rate=2.0
),
// retry when resource limit quota gets exceeded
SageMakerJobStepRetryPolicy(
exception_types=[SageMakerJobExceptionTypeEnum.RESOURCE_LIMIT],
expire_after_mins=120,
interval_seconds=60,
backoff_rate=2.0
),
// retry when job failed due to transient error or EC2 ICE.
SageMakerJobStepRetryPolicy(
failure_reason_types=[
SageMakerJobExceptionTypeEnum.INTERNAL_ERROR,
SageMakerJobExceptionTypeEnum.CAPACITY_ERROR,
]
max_attempts=10,
interval_seconds=30,
backoff_rate=2.0
)
]

Para obter mais informações sobre como configurar o comportamento de repetição para determinados
tipos de etapas, consulteAmazônia SageMaker Pipelines de criação de modelos: política de novas
tentativasna Amazônia SageMaker Documentação do SDK do Python.

Cálculo da linha de base, detecção de desvios e ciclo de vida
com ClarifyCheck e QualityCheck etapas na Amazon SageMaker
Pipelines de criação de modelos
O tópico a seguir discute como as linhas de base e as versões do modelo evoluem na Amazon SageMaker
Pipelines de criação de modelos ao usar oClarifyCheck (p. 3263)eQualityCheck (p. 3264)Etapas.
Para oClarifyChecketapa, uma linha de base é um único arquivo que reside nas propriedades da
etapa com o sufixoconstraints. Para oQualityChecketapa, uma linha de base é uma combinação
de dois arquivos que residem nas propriedades da etapa: um com o sufixostatisticse o outro
com o sufixoconstraints. Nos tópicos a seguir, discutimos essas propriedades com um prefixo que
descreve como elas são usadas, afetando o comportamento básico e o ciclo de vida nessas duas
etapas do pipeline. Por exemplo, oClarifyCheckA etapa sempre calcula e atribui as novas linhas
de base naCalculatedBaselineConstraintspropriedade e oQualityChecketapa faz o mesmo
noCalculatedBaselineConstraintseCalculatedBaselineStatisticspropriedades.

Cálculo da linha de base e registro para ClarifyCheck e QualityCheck passos
Tanto oClarifyCheckeQualityCheckas etapas sempre calculam novas linhas de base com base
nas entradas da etapa por meio da execução do trabalho de processamento subjacente. Essas linhas de
base recém-calculadas são acessadas por meio das propriedades com o prefixoCalculatedBaseline.
Você pode registrar essas propriedades comoModelMetricsdo seu pacote de modelo noEtapa do
modelo (p. 3255). Este pacote de modelo pode ser registrado com 5 linhas de base diferentes. Você
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pode registrá-lo com um para cada tipo de verificação: viés de dados, viés de modelo e explicabilidade do
modelo executando oClarifyCheckqualidade da etapa e do modelo e qualidade dos dados ao executar
oQualityChecketapa. Oregister_new_baselineparâmetro dita o valor definido nas propriedades
com o prefixoBaselineUsedForDriftCheckdepois de uma etapa ser executada.
A tabela a seguir de possíveis casos de uso mostra diferentes comportamentos resultantes dos parâmetros
da etapa que você pode definir para oClarifyCheckeQualityCheckEtapas:
Possível caso de
uso que você pode
considerar para
selecionar essa
configuração

O Step faz uma
skip_check /
verificação de
register_new_baseline
desvio?

Valor da
Valor da
propriedade da
propriedade da
etapaCalculatedBaseline
etapaBaselineUsedForDriftC

Você está fazendo False/ False
um treinamento
regular com
verificações
habilitadas para
obter uma nova
versão do modelo,
mas vocêdeseja
transferir as
linhas de base
anteriorescomo
oDriftCheckBaselinesno
registro do modelo
para sua nova
versão do modelo.

A verificação
de desvio é
executada em
relação às linhas
de base existentes

Novas linhas de
base calculadas
executando a
etapa

Linha de base
do último modelo
aprovado no Model
Registry ou da
linha de base
fornecida como
parâmetro de
etapa

Você está fazendo False/ True
um treinamento
regular com
verificações
habilitadas para
obter uma nova
versão do modelo,
mas vocêquero
atualizar
oDriftCheckBaselinesno
registro do modelo
com as linhas
de base recémcalculadaspara
sua nova versão
do modelo.

A verificação
de desvio é
executada em
relação às linhas
de base existentes

Novas linhas de
base calculadas
executando a
etapa

Linha de base
recém-calculada
executando a
etapa (valor da
propriedade)CalculatedBaseli

Você está
iniciando o pipeline
para treinar
novamente uma
nova versão
do modelo
porque há uma
violação detectada
pela Amazon
SageMaker

Sem verificação de
desvio

Novas linhas de
base calculadas
executando

Linha de base
do último modelo
aprovado no
registro do modelo
ou da linha de
base fornecida
como parâmetro
de etapa

True/ False
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Possível caso de
uso que você pode
considerar para
selecionar essa
configuração

O Step faz uma
skip_check /
verificação de
register_new_baseline
desvio?

Monitor de modelo
em um endpoint
para um tipo
específico de
verificação, e você
desejaignore esse
tipo de verificação
em relação à
linha de base
anterior, mas
transfira a linha
de base anterior
comoDriftCheckBaselinesno
registro do
modelopara sua
nova versão do
modelo.
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Possível caso de
uso que você pode
considerar para
selecionar essa
configuração

O Step faz uma
skip_check /
verificação de
register_new_baseline
desvio?

Isso acontece nos
seguintes casos:

True/ True

Sem verificação de
desvio

• Você está
iniciando a
execução inicial
do pipeline,
criando sua
primeira versão
do modelo e
gerando as
linhas de base
iniciais.

Valor da
Valor da
propriedade da
propriedade da
etapaCalculatedBaseline
etapaBaselineUsedForDriftC

Novas linhas de
base calculadas
executando a
etapa

Linha de base
recém-calculada
executando a
etapa (valor da
propriedade)CalculatedBaseli

• Você está
iniciando
o pipeline
para treinar
novamente uma
nova versão do
modelo porque
há uma violação
detectada pelo
Model Monitor
no endpoint
para um tipo
específico de
verificação. Se
você quiserpule
a verificação em
relação à linha
de base anterior
e atualize
aDriftCheckBaselinescom
a linha de
base recémcalculadadiretamente
no registro do
modelo.
Quando você registra um modelo comEtapa do modelo (p. 3255), você pode registrar
oBaselineUsedForDriftCheckpropriedade comoDriftCheckBaselines. Esses arquivos de linha
de base podem então ser usados pelo Model Monitor para verificações de qualidade de modelos e dados.
Além disso, essas linhas de base também podem ser usadas no ClarifyCheckStep eQualityChecketapa
para comparar modelos recém-treinados com os modelos existentes que estão registrados no registro de
modelos para future execuções de tubulações.
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Detecção de desvio em relação às linhas de base anteriores em SageMaker
Pipelines do
No caso doQualityChecketapa, quando você inicia o pipeline de reciclagem regular para obter uma
nova versão do modelo, talvez você não queira executar a etapa de treinamento se a qualidade dos
dados e o viés dos dados tiverem??? (p. 2878)nas linhas de base de sua versão anterior do modelo
aprovado. Você também pode não querer registrar a versão do modelo recém-treinado se a qualidade do
modelo, o viés do modelo ou a explicabilidade do modelo violarem a linha de base registrada da versão
anterior do modelo aprovado ao executar oClarifyChecketapa. Nesses casos, você pode ativar as
verificações desejadas definindo askip_checkpropriedade da etapa de verificação correspondente
definida comoFalse, resultando naClarifyCheckeQualityCheckfalha na etapa se a violação for
detectada em relação às linhas de base anteriores. O processo de tubulação então não prossegue para
que o modelo derivado da linha de base não seja registrado.ClarifyCheckeQualityChecketapas
são capazes de obterDriftCheckBaselinesda versão mais recente do modelo aprovado de
um determinado grupo de pacotes de modelos com o qual comparar. As linhas de base anteriores
também podem ser fornecidas diretamente por meio desupplied_baseline_constraints(além
desupplied_baseline_statisticsse for umQualityCheckstep) e são sempre priorizados sobre
quaisquer linhas de base extraídas do grupo de pacotes de modelos.

Ciclo de vida e evolução da versão de base e do modelo com SageMaker
Pipelines do
Ao definir oregister_new_baselinedo seuClarifyCheckeQualityCheckEtapa
paraFalse, sua linha de base anterior pode ser acessada por meio do prefixo da propriedade
stepBaselineUsedForDriftCheck. Em seguida, você pode registrar essas linhas de
base comoDriftCheckBaselinesna nova versão do modelo quando você registra um
modelo comEtapa do modelo (p. 3255). Depois de aprovar essa nova versão do modelo
no registro do modelo, oDriftCheckBaselineneste modelo, a versão fica disponível
para oClarifyCheckeQualityChecketapas do próximo processo de tubulação. Se você
quiser atualizar a linha de base de um determinado tipo de verificação para future versões do
modelo, você pode definirregister_new_baselineparaTruepara que as propriedades com
prefixoBaselineUsedForDriftChecktornam-se a linha de base recém-calculada. Dessa forma, você
pode preservar suas linhas de base preferidas para um modelo treinado no future ou atualizar as linhas de
base para verificações de desvio quando necessário, gerenciando a evolução da linha de base e o ciclo de
vida em todas as iterações de treinamento do modelo.
O diagrama a seguir ilustra uma model-version-centric visão da linha de base da evolução e do ciclo de
vida.
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Amazônia EventBridge Integration
Você pode agendar sua Amazon SageMaker Pipelines de criação de modelosexecuções usandoAmazônia
EventBridge. Amazônia SageMaker O Model Building Pipelines é suportado como uma meta emAmazônia
EventBridge. Isso permite que você inicie a execução de seu pipeline de construção de modelos com base
em qualquer evento em seu ônibus de eventos. com EventBridge, é possível automatizar as execuções
do pipeline e responder automaticamente a eventos, como tarefas de treinamento ou alterações no status
do endpoint. Os eventos incluem um novo arquivo sendo enviado para seu bucket Amazon S3, uma
mudança no status da sua Amazon SageMaker ponto final devido à deriva, eAmazon Simple Notification
Servicetópicos (SNS).
O seguinte SageMaker As ações dos pipelines podem ser iniciadas automaticamente:
• StartPipelineExecution
Para obter mais informações sobre agendamento SageMaker empregos, vejaAutomation SageMaker com
Amazon EventBridge.

Agende um pipeline com a Amazon EventBridge
Para iniciar uma execução de pipeline com a Amazon CloudWatch Eventos, você deve criar um
EventBridge regra. Ao criar uma regra para eventos, você especifica uma ação alvo a ser tomada quando
EventBridge recebe um evento que corresponde à regra. Quando um evento corresponde à regra,
EventBridge envia o evento para o destino especificado e inicia a ação definida na regra.
Os tutoriais a seguir mostram como agendar a execução de um pipeline com EventBridge usar o
EventBridgeconsole doAWS CLI.

Pré-requisitos
• Uma função que EventBridge pode assumir com
oSageMaker::StartPipelineExecutionpermissão. Essa função pode ser criada automaticamente
se você criar uma regra a partir do EventBridgeconsole; caso contrário, você mesmo precisará criar essa
função. Para obter informações sobre como criar um SageMaker função, consulte.SageMaker Funções.
• Uma Amazon SageMaker Pipeline para agendar. Para criar uma Amazon SageMaker Pipeline,
consulteDefinir um pipeline.

Criar um . EventBridge regra usando o EventBridgeconsole
O procedimento a seguir mostra como criar um EventBridge regra usando o EventBridge Console do.
1.

Navegue até o console do EventBridge .

2.

SelectRegrasno lado esquerdo.

3.

Selecione Create Rule.

4.

Insira um nome e uma descrição para a regra.

5.

Selecione como você deseja iniciar essa regra. Você tem as seguintes opções para a regra:
• Padrão de evento: Sua regra é iniciada quando ocorre um evento correspondente ao padrão. Você
pode escolher um padrão predefinido que corresponda a um determinado tipo de evento ou criar
um padrão personalizado. Se você selecionar um padrão predefinido, poderá editar o padrão para
personalizá-lo. Para obter mais informações sobre padrões de eventos, consultePadrões de eventos
no CloudWatch Eventos.
• Schedule: Sua regra é iniciada regularmente em um cronograma especificado. Você pode usar uma
programação de taxa fixa que se inicia regularmente por um número específico de minutos, horas
ou semanas. Você também pode usar umexpressão cronpara criar uma programação mais refinada,
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como “a primeira segunda-feira de cada mês às 8h”. A programação não é compatível com um
ônibus de eventos personalizado ou parceiro.
6.

Selecione o ônibus de eventos desejado.

7.

Selecione os alvos a serem invocados quando um evento corresponder ao seu padrão de evento ou
quando a programação for iniciada. Você pode adicionar até 5 alvos por regra. SelectSageMaker
Pipelinena lista suspensa de alvos.

8.

Selecione o pipeline que você deseja iniciar na lista suspensa do funil.

9.

Adicione parâmetros para passar para a execução do pipeline usando um par de nome e valor. Os
valores dos parâmetros podem ser estáticos ou dinâmicos Para obter mais informações sobre Amazon
SageMaker Parâmetros do pipeline, consulteAWS::Events::Rule SagemakerPipelineParameters.
• Valores estáticos são passados para a execução do pipeline toda vez que o pipeline é
iniciado. Por exemplo, se{"Name": "Instance_type", "Value": "ml.4xlarge"}é
especificado na lista de parâmetros e, em seguida, é passado como um parâmetro
emStartPipelineExecutionRequesttoda vez EventBridge inicia o pipeline.
• Os valores dinâmicos são especificados usando um caminho JSON. EventBridge analisa
o valor de uma carga de evento e o passa para a execução do pipeline. Por exemplo:
$.detail.param.value

10. Selecione a função a ser usada para essa regra. Você pode usar uma função existente ou criar uma
nova.
11. (Opcional) Adicione etiquetas.
12. SelectCreatepara finalizar sua regra.
Sua regra agora está em vigor e pronta para iniciar suas execuções de pipeline.

Criar um . EventBridge regra usando oAWS CLI
O procedimento a seguir mostra como criar um EventBridge regra usando oAWS CLI.
1.

Crie uma regra a ser iniciada. Ao criar um EventBridge regra usando oAWS CLI, você tem duas
opções de como sua regra é iniciada: padrão de eventos e programação.
• Padrão de evento: Sua regra é iniciada quando ocorre um evento correspondente ao padrão. Você
pode escolher um padrão predefinido que corresponda a um determinado tipo de evento ou criar
um padrão personalizado. Se você selecionar um padrão predefinido, poderá editar o padrão para
personalizá-lo. Você pode criar uma regra com padrão de evento usando o seguinte comando:
aws events put-rule --name <RULE_NAME> ----event-pattern <YOUR_EVENT_PATTERN> -description <RULE_DESCRIPTION> --role-arn <ROLE_TO_EXECUTE_PIPELINE> --tags <TAGS>

• Schedule: Sua regra é iniciada regularmente em um cronograma especificado. Você pode usar
uma programação de taxa fixa que se inicia regularmente por um número específico de minutos,
horas ou semanas. Você também pode usar uma expressão cron para criar uma programação mais
refinada, como “a primeira segunda-feira de cada mês às 8h”. A programação não é compatível com
um ônibus de eventos personalizado ou de parceiros. Você pode criar uma regra com agendamento
usando o comando a seguir:
aws events put-rule --name <RULE_NAME> --schedule-expression <YOUR_CRON_EXPRESSION>
--description <RULE_DESCRIPTION> --role-arn <ROLE_TO_EXECUTE_PIPELINE> --tags <TAGS>

2.

Adicione metas a serem invocadas quando um evento corresponder ao seu padrão de evento ou
quando a programação for iniciada. Você pode adicionar até 5 alvos por regra. Para cada alvo, você
deve especificar:
• ARN: O ARN de recursos do seu pipeline.
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• ARN da função do: O ARN da função EventBridge deve assumir a execução do pipeline.
• Parâmetros: Amazônia SageMaker parâmetros de tubulação a serem aprovados.
3.

Execute o seguinte comando para passar um Amazon SageMaker pipeline como um alvo para sua
regra usandoalvos de Put:
aws events put-targets --rule <RULE_NAME> --event-bus-name <EVENT_BUS_NAME>
--targets "[{\"Id\": <ID>, \"Arn\": <RESOURCE_ARN>, \"RoleArn\": <ROLE_ARN>,
\"SageMakerPipelineParameter\": { \"SageMakerParameterList\": [{\"Name\": <NAME>,
\"Value\": <VALUE>}]} }]"]

Amazônia SageMaker Integração de experiências
Amazônia SageMaker O Model Building Pipelines está estreitamente integrado com a Amazon SageMaker
Experimentos. Por padrão, quando SageMaker Pipelines cria e executa um pipeline, o seguinte
SageMaker As entidades de experimentos são criadas se não existirem:
• Um experimento para o gasoduto
• Um teste para cada execução do pipeline
• Um componente de teste que é adicionado ao teste para cada SageMaker trabalho criado em uma etapa
de execução do pipeline
Você pode comparar métricas como a precisão do treinamento do modelo em várias execuções de
pipeline, assim como você pode comparar essas métricas em vários testes de um SageMaker experimento
de treinamento modelo.
A amostra a seguir mostra os parâmetros relevantes daPipelineclasse naAmazônia SageMaker SDK do
Python.
Pipeline(
name="MyPipeline",
parameters=[...],
pipeline_experiment_config=PipelineExperimentConfig(
ExecutionVariables.PIPELINE_NAME,
ExecutionVariables.PIPELINE_EXECUTION_ID
),
steps=[...]
)

Se você não quiser que um experimento e um teste sejam criados para o pipeline,
definapipeline_experiment_configparaNone.

Note
A integração de experimentos foi introduzida na Amazônia SageMaker SDK para Python v2.41.0.
As seguintes regras de nomenclatura se aplicam com base no que você especifica para
oExperimentNameeTrialNameParâmetros dopipeline_experiment_config:
• Se não for especificadoExperimentName, o pipelinenameé usado para o nome do experimento.
Se você especificarExperimentName, é usado para o nome do experimento. Se existir um experimento
com esse nome, os testes criados pelo pipeline serão adicionados ao experimento existente. Se um
experimento com esse nome não existir, um novo experimento será criado.
• Se não for especificadoTrialName, o ID de execução do pipeline é usado como nome do teste.
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Se você especificarTrialName, é usado para o nome do teste. Se existir um teste com esse nome, os
componentes de teste criados pelo pipeline serão adicionados ao teste existente. Se um teste com esse
nome não existir, um novo teste será criado.

Note
As entidades do experimento não são excluídas quando o pipeline que criou as entidades é
excluído. Você pode usar o SageMaker API de experimentos para excluir as entidades. Para obter
mais informações, consulteLimpar a Amazon SageMaker Recursos do experimento (p. 2280)
Para obter informações sobre como visualizar o SageMaker Experimente entidades associadas a um
pipeline, consulteExibir entidades do experimento criadas por SageMaker Pipelines do (p. 3311). Para
obter mais informações sobre SageMaker Experimentos, vejaGerencie o Machine Learning com a Amazon
SageMaker Experimentos (p. 2259).
As seções a seguir mostram exemplos das regras anteriores e como elas são representadas no
arquivo de definição do pipeline. Para obter mais informações sobre arquivos de definição de pipeline,
consulteSageMaker Visão geral dos Pipelines (p. 3244).
Tópicos
• Comportamento padrão (p. 3284)
• Desativar integração de experimentos (p. 3285)
• Especificar um nome de experimento personalizado (p. 3285)
• Especifique um nome de teste personalizado (p. 3285)

Comportamento padrão
Crie um pipeline
Opipeline_experiment_configé omitido.ExperimentNamepadrões do
pipelinename.TrialNamePadronizado como oID de execução.
pipeline_name = f"MyPipeline"
pipeline = Pipeline(
name=pipeline_name,
parameters=[...],
steps=[step_train]
)

Arquivo de definição de pipeline
{

"Version": "2020-12-01",
"Parameters": [
{
"Name": "InputDataSource"
},
{
"Name": "InstanceCount",
"Type": "Integer",
"DefaultValue": 1
}
],
"PipelineExperimentConfig": {
"ExperimentName": {"Get": "Execution.PipelineName"},
"TrialName": {"Get": "Execution.PipelineExecutionId"}
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}

},
"Steps": [...]

Desativar integração de experimentos
Crie um pipeline
O pipeline_experiment_config é definido como None.
pipeline_name = f"MyPipeline"
pipeline = Pipeline(
name=pipeline_name,
parameters=[...],
pipeline_experiment_config=None,
steps=[step_train]
)

Arquivo de definição de pipeline
Isso é o mesmo do exemplo padrão anterior, sem oPipelineExperimentConfig.

Especificar um nome de experimento personalizado
Um nome de experimento personalizado é usado. O nome do teste é definido como o ID de execução,
como acontece com o comportamento padrão.
Crie um pipeline
pipeline_name = f"MyPipeline"
pipeline = Pipeline(
name=pipeline_name,
parameters=[...],
pipeline_experiment_config=PipelineExperimentConfig(
"CustomExperimentName",
ExecutionVariables.PIPELINE_EXECUTION_ID
),
steps=[step_train]
)

Arquivo de definição de pipeline
{

}

...,
"PipelineExperimentConfig": {
"ExperimentName": "CustomExperimentName",
"TrialName": {"Get": "Execution.PipelineExecutionId"}
},
"Steps": [...]

Especifique um nome de teste personalizado
Um nome de teste personalizado é usado e anexado com o ID de execução. O nome do experimento é
definido como o nome do pipeline, como acontece com o comportamento padrão.
Crie um pipeline
pipeline_name = f"MyPipeline"
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pipeline = Pipeline(
name=pipeline_name,
parameters=[...],
pipeline_experiment_config=PipelineExperimentConfig(
ExecutionVariables.PIPELINE_NAME,
Join(on="-", values=["CustomTrialName", ExecutionVariables.PIPELINE_EXECUTION_ID])
),
steps=[step_train]
)

Arquivo de definição de pipeline
{

}

...,
"PipelineExperimentConfig": {
"ExperimentName": {"Get": "Execution.PipelineName"},
"TrialName": {
"On": "-",
"Values": [
"CustomTrialName",
{"Get": "Execution.PipelineExecutionId"}
]
}
},
"Steps": [...]

Modo local
SageMaker O modo local do Pipelines é uma maneira fácil de testar seus scripts de treinamento,
processamento e inferência, bem como a compatibilidade de tempo de execução doparâmetros de
pipelineantes de executar seu pipeline no gerenciado SageMaker Serviço. Ao usar o modo local, você
pode testar seu SageMaker canalize localmente usando um conjunto de dados menor. Isso permite a
depuração rápida e fácil de erros nos scripts do usuário e na própria definição do pipeline, sem incorrer nos
custos de uso do serviço gerenciado.
O modo local de pipelines aproveitaSageMaker empregos no modo localsob o capô. Esse é um recurso
do SageMaker SDK do Python que permite que você execute SageMaker imagens embutidas ou
personalizadas localmente usando contêineres Docker. O modo local de oleodutos é construído sobre
SageMaker Empregos no modo local. Portanto, você pode esperar ver os mesmos resultados como se
estivesse executando esses trabalhos separadamente. Por exemplo, o modo local ainda usa o Amazon S3
para carregar artefatos do modelo e saídas de processamento. Se você quiser que os dados gerados por
trabalhos locais residam no disco local, você pode usar a configuração mencionada emModo local.
O modo local do pipeline atualmente oferece suporte aos seguintes tipos de etapas:
• Etapa de treinamento (p. 3253)
• Etapa de processamento (p. 3252)
• Etapa de transformação (p. 3258)
• Etapa do modelo(somente com argumentos Create Model)
• Etapa da condição (p. 3258)
• Etapa de falha (p. 3267)
Ao contrário do serviço gerenciado de Pipelines, que permite que várias etapas sejam executadas
em parallel usandoConfiguração de paralelismo, o executor do pipeline local executa as etapas
sequencialmente. Portanto, o desempenho geral de execução de um pipeline local pode ser menor do
que aquele executado na nuvem - isso depende principalmente do tamanho do conjunto de dados, do
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algoritmo e da potência do seu computador local. Observe também que os Pipelines executados no modo
local não são registrados noSageMaker Experimentos.

Note
O modo local de pipelines não é compatível com SageMaker algoritmos como o XGBoost. Se
você quiser usar esses algoritmos, você deve usá-los emmodo de script.
Para executar um pipeline localmente, osagemaker_sessionos campos associados às etapas do
pipeline e ao próprio pipeline precisam ser do tipoLocalPipelineSession. O exemplo a seguir mostra
como você pode definir uma SageMaker pipeline para executar localmente.
from sagemaker.workflow.pipeline_context import LocalPipelineSession
local_pipeline_session = LocalPipelineSession()
pytorch_estimator = PyTorch(
sagemaker_session=local_pipeline_session,
role=sagemaker.get_execution_role(),
instance_type="ml.c5.xlarge",
instance_count=1,
framework_version="1.8.0",
py_version="py36",
entry_point="./entry_point.py",
)
step = TrainingStep(
name="MyTrainingStep",
step_args=pytorch_estimator.fit(
inputs=TrainingInput(s3_data="s3://my-bucket/my-data/train"),
)
)
pipeline = Pipeline(
name="MyPipeline",
steps=[step],
sagemaker_session=local_pipeline_session
)
pipeline.create(
role_arn=sagemaker.get_execution_role(),
description="local pipeline example"
)
// pipeline will execute locally
execution = pipeline.start()
steps = execution.list_steps()
training_job_name = steps['PipelineExecutionSteps'][0]['Metadata']['TrainingJob']['Arn']
step_outputs = pipeline_session.sagemaker_client.describe_training_job(TrainingJobName =
training_job_name)

Quando estiver pronto para executar o pipeline no gerenciado SageMaker Serviço de dupelines,
você pode fazer isso substituindoLocalPipelineSessionno trecho de código anterior
comPipelineSession(conforme mostrado no exemplo de código a seguir) e reexecutando o código.
from sagemaker.workflow.pipeline_context import PipelineSession
pipeline_session = PipelineSession()
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Solução de problemas do SageMaker Pipelines de criação de
modelos
Ao usar a Amazon SageMaker Model Building Pipelines, você pode ter problemas por vários motivos. Este
tópico fornece informações sobre erros comuns e como resolvê-los.
Problemas de definição do pipeline
Sua definição de pipeline pode não estar formatada corretamente. Isso pode resultar na suafalha na
execução ou seu trabalho está impreciso. Esses erros podem ser detectados quando o pipeline é criado
ou quando ocorre uma execução. Se sua definição não for validada, SageMaker O Pipelines retorna uma
mensagem de erro identificando o caractere em que o arquivo JSON está malformado. Para corrigir esse
problema, revise as etapas criadas usando o SageMaker SDK do Python para maior precisão.
Você só pode incluir etapas em uma definição de pipeline uma vez. Por causa disso, as etapas não podem
existir como parte de uma etapa condicionaleum oleoduto no mesmo oleoduto.
Examinar os registros do pipeline
Você pode visualizar o status de suas etapas usando o comando a seguir:
execution.list_steps()

Cada etapa inclui as seguintes informações:
• O ARN da entidade lançada pelo gasoduto, como SageMaker ARN do trabalho, ARN do modelo ou ARN
do pacote do modelo.
• O motivo da falha inclui uma breve explicação da falha na etapa.
• Se a etapa for uma etapa condicional, ela incluirá se a condição foi avaliada como verdadeira ou falsa.
• Se a execução reutilizar uma execução de trabalho anterior, oCacheHitlista a execução da fonte.
Você também pode visualizar as mensagens de erro e os logs na Amazon SageMaker Interface de
estúdio. Para obter mais informações sobre como ver os logs no Studio, consulteVeja a execução de um
pipeline (p. 3308).
Permissões ausentes
As permissões corretas são necessárias para a função que cria a execução do pipeline e para as etapas
que criam cada um dos trabalhos na execução do pipeline. Sem essas permissões, talvez você não
consiga enviar a execução do pipeline ou executar seu SageMaker empregos conforme o esperado. Para
garantir que suas permissões estejam configuradas corretamente, consulteGerenciamento de acesso do
IAM (p. 3247).
Erros de execução de Job
Você pode ter problemas ao executar suas etapas devido a problemas nos scripts que definem a
funcionalidade do seu SageMaker Trabalhos. Cada trabalho tem um conjunto de CloudWatch troncos.
Para ver esses registros do Studio, consulteVeja a execução de um pipeline (p. 3308). Para obter
informações sobre o uso CloudWatch registros com SageMakerConsulte, ConsulteRegistro da Amazon
SageMaker Eventos com a Amazon CloudWatch (p. 3726).
Erros do arquivo de propriedade
Você pode ter problemas ao implementar incorretamente arquivos de propriedades com seu pipeline.
Para garantir que a implementação dos arquivos de propriedades funcione conforme o esperado,
consulteArquivos de propriedades eJsonGet (p. 3270).
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Criar e gerenciar SageMaker Pipelines do
Você pode usar a Amazon SageMaker Pipelines de criação de modelos para criar end-to-end fluxos de
trabalho que gerenciam e implantam SageMaker Trabalhos. SageMaker Pipelines vem com SageMaker
Integração do SDK do Python, para que você possa criar cada etapa do seu pipeline usando uma interface
baseada em Python.
Depois que seu pipeline for implantado, você poderá visualizar o gráfico acíclico direcionado (DAG) do
seu pipeline e gerenciar suas execuções usando a Amazon SageMaker Studio. Como usar o SageMaker
Studio, você pode obter informações sobre seus pipelines atuais e históricos, comparar execuções,
consultar o DAG para ver suas execuções, obter informações de metadados e muito mais. Para saber
como visualizar os pipelines de SageMakerStudio, consulteVisualize, acompanhe e execute SageMaker
Pipelines em SageMaker Estúdio (p. 3305).
Tópicos
• Definir um pipeline (p. 3289)
• Operar um pipeline (p. 3302)
• Visualize, acompanhe e execute SageMaker Pipelines em SageMaker Estúdio (p. 3305)

Definir um pipeline
Para orquestrar seus fluxos de trabalho com a Amazon SageMaker Model Building Pipelines, você precisa
gerar um gráfico acíclico direcionado (DAG) na forma de uma definição de pipeline JSON. A imagem a
seguir é uma representação do pipeline DAG que você cria neste tutorial:
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Você pode gerar sua definição de pipeline JSON usando o SageMaker SDK do Python. O tutorial a
seguir mostra como gerar uma definição de tubulação para uma tubulação que resolve um problema de
regressão para determinar a idade de um abalone com base em suas medidas físicas. Para um notebook
Jupyter que inclui o conteúdo deste tutorial que você pode executar, consulteOrquestrando trabalhos com
a Amazon SageMaker Pipelines de criação de modelos.
Tópicos
• Pré-requisitos (p. 3290)
• Criar um pipeline (p. 3291)

Pré-requisitos
Para executar o seguinte tutorial, você deve fazer o seguinte:
• Configure sua instância de notebook conforme descrito emCriar uma instância de caderno. Isso dá à sua
função permissões para ler e gravar no Amazon S3 e criar trabalhos de treinamento, transformação em
lote e processamento no SageMaker.
• Conceda ao seu notebook permissões para obter e desempenhar sua própria função, conforme
mostrado emModificar a política de permissões de uma função. Adicione o seguinte trecho de código
JSON para anexar essa política à sua função. Substituir<your-role-arn>com o ARN usado para criar
sua instância de notebook.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetRole",
"iam:PassRole"
],
"Resource": "<your-role-arn>"
}
]

• Confie no SageMaker principal de serviço seguindo as etapas emModificar uma política de confiança de
função. Adicione o seguinte fragmento de declaração à relação de confiança de sua função:
{

}

"Sid": "",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "sagemaker.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"

Configurar seu ambiente
Criar um novo SageMaker sessão usando o bloco de código a seguir. Isso retorna o ARN da função para
a sessão. Esse ARN de função deve ser o ARN da função de execução que você configurou como prérequisito.
import boto3
import sagemaker
import sagemaker.session
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region = boto3.Session().region_name
sagemaker_session = sagemaker.session.Session()
role = sagemaker.get_execution_role()
default_bucket = sagemaker_session.default_bucket()
model_package_group_name = f"AbaloneModelPackageGroupName"

Criar um pipeline
Execute as seguintes etapas a partir do seu SageMaker instância de notebook para criar um pipeline
incluindo etapas para pré-processamento, treinamento, avaliação, avaliação condicional e registro do
modelo.

Etapa 1: Baixe o conjunto de dados
Este notebook usa o conjunto de dados UCI Machine Learning Abalone. O conjunto de dados contém os
seguintes recursos:
• length— A medida de concha mais longa do abalone.
• diameter— O diâmetro do abalone perpendicular ao seu comprimento.
• height— A altura do abalone com carne na casca.
• whole_weight— O peso de todo o abalone.
• shucked_weight— O peso da carne retirada do abalone.
• viscera_weight— O peso das vísceras do abalone após o sangramento.
• shell_weight— O peso da casca do abalone após a remoção e secagem da carne.
• sex— O sexo do abalone. Um de 'M', 'F' ou 'I', onde 'I' é um abalone infantil.
• rings— O número de anéis na concha do abalone.
O número de anéis na concha de abalone é uma boa aproximação para sua idade usando a
fórmulaage=rings + 1.5. No entanto, obter esse número é uma tarefa demorada. Você deve cortar
a casca através do cone, manchar a seção e contar o número de anéis por meio de um microscópio. No
entanto, as outras medidas físicas são mais fáceis de determinar. Este notebook usa o conjunto de dados
para criar um modelo preditivo dos anéis variáveis usando as outras medidas físicas.

Para baixar o conjunto de dados
1.

Faça o download do conjunto de dados no bucket padrão do Amazon S3 da sua conta.
!mkdir -p data
local_path = "data/abalone-dataset.csv"
s3 = boto3.resource("s3")
s3.Bucket(f"sagemaker-servicecatalog-seedcode-{region}").download_file(
"dataset/abalone-dataset.csv",
local_path
)
base_uri = f"s3://{default_bucket}/abalone"
input_data_uri = sagemaker.s3.S3Uploader.upload(
local_path=local_path,
desired_s3_uri=base_uri,
)
print(input_data_uri)

2.

Faça o download de um segundo conjunto de dados para transformação em lote após a criação do
modelo.
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local_path = "data/abalone-dataset-batch"
s3 = boto3.resource("s3")
s3.Bucket(f"sagemaker-servicecatalog-seedcode-{region}").download_file(
"dataset/abalone-dataset-batch",
local_path
)
base_uri = f"s3://{default_bucket}/abalone"
batch_data_uri = sagemaker.s3.S3Uploader.upload(
local_path=local_path,
desired_s3_uri=base_uri,
)
print(batch_data_uri)

Etapa 2: Definir parâmetros do pipeline
Esse bloco de código define os seguintes parâmetros para seu pipeline:
• processing_instance_count— A contagem de instâncias do trabalho de processamento.
• input_data— O local do Amazon S3 dos dados de entrada.
• batch_data— O local do Amazon S3 para transformação em lote.
• model_approval_status— O status de aprovação para registrar o modelo treinado para CI/CD. Para
obter mais informações, consulteAutomatizar MLOPs com o SageMaker Projetos (p. 3319)

from sagemaker.workflow.parameters import (
ParameterInteger,
ParameterString,
)
processing_instance_count = ParameterInteger(
name="ProcessingInstanceCount",
default_value=1
)
model_approval_status = ParameterString(
name="ModelApprovalStatus",
default_value="PendingManualApproval"
)
input_data = ParameterString(
name="InputData",
default_value=input_data_uri,
)
batch_data = ParameterString(
name="BatchData",
default_value=batch_data_uri,
)

Etapa 3: Definir uma etapa de processamento para engenharia de recursos
Esta seção mostra como criar uma etapa de processamento para preparar os dados do conjunto de dados
para treinamento.

Para criar uma etapa de processamento
1.

Crie um diretório para o script de processamento.
!mkdir -p abalone
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2.

Crie um arquivo no/abalonediretório chamadopreprocessing.pycom o conteúdo a seguir.
Esse script de pré-processamento é passado para a etapa de processamento para execução nos
dados de entrada. Em seguida, a etapa de treinamento usa os recursos e rótulos de treinamento préprocessados para treinar um modelo, e a etapa de avaliação usa o modelo treinado e os recursos e
rótulos de teste pré-processados para avaliar o modelo. O script usa oscikit-learnpara fazer o
seguinte:
• Preencher em faltasexdados categóricos e codifice-os para que sejam adequados para
treinamento.
• Dimensione e normalize todos os campos numéricos, excetoringsesex.
• Divida os dados em conjuntos de dados de treinamento, teste e validação.

%%writefile abalone/preprocessing.py
import argparse
import os
import requests
import tempfile
import numpy as np
import pandas as pd
from
from
from
from

sklearn.compose import ColumnTransformer
sklearn.impute import SimpleImputer
sklearn.pipeline import Pipeline
sklearn.preprocessing import StandardScaler, OneHotEncoder

# Because this is a headerless CSV file, specify the column names here.
feature_columns_names = [
"sex",
"length",
"diameter",
"height",
"whole_weight",
"shucked_weight",
"viscera_weight",
"shell_weight",
]
label_column = "rings"
feature_columns_dtype = {
"sex": str,
"length": np.float64,
"diameter": np.float64,
"height": np.float64,
"whole_weight": np.float64,
"shucked_weight": np.float64,
"viscera_weight": np.float64,
"shell_weight": np.float64
}
label_column_dtype = {"rings": np.float64}
def merge_two_dicts(x, y):
z = x.copy()
z.update(y)
return z
if __name__ == "__main__":
base_dir = "/opt/ml/processing"
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df = pd.read_csv(
f"{base_dir}/input/abalone-dataset.csv",
header=None,
names=feature_columns_names + [label_column],
dtype=merge_two_dicts(feature_columns_dtype, label_column_dtype)
)
numeric_features = list(feature_columns_names)
numeric_features.remove("sex")
numeric_transformer = Pipeline(
steps=[
("imputer", SimpleImputer(strategy="median")),
("scaler", StandardScaler())
]
)
categorical_features = ["sex"]
categorical_transformer = Pipeline(
steps=[
("imputer", SimpleImputer(strategy="constant", fill_value="missing")),
("onehot", OneHotEncoder(handle_unknown="ignore"))
]
)
preprocess = ColumnTransformer(
transformers=[
("num", numeric_transformer, numeric_features),
("cat", categorical_transformer, categorical_features)
]
)
y = df.pop("rings")
X_pre = preprocess.fit_transform(df)
y_pre = y.to_numpy().reshape(len(y), 1)
X = np.concatenate((y_pre, X_pre), axis=1)
np.random.shuffle(X)
train, validation, test = np.split(X, [int(.7*len(X)), int(.85*len(X))])
pd.DataFrame(train).to_csv(f"{base_dir}/train/train.csv", header=False,
index=False)
pd.DataFrame(validation).to_csv(f"{base_dir}/validation/validation.csv",
header=False, index=False)
pd.DataFrame(test).to_csv(f"{base_dir}/test/test.csv", header=False, index=False)

3.

Criar uma instância de umSKLearnProcessorpara passar para a etapa de processamento.
from sagemaker.sklearn.processing import SKLearnProcessor
framework_version = "0.23-1"
sklearn_processor = SKLearnProcessor(
framework_version=framework_version,
instance_type="ml.m5.xlarge",
instance_count=processing_instance_count,
base_job_name="sklearn-abalone-process",
role=role,
)

4.

Crie uma etapa de processamento. Esta etapa envolve oSKLearnProcessor, os canais de
entrada e saída e opreprocessing.pyscript que você criou. Isso é muito semelhante ao de uma
instância de processadorrunMétodo no SageMaker SDK Python. Oinput_dataparâmetro passado

3294

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Crie e gerencie pipelines

paraProcessingStepsão os dados de entrada da etapa em si. Esses dados de entrada são usados
pela instância do processador quando ela é executada.
Observe o"train,"validation, e"test"canais nomeados especificados na configuração de saída
para o trabalho de processamento. EtapaPropertiescomo esses podem ser usados em etapas
subsequentes e resolvidos para seus valores de tempo de execução na execução.
from sagemaker.processing import ProcessingInput, ProcessingOutput
from sagemaker.workflow.steps import ProcessingStep
step_process = ProcessingStep(
name="AbaloneProcess",
processor=sklearn_processor,
inputs=[
ProcessingInput(source=input_data, destination="/opt/ml/processing/input"),
],
outputs=[
ProcessingOutput(output_name="train", source="/opt/ml/processing/train"),
ProcessingOutput(output_name="validation", source="/opt/ml/processing/
validation"),
ProcessingOutput(output_name="test", source="/opt/ml/processing/test")
],
code="abalone/preprocessing.py",
)

Etapa 4: Definir uma etapa de treinamento
Esta seção mostra como usar o SageMaker Algoritmo do XGpara treinar um modelo na saída de dados de
treinamento das etapas de processamento.

Para definir uma etapa de treinamento
1.

Especifique o caminho do modelo em que você deseja salvar os modelos do treinamento.
model_path = f"s3://{default_bucket}/AbaloneTrain"

2.

Configure um estimador para o algoritmo XGBoost e o conjunto de dados de entrada. O tipo de
instância de treinamento é passado para o estimador. Um script de treinamento típico carrega dados
dos canais de entrada, configura o treinamento com hiperparâmetros, treina um modelo e salva um
modelo nomodel_dirpara que ele possa ser hospedado posteriormente. SageMaker carrega o
modelo para o Amazon S3 na forma de ummodel.tar.gzno final do trabalho de treinamento.
from sagemaker.estimator import Estimator
image_uri = sagemaker.image_uris.retrieve(
framework="xgboost",
region=region,
version="1.0-1",
py_version="py3",
instance_type="ml.m5.xlarge"
)
xgb_train = Estimator(
image_uri=image_uri,
instance_type="ml.m5.xlarge",
instance_count=1,
output_path=model_path,
role=role,
)
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xgb_train.set_hyperparameters(
objective="reg:linear",
num_round=50,
max_depth=5,
eta=0.2,
gamma=4,
min_child_weight=6,
subsample=0.7,
silent=0
)

3.

Criar umaTrainingStepusando a instância do estimador e as propriedades doProcessingStep.
Em particular, passe oS3Urido"train"e"validation"canal de saída para oTrainingStep.
from sagemaker.inputs import TrainingInput
from sagemaker.workflow.steps import TrainingStep
step_train = TrainingStep(
name="AbaloneTrain",
estimator=xgb_train,
inputs={
"train": TrainingInput(
s3_data=step_process.properties.ProcessingOutputConfig.Outputs[
"train"
].S3Output.S3Uri,
content_type="text/csv"
),
"validation": TrainingInput(
s3_data=step_process.properties.ProcessingOutputConfig.Outputs[
"validation"
].S3Output.S3Uri,
content_type="text/csv"
)
},
)

Etapa 5: Definir uma etapa de processamento para avaliação do modelo
Esta seção mostra como criar uma etapa de processamento para avaliar a precisão do modelo. O
resultado dessa avaliação do modelo é usado na etapa de condição para determinar qual caminho de
execução seguir.

Para definir uma etapa de processamento para avaliação do modelo
1.

Crie um arquivo no/abalonediretório chamadoevaluation.py. Esse script é usado em uma etapa
de processamento para realizar a avaliação do modelo. Ele usa um modelo treinado e o conjunto de
dados de teste como entrada e, em seguida, produz um arquivo JSON contendo métricas de avaliação
de classificação.
%%writefile abalone/evaluation.py
import json
import pathlib
import pickle
import tarfile
import joblib
import numpy as np
import pandas as pd
import xgboost
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from sklearn.metrics import mean_squared_error
if __name__ == "__main__":
model_path = f"/opt/ml/processing/model/model.tar.gz"
with tarfile.open(model_path) as tar:
tar.extractall(path=".")
model = pickle.load(open("xgboost-model", "rb"))
test_path = "/opt/ml/processing/test/test.csv"
df = pd.read_csv(test_path, header=None)
y_test = df.iloc[:, 0].to_numpy()
df.drop(df.columns[0], axis=1, inplace=True)
X_test = xgboost.DMatrix(df.values)
predictions = model.predict(X_test)
mse = mean_squared_error(y_test, predictions)
std = np.std(y_test - predictions)
report_dict = {
"regression_metrics": {
"mse": {
"value": mse,
"standard_deviation": std
},
},
}
output_dir = "/opt/ml/processing/evaluation"
pathlib.Path(output_dir).mkdir(parents=True, exist_ok=True)
evaluation_path = f"{output_dir}/evaluation.json"
with open(evaluation_path, "w") as f:
f.write(json.dumps(report_dict))

2.

Criar uma instância de umScriptProcessorque é usado para criar umProcessingStep.
from sagemaker.processing import ScriptProcessor
script_eval = ScriptProcessor(
image_uri=image_uri,
command=["python3"],
instance_type="ml.m5.xlarge",
instance_count=1,
base_job_name="script-abalone-eval",
role=role,
)

3.

Criar umaProcessingStepusando a instância do processador, os canais de entrada e
saída e oevaluation.pyscript. Em particular, passe oS3ModelArtifactspropriedade
dostep_trainetapa de treinamento, bem como oS3Urido"test"canal de saída
dostep_processetapa de processamento. Isso é muito semelhante ao de uma instância de
processadorrunMétodo no SageMaker SDK Python.
from sagemaker.workflow.properties import PropertyFile
evaluation_report = PropertyFile(
name="EvaluationReport",
output_name="evaluation",
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path="evaluation.json"
)
step_eval = ProcessingStep(
name="AbaloneEval",
processor=script_eval,
inputs=[
ProcessingInput(
source=step_train.properties.ModelArtifacts.S3ModelArtifacts,
destination="/opt/ml/processing/model"
),
ProcessingInput(
source=step_process.properties.ProcessingOutputConfig.Outputs[
"test"
].S3Output.S3Uri,
destination="/opt/ml/processing/test"
)
],
outputs=[
ProcessingOutput(output_name="evaluation", source="/opt/ml/processing/
evaluation"),
],
code="abalone/evaluation.py",
property_files=[evaluation_report],
)

Etapa 6: Definir um CreateModelStep para transformação Batch
Important
Recomendamos usar oEtapa do modelo (p. 3255)para criar modelos a partir da versão v2.90.0
do SageMaker SDK Python.CreateModelStepcontinuará funcionando em versões anteriores do
SageMaker Python SDK, mas não é mais suportado ativamente.
Esta seção mostra como criar uma SageMaker modelo a partir da saída da etapa de treinamento. Esse
modelo é usado para transformação em lote em um novo conjunto de dados. Essa etapa é passada para a
etapa condicional e só é executada se a etapa condicional for avaliada comotrue.

Para definir uma CreateModelStep para transformação de lote
1.

Criar uma SageMaker modelo. Passe noS3ModelArtifactspropriedade dostep_trainetapa de
treinamento.
from sagemaker.model import Model
model = Model(
image_uri=image_uri,
model_data=step_train.properties.ModelArtifacts.S3ModelArtifacts,
sagemaker_session=sagemaker_session,
role=role,
)

2.

Defina a entrada do modelo para seu SageMaker modelo.
from sagemaker.inputs import CreateModelInput
inputs = CreateModelInput(
instance_type="ml.m5.large",
accelerator_type="ml.eia1.medium",
)
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3.

Crie o seuCreateModelStepusar oCreateModelInpute SageMaker instância de modelo que você
definiu.
from sagemaker.workflow.steps import CreateModelStep
step_create_model = CreateModelStep(
name="AbaloneCreateModel",
model=model,
inputs=inputs,
)

Etapa 7: Definir um TransformStep para realizar a transformação Batch
Esta seção mostra como criar umaTransformSteppara realizar a transformação em lote em um conjunto
de dados após o treinamento do modelo. Essa etapa é passada para a etapa condicional e só é executada
se a etapa condicional for avaliada comotrue.

Para definir uma TransformStep para realizar a transformação em lote
1.

Crie uma instância de transformador com o tipo de instância de computação apropriado, a contagem
de instâncias e o URI do bucket do Amazon S3 de saída desejado. Passe noModelNamepropriedade
dostep_create_model CreateModeletapa.
from sagemaker.transformer import Transformer
transformer = Transformer(
model_name=step_create_model.properties.ModelName,
instance_type="ml.m5.xlarge",
instance_count=1,
output_path=f"s3://{default_bucket}/AbaloneTransform"
)

2.

Criar umaTransformStepusando a instância do transformador que você definiu e
abatch_dataparâmetro de pipeline.
from sagemaker.inputs import TransformInput
from sagemaker.workflow.steps import TransformStep
step_transform = TransformStep(
name="AbaloneTransform",
transformer=transformer,
inputs=TransformInput(data=batch_data)
)

Etapa 8: Definir um RegisterModel Etapa para criar um Package de modelo
Important
Recomendamos usar oEtapa do modelo (p. 3255)para registrar modelos a partir da versão
v2.90.0 do SageMaker SDK Python.RegisterModelcontinuará funcionando em versões
anteriores do SageMaker Python SDK, mas não é mais suportado ativamente.
Esta seção mostra como criar uma instância deRegisterModel. O resultado da
execuçãoRegisterModelem um pipeline está um pacote de modelos. Um pacote de modelo é uma
abstração de artefatos de modelo reutilizável que empacota todos os ingredientes necessários para
inferência. Consiste em uma especificação de inferência que define a imagem de inferência a ser usada
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junto com uma localização opcional dos pesos do modelo. Um grupo de pacotes de modelos é uma
coleção de pacotes de modelos. Você pode usar umModelPackageGrouppelo SageMaker Pipelines
para adicionar uma nova versão e um pacote de modelo ao grupo para cada execução do pipeline. Para
obter mais informações sobre o registro de modelos, consulteRegistrar e implantar modelos com o Model
Registry (p. 3015).
Essa etapa é passada para a etapa condicional e só é executada se a etapa condicional for avaliada
comotrue.

Para definir uma RegisterModel etapa para criar um pacote de modelo
•

Criar umaRegisterModeletapa usando a instância do estimador que você usou para a etapa de
treinamento. Passe noS3ModelArtifactspropriedade dostep_trainetapa de treinamento e
especifique umModelPackageGroup. SageMaker Pipelines cria issoModelPackageGrouppara
você.
from sagemaker.model_metrics import MetricsSource, ModelMetrics
from sagemaker.workflow.step_collections import RegisterModel
model_metrics = ModelMetrics(
model_statistics=MetricsSource(
s3_uri="{}/evaluation.json".format(
step_eval.arguments["ProcessingOutputConfig"]["Outputs"][0]["S3Output"]
["S3Uri"]
),
content_type="application/json"
)
)
step_register = RegisterModel(
name="AbaloneRegisterModel",
estimator=xgb_train,
model_data=step_train.properties.ModelArtifacts.S3ModelArtifacts,
content_types=["text/csv"],
response_types=["text/csv"],
inference_instances=["ml.t2.medium", "ml.m5.xlarge"],
transform_instances=["ml.m5.xlarge"],
model_package_group_name=model_package_group_name,
approval_status=model_approval_status,
model_metrics=model_metrics
)

Etapa 9: Definir uma etapa de condição para verificar a precisão do modelo
UMAConditionSteppermite SageMaker Pipelines para dar suporte à execução condicional em seu DAG
de pipeline com base na condição das propriedades da etapa. Nesse caso, você só deseja registrar um
pacote de modelo se a precisão desse modelo, conforme determinado pela etapa de avaliação do modelo,
exceder o valor exigido. Se a precisão exceder o valor exigido, a tubulação também cria um SageMaker
Modele e executa a transformação em lote em um conjunto de dados. Esta seção mostra como definir a
etapa Condição.

Para definir uma etapa de condição para verificar a precisão do modelo
1.

Definir umConditionLessThanOrEqualTocondição usando o valor de precisão encontrado na
saída da etapa de processamento da avaliação do modelo,step_eval. Obtenha essa saída usando
o arquivo de propriedades que você indexou na etapa de processamento e o respectivo JSONPath do
valor médio quadrático do erro,"mse".
from sagemaker.workflow.conditions import ConditionLessThanOrEqualTo
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from sagemaker.workflow.condition_step import ConditionStep
from sagemaker.workflow.functions import JsonGet
cond_lte = ConditionLessThanOrEqualTo(
left=JsonGet(
step_name=step_eval.name,
property_file=evaluation_report,
json_path="regression_metrics.mse.value"
),
right=6.0
)

2.

Criar umaConditionStep. Transmitir oConditionEqualscondição em e, em seguida, defina as
etapas de registro do pacote modelo e transformação em lote como as próximas etapas se a condição
passar.
step_cond = ConditionStep(
name="AbaloneMSECond",
conditions=[cond_lte],
if_steps=[step_register, step_create_model, step_transform],
else_steps=[],
)

Etapa 10: Crie um pipeline
Agora que você criou todas as etapas, combine-as em um funil.

Como criar um pipeline do
1.

Defina o seguinte para seu funil:name,parameters, esteps. Os nomes devem ser exclusivos dentro
de um(account, region)Par.

Note
Uma etapa só pode aparecer uma vez na lista de etapas do pipeline ou nas listas de etapas
if/else da etapa condicional. Ele não pode aparecer em ambos.
from sagemaker.workflow.pipeline import Pipeline
pipeline_name = f"AbalonePipeline"
pipeline = Pipeline(
name=pipeline_name,
parameters=[
processing_instance_count,
model_approval_status,
input_data,
batch_data,
],
steps=[step_process, step_train, step_eval, step_cond],
)

2.

(Opcional) Examine a definição do pipeline JSON para garantir que ela esteja bem formada.
import json
json.loads(pipeline.definition())
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Essa definição de pipeline está pronta para ser enviada para SageMaker. No próximo tutorial, você envia
esse funil para SageMaker e inicie uma execução.
Próxima etapa: Operar um pipeline (p. 3302)

Operar um pipeline
Depois de criar uma definição de pipeline usando o SageMaker SDK do Python, você pode enviá-lo para
SageMaker para iniciar sua execução. O tutorial a seguir mostra como enviar um pipeline, iniciar uma
execução, examinar os resultados dessa execução e excluir seu pipeline.
Tópicos
• Pré-requisitos (p. 3302)
• Etapa 1: Iniciação do Pipeline (p. 3302)
• Etapa 2: Examine a execução de um pipeline (p. 3302)
• Etapa 3: Substituir parâmetros padrão para a execução de um pipeline (p. 3304)
• Etapa 4: Interromper e excluir a execução de um pipeline (p. 3304)

Pré-requisitos
Este tutorial requer o seguinte:
• UMA SageMaker instância de caderno.
• UMA SageMaker Definição de dutos de dutos. Este tutorial pressupõe que você está usando a definição
de pipeline criada ao concluir oDefinir um pipeline (p. 3289)Tutorial.

Etapa 1: Iniciação do Pipeline
Primeiro, você precisa iniciar o pipeline.

Para iniciar o pipeline
1.

Examine a definição do pipeline JSON para garantir que ela esteja bem formada.
import json
json.loads(pipeline.definition())

2.

Envie a definição do pipeline para o SageMaker Serviço de pipelines para criar um pipeline, se ele
não existir, ou atualizar o pipeline, se existir. A função passada é usada por SageMaker Pipelines para
criar todos os trabalhos definidos nas etapas.
pipeline.upsert(role_arn=role)

3.

Inicie uma execução de pipeline.
execution = pipeline.start()

Etapa 2: Examine a execução de um pipeline
Em seguida, você precisa examinar a execução do pipeline.
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Para examinar a execução de um pipeline
1.

Descreva o status de execução do pipeline para garantir que ele tenha sido criado e iniciado com
êxito.
execution.describe()

2.

Aguarde o término da execução.
execution.wait()

3.

Liste as etapas de execução e seu status.
execution.list_steps()

A saída será semelhante a:
[{'StepName': 'AbaloneTransform',
'StartTime': datetime.datetime(2020, 11, 21, 2, 41, 27, 870000, tzinfo=tzlocal()),
'EndTime': datetime.datetime(2020, 11, 21, 2, 45, 50, 492000, tzinfo=tzlocal()),
'StepStatus': 'Succeeded',
'CacheHitResult': {'SourcePipelineExecutionArn': ''},
'Metadata': {'TransformJob': {'Arn': 'arn:aws:sagemaker:useast-2:111122223333:transform-job/pipelines-cfvy1tjuxdq8-abalonetransformptyjoef3jy'}}},
{'StepName': 'AbaloneRegisterModel',
'StartTime': datetime.datetime(2020, 11, 21, 2, 41, 26, 929000, tzinfo=tzlocal()),
'EndTime': datetime.datetime(2020, 11, 21, 2, 41, 28, 15000, tzinfo=tzlocal()),
'StepStatus': 'Succeeded',
'CacheHitResult': {'SourcePipelineExecutionArn': ''},
'Metadata': {'RegisterModel': {'Arn': 'arn:aws:sagemaker:useast-2:111122223333:model-package/abalonemodelpackagegroupname/1'}}},
{'StepName': 'AbaloneCreateModel',
'StartTime': datetime.datetime(2020, 11, 21, 2, 41, 26, 895000, tzinfo=tzlocal()),
'EndTime': datetime.datetime(2020, 11, 21, 2, 41, 27, 708000, tzinfo=tzlocal()),
'StepStatus': 'Succeeded',
'CacheHitResult': {'SourcePipelineExecutionArn': ''},
'Metadata': {'Model': {'Arn': 'arn:aws:sagemaker:us-east-2:111122223333:model/
pipelines-cfvy1tjuxdq8-abalonecreatemodel-jl94rai0ra'}}},
{'StepName': 'AbaloneMSECond',
'StartTime': datetime.datetime(2020, 11, 21, 2, 41, 25, 558000, tzinfo=tzlocal()),
'EndTime': datetime.datetime(2020, 11, 21, 2, 41, 26, 329000, tzinfo=tzlocal()),
'StepStatus': 'Succeeded',
'CacheHitResult': {'SourcePipelineExecutionArn': ''},
'Metadata': {'Condition': {'Outcome': 'True'}}},
{'StepName': 'AbaloneEval',
'StartTime': datetime.datetime(2020, 11, 21, 2, 37, 34, 767000, tzinfo=tzlocal()),
'EndTime': datetime.datetime(2020, 11, 21, 2, 41, 18, 80000, tzinfo=tzlocal()),
'StepStatus': 'Succeeded',
'CacheHitResult': {'SourcePipelineExecutionArn': ''},
'Metadata': {'ProcessingJob': {'Arn': 'arn:aws:sagemaker:useast-2:111122223333:processing-job/pipelines-cfvy1tjuxdq8-abaloneeval-zfraozhmny'}}},
{'StepName': 'AbaloneTrain',
'StartTime': datetime.datetime(2020, 11, 21, 2, 34, 55, 867000, tzinfo=tzlocal()),
'EndTime': datetime.datetime(2020, 11, 21, 2, 37, 34, 34000, tzinfo=tzlocal()),
'StepStatus': 'Succeeded',
'CacheHitResult': {'SourcePipelineExecutionArn': ''},
'Metadata': {'TrainingJob': {'Arn': 'arn:aws:sagemaker:useast-2:111122223333:training-job/pipelines-cfvy1tjuxdq8-abalonetrain-tavd6f3wdf'}}},
{'StepName': 'AbaloneProcess',
'StartTime': datetime.datetime(2020, 11, 21, 2, 30, 27, 160000, tzinfo=tzlocal()),
'EndTime': datetime.datetime(2020, 11, 21, 2, 34, 48, 390000, tzinfo=tzlocal()),
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'StepStatus': 'Succeeded',
'CacheHitResult': {'SourcePipelineExecutionArn': ''},
'Metadata': {'ProcessingJob': {'Arn': 'arn:aws:sagemaker:useast-2:111122223333:processing-job/pipelines-cfvy1tjuxdq8-abaloneprocessmgqyfdujcj'}}}]

4.

Depois que a execução do pipeline estiver concluída, baixe o resultadoevaluation.jsonarquivo do
Amazon S3 para examinar o relatório.
evaluation_json = sagemaker.s3.S3Downloader.read_file("{}/evaluation.json".format(
step_eval.arguments["ProcessingOutputConfig"]["Outputs"][0]["S3Output"]["S3Uri"]
))
json.loads(evaluation_json)

Etapa 3: Substituir parâmetros padrão para a execução de um pipeline
Você pode executar execuções adicionais do pipeline especificando diferentes parâmetros do pipeline para
substituir os padrões.

Para substituir os parâmetros padrão
1.

Crie a execução do pipeline. Isso inicia outra execução do pipeline com a substituição do status
de aprovação do modelo definida como “Aprovado”. Isso significa que a versão do pacote do
modelo gerada peloRegisterModelA etapa está automaticamente pronta para implantação
por meio de pipelines de CI/CD, como com SageMaker Projetos. Para obter mais informações,
consulteAutomatizar MLOPs com o SageMaker Projetos (p. 3319)
execution = pipeline.start(
parameters=dict(
ModelApprovalStatus="Approved",
)
)

2.

Aguarde o término da execução.
execution.wait()

3.

Liste as etapas de execução e seu status.
execution.list_steps()

4.

Depois que a execução do pipeline estiver concluída, baixe o resultadoevaluation.jsonarquivo do
Amazon S3 para examinar o relatório.
evaluation_json = sagemaker.s3.S3Downloader.read_file("{}/evaluation.json".format(
step_eval.arguments["ProcessingOutputConfig"]["Outputs"][0]["S3Output"]["S3Uri"]
))
json.loads(evaluation_json)

Etapa 4: Interromper e excluir a execução de um pipeline
Ao terminar o pipeline, você pode interromper qualquer execução em andamento e excluir o pipeline.

Para interromper e excluir a execução de um pipeline
1.

Pare a execução do pipeline.
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execution.stop()

2.

Exclua o pipeline.
pipeline.delete()

Visualize, acompanhe e execute SageMaker Pipelines em
SageMaker Estúdio
Para visualizar, rastrear e executar a Amazon SageMaker Pipelines na Amazon SageMaker Studio,
você deve entrar no Studio. Para obter mais informações, consulteIntegração na Amazon SageMaker
Domínio (p. 37)
Tópicos
• Visualizar um pipeline (p. 3305)
• Veja a execução de um pipeline (p. 3308)
• Exibir entidades do experimento criadas por SageMaker Pipelines do (p. 3311)
• Execute um pipeline (p. 3313)
• Acompanhe a linhagem de um SageMaker Pipeline ML (p. 3315)

Visualizar um pipeline
Esse procedimento mostra como encontrar diretamente um funil e visualizar sua página de detalhes.
Você também pode encontrar canais que fazem parte de um projeto listados na página de detalhes
do projeto. Para obter informações sobre como encontrar um pipeline que faz parte de um projeto,
consulteAutomatizar MLOPs com o SageMaker Projetos (p. 3319).

Para visualizar uma lista de pipelines
1.

Na barra lateral esquerda do Studio, escolha oSageMaker recursosÍcone (
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2.

SelectPipelines dona lista suspensa.

3.

Arraste a borda direita doSageMaker recursospainel à direita para ver todas as colunas. Use a
pesquisa para restringir a lista de canais.
A pesquisa é um processo em duas etapas. Primeiro, você insere caracteres que correspondem ao
nome da coluna que você deseja pesquisar. Em segundo lugar, você insere caracteres para coincidir
com o item nessa coluna.
Você pode ter vários filtros de pesquisa. Por exemplo, a captura de tela a seguir limita os pipelines
exibidos àqueles com um nome que começa comabae criado porMe. Para obter mais informações
sobre como pesquisar no Studio, consultePesquise experimentos usando a Amazon SageMaker
Estúdio (p. 2274).

4.

Abra um funil para ver detalhes sobre o funil. A guia de detalhes do pipeline é aberta e exibe uma lista
de execuções do pipeline. Você pode iniciar uma execução ou escolher uma das outras guias para
obter mais informações sobre o pipeline. Usar oConfiguraçõesÍcone (
exibir.
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5.

Na página de detalhes do funil, escolha uma das guias a seguir para ver os detalhes sobre o funil:
• Execuções— Detalhes sobre as execuções. Você pode iniciar uma execução a partir dessa guia ou
doGráficoGuia Guia de trabalho
• Gráfico— O DAG para o gasoduto.

• Parâmetros— Inclui o status de aprovação do modelo.

• Configurações— Os metadados associados ao pipeline. Você pode baixar o arquivo de definição do
pipeline e editar o nome e a descrição do funil nessa guia.

3307

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Crie e gerencie pipelines

Veja a execução de um pipeline
Esse procedimento mostra como visualizar a execução de um pipeline. Para obter informações sobre
como visualizar uma lista de execuções de pipeline e como usar SageMaker pesquise para restringir as
execuções na lista, consulteVisualizar um pipeline (p. 3305).

Como exibir detalhes da execução de um pipeline
1.

Na lista de execuções, abra uma execução para ver detalhes sobre a execução. A guia de detalhes
da execução é aberta e exibe um gráfico das etapas no pipeline. Você pode escolher uma das outras
guias para ver as informações sobre a execução do pipeline, que são semelhantes às mostradas ao
visualizar os detalhes do pipeline.

2.

Use a pesquisa para encontrar uma etapa no gráfico. Digite caracteres que correspondam ao nome
de uma etapa. Você pode arrastar o gráfico ou usar os ícones de redimensionamento no lado inferior
esquerdo do gráfico. A inserção no lado inferior direito do gráfico mostra onde você está no gráfico.
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3.

Escolha uma das etapas no gráfico para ver detalhes sobre a etapa. Na captura de tela anterior, uma
etapa de treinamento é escolhida e exibe as seguintes guias:
• Entrada— As entradas de treinamento. Se uma fonte de entrada for do Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3), escolha o link para visualizar o arquivo no console do Amazon S3.
• Resultado— Os resultados do treinamento, como métricas, gráficos, arquivos e resultados da
avaliação. Os gráficos foram produzidos usando oRastreadorAPIs.
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• Logs— A Amazônia CloudWatch registros produzidos pela etapa.

• Informações— Os parâmetros e metadados associados à etapa.

Exibir entidades do experimento criadas por SageMaker Pipelines do
Quando você cria um pipeline e especificapipeline_experiment_config, SageMaker Pipelines cria o
seguinte SageMaker Experimenta entidades por padrão, se elas não existirem:
• Um experimento para o gasoduto
• Um teste para cada execução do pipeline
• Um componente de teste para cada SageMaker trabalho criado em uma etapa do pipeline
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Para obter informações sobre como os experimentos são integrados aos pipelines, consulteAmazônia
SageMaker Integração de experiências (p. 3283). Para obter mais informações sobre SageMaker
Experimentos, vejaGerencie o Machine Learning com a Amazon SageMaker Experimentos (p. 2259).
Você pode acessar a lista de componentes de teste associados a um pipeline a partir da lista de
execuções do pipeline ou da lista de experimentos.
Para ver a lista de componentes de teste na lista de execuções de pipeline
1.
2.
3.

Para ver a lista de execuções de pipeline, siga as quatro primeiras etapas emVisualizar um
pipeline (p. 3305).
Na parte superior direita da tela, escolha aConfiguraçõesÍcone (
TABELA.

) para abrirPROPRIEDADES DA

SelectExperiência. Se a integração do experimento não foi desativada quando o pipeline foi criado, o
nome do experimento e o nome do teste são exibidos na lista de execuções.

Note
A integração de experimentos foi introduzida na versão 2.41.0 doAmazônia SageMaker
SDK do Python. Por padrão, os pipelines criados com uma versão anterior do SDK não são
integrados aos experimentos.
4.

Selecione uma ou mais execuções, abra (clique com o botão direito) a seleção e escolhaExibir
componentes de teste gerados pela execução.

Para ver a lista de componentes de teste na lista de experimentos
1.

Na barra lateral esquerda do Studio, escolha oSageMaker recursosÍcone (

2.

SelectExperimentos e testesna lista suspensa.

3.

Use a pesquisa para filtrar a lista de experimentos criados por um pipeline.

).

a.

Arraste a borda direita doSageMaker recursospainel à direita até que você possa ver oTipo de
experimentocoluna.

b.

Na caixa de pesquisa, insiraexe escolhaTipo de experimento.

c.

EmFiltrar por valores, escolhaPipelinee, em seguida, escolhaAplique.

Para restringir ainda mais a pesquisa, você pode adicionar filtros adicionais. Para obter mais
informações, consultePesquise experimentos usando a Amazon SageMaker Estúdio (p. 2274)
4.

Abra (clique com o botão direito) o nome do experimento e escolhaAbrir na lista de componentes de
teste.
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Lista de componentes de teste
A seguir, é apresentada a lista de componentes de teste criados pelo pipeline.

Execute um pipeline
Esse procedimento mostra como executar um pipeline. Para obter informações sobre como visualizar uma
lista de execuções de pipeline, consulteVisualizar um pipeline (p. 3305).

Para iniciar uma execução de pipeline
1.

DoExecuçõesouGráficona lista de execução, escolhaIniciar uma execução.
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2.

Insira ou atualize as seguintes informações obrigatórias:
• Name (Nome)— Deve ser exclusivo em sua conta noAWSRegião.
• ProcessingInstanceType— O tipo de instância para processamento.
• ProcessingInstanceCount— O número de instâncias a usar no processamento.
• TrainingInstanceType— O tipo de instância para treinamento.
• ModelApprovalStatus— Para sua conveniência.
• InputData— O URI S3 dos dados de entrada.

3.

Selecione Enviar.

• Para ver detalhes da execução ou para interromper a execução, escolhaVisualizar detalhesno banner de
status.
• Para interromper a execução, escolhaPareno banner de status.
• Para retomar a execução de onde ela foi interrompida, escolhaCurrículono banner de status.
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Note
Se seu funil falhar, o banner de status será exibidoReprovadastatus. Depois de solucionar a falha
na etapa, escolhaTentativano banner de status para retomar a execução do pipeline a partir dessa
etapa.
Para obter uma lista de modelos registrados, consulteAutomatizar MLOPs com o SageMaker
Projetos (p. 3319).

Acompanhe a linhagem de um SageMaker Pipeline ML
Neste tutorial, você usará a Amazon SageMaker Estúdio para rastrear a linhagem de uma Amazônia
SageMaker Pipeline ML.
O gasoduto foi criado peloOrquestrando trabalhos com a Amazon SageMaker Pipelines de criação
de modelosNotebook noAmazônia SageMaker exemplo GitHub repositório. Para obter informações
detalhadas sobre como o pipeline foi criado, consulteDefinir um pipeline (p. 3289).
O rastreamento de linhagem no Studio é centrado em um gráfico acíclico dirigido (DAG). O DAG
representa as etapas em um pipeline. A partir do DAG, você pode rastrear a linhagem de qualquer etapa
para qualquer outra etapa. O diagrama a seguir mostra as etapas do pipeline. Essas etapas aparecem
como um DAG no Studio.

Pré-requisitos
• Acesso à Amazon SageMaker O. Para obter mais informações, consulteIntegração na Amazon
SageMaker Domínio (p. 37)
• Familiaridade com o SageMaker Interface de usuário do Studio. Para obter mais informações,
consulteAmazônia SageMaker Visão geral do Studio UI (p. 123)
• (Recomendado) Uma execução completa do caderno de exemplo.

Para rastrear a linhagem de um oleoduto
1.
2.
3.

Faça login no SageMaker O.
Na barra lateral esquerda do Studio, escolha oSageMaker recursosÍcone (
No menu suspenso, selecionePipelines do.
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4.

Usar oPesquisarcaixa para filtrar a lista de tubulações. Para ver todas as colunas disponíveis, arraste
a borda direita do painel para a direita. Para obter mais informações, consultePesquise experimentos
usando a Amazon SageMaker Estúdio (p. 2274)
A captura de tela a seguir mostra a lista filtrada por um nome que começa com “aba” e que foi criado
em 12/5/20.
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5.

Clique duas vezes noAbalonePipelinepipeline para ver a lista de execução e outros detalhes sobre
o pipeline. A captura de tela a seguir mostra o.PROPRIEDADES DA TABELApainel aberto onde você
pode escolher quais propriedades exibir.

6.

Escolha oConfiguraçõese, em seguida, escolhaBaixar arquivo de definição de pipeline. Você pode
visualizar o arquivo para ver como o gráfico do pipeline foi definido.

7.

Sobre oExecução, clique duas vezes na primeira linha na lista de execução para ver seu gráfico
de execução e outros detalhes sobre a execução. Observe que o gráfico corresponde ao diagrama
exibido no início do tutorial.
Você pode arrastar o gráfico (selecionar uma área que não esteja no gráfico em si) ou usar os ícones
de redimensionamento no lado inferior esquerdo do gráfico. A inserção no lado inferior direito do
gráfico exibe sua localização no gráfico.
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8.

Sobre oGráficoguia, escolha oAbaloneProcessetapa para ver detalhes sobre a etapa.

9.

Encontre os caminhos do Amazon S3 para os conjuntos de dados de treinamento, validação e teste
noResultadoaba, emArquivos.

Note
Para obter os caminhos completos, clique com o botão direito do mouse no caminho e
escolhaCopiar o conteúdo da célula.
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s3://sagemaker-eu-west-1-acct-id/sklearn-abalone-process-2020-12-05-17-28-28-509/
output/train
s3://sagemaker-eu-west-1-acct-id/sklearn-abalone-process-2020-12-05-17-28-28-509/
output/validation
s3://sagemaker-eu-west-1-acct-id/sklearn-abalone-process-2020-12-05-17-28-28-509/
output/test

10. Escolha oAbaloneTrainetapa.

11. Encontre o caminho do Amazon S3 para o artefato do modelo naResultadoaba, emArquivos:
s3://sagemaker-eu-west-1-acct-id/AbaloneTrain/pipelines-6locnsqz4bfu-AbaloneTrainNtfEpI0Ahu/output/model.tar.gz

12. Escolha oAbaloneRegisterModeletapa.

13. Encontre o ARN do pacote de modelos noResultadoaba, emArquivos:
arn:aws:sagemaker:eu-west-1:acct-id:model-package/abalonemodelpackagegroupname/2

Automatizar MLOPs com o SageMaker Projetos
Criar end-to-end Soluções de ML com CI/CD usando SageMaker projetos.
Usar o SageMaker projetos para criar uma solução de MLOps para orquestrar e gerenciar:
• Criação de imagens personalizadas para processamento, treinamento e inferência
• Preparação de dados e engenharia de recursos
• Modelos de treinamento
• Avaliar modelos
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• Implantar modelos
• Monitoramento e atualização de modelos
Tópicos
• Por que você deve usar MLOPs? (p. 3320)
• O que é um SageMaker Projeto? (p. 3322)
• SageMaker Permissões do Studio necessárias para usar projetos (p. 3325)
• Crie um projeto MLOps usando a Amazon SageMaker Estúdio (p. 3326)
• Modelos de projeto MLOps (p. 3327)
• Exibir recursos do projeto (p. 3335)
• Atualizar um projeto MLOps na Amazon SageMaker Estúdio (p. 3336)
• Excluir um projeto MLOps usando a Amazon SageMaker Estúdio (p. 3338)
• SageMaker Demonstrações do projeto MLOPs (p. 3338)
• SageMaker Passo a passo do projeto MLOPs usando repositórios Git de terceiros (p. 3343)

Por que você deve usar MLOPs?
À medida que você passa da execução de projetos individuais de inteligência artificial e aprendizado
de máquina (IA/ML) para usar IA/ML para transformar seus negócios em grande escala, a disciplina
de operações de ML (MLOPs) pode ajudar. Os MLOPs são responsáveis pelos aspectos exclusivos
dos projetos de IA/ML em gerenciamento de projetos, CI/CD e garantia de qualidade, ajudando você
a melhorar o tempo de entrega, reduzir defeitos e tornar a ciência de dados mais produtiva. MLOPs
refere-se a uma metodologia que se baseia na aplicação DevOps práticas para cargas de trabalho de
aprendizado de máquina. Para uma discussão sobre DevOps princípios, veja o paper brancoIntrodução
ao DevOps emAWS. Para saber mais sobre implementação usandoAWSserviços, consultePraticar CI/CD
emAWSeInfraestrutura como código.
LIKE DevOps, o MLOPs conta com uma abordagem colaborativa e simplificada para o ciclo de vida de
desenvolvimento do aprendizado de máquina, em que a interseção de pessoas, processos e tecnologia
otimiza a end-to-end atividades necessárias para desenvolver, criar e operar cargas de trabalho de
aprendizado de máquina.
O MLOPs se concentra na interseção da ciência de dados e da engenharia de dados em combinação
com os existentes DevOps práticas para agilizar a entrega de modelos em todo o ciclo de vida de
desenvolvimento do aprendizado de máquina. O MLOPs é a disciplina de integrar cargas de trabalho de
ML ao gerenciamento de versões, CI/CD e operações. O MLOPs requer a integração de desenvolvimento
de software, operações, engenharia de dados e ciência de dados.

Desafios com MLOPs
Embora os MLOPs possam fornecer ferramentas valiosas para ajudá-lo a expandir seus negócios, você
pode enfrentar certos problemas ao integrar os MLOPs às suas cargas de trabalho de aprendizado de
máquina.
Gerenciamento de projetos
• Os projetos de ML envolvem cientistas de dados, uma função relativamente nova e que nem sempre é
integrada a equipes multifuncionais. Esses novos membros da equipe geralmente falam uma linguagem
técnica muito diferente da dos proprietários de produtos e engenheiros de software, agravando o
problema usual de traduzir requisitos comerciais em requisitos técnicos.
Comunicação e colaboração
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• Construindo visibilidade em projetos de ML e permitindo a colaboração entre diferentes partes
interessadas, como engenheiros de dados, cientistas de dados, engenheiros de ML e DevOps está se
tornando cada vez mais importante para garantir resultados bem-sucedidos.

Tudo é código
• Uso de dados de produção em atividades de desenvolvimento, ciclos de vida de experimentação
mais longos, dependências em pipelines de dados, pipelines de implantação de reciclagem e métricas
exclusivas na avaliação do desempenho de um modelo.
• Os modelos geralmente têm um ciclo de vida independente dos aplicativos e sistemas que se integram a
esses modelos.
• O inteiro end-to-end o sistema é reproduzível por meio de código versionado e artefatos. DevOps
os projetos usam Infraestrutura como Código (IaC) e Configuração como Código (CaC) para criar
ambientes e Pipelines-as-Code (PaC) para garantir padrões consistentes de CI/CD. Os pipelines
precisam se integrar aos fluxos de trabalho de treinamento de Big Data e ML. Isso geralmente significa
que o pipeline é uma combinação de uma ferramenta tradicional de CI/CD e outro mecanismo de fluxo
de trabalho. Existem importantes preocupações políticas para muitos projetos de ML, portanto, o pipeline
também pode precisar aplicar essas políticas. Dados de entrada tendenciosos produzem resultados
tendenciosos, uma preocupação crescente para as partes interessadas da empresa.
CI/CD
• Em MLOPs, os dados de origem são uma entrada de primeira classe, junto com o código-fonte. É por
isso que o MLOps exige o controle de versão dos dados de origem e o início das execuções do pipeline
quando os dados de origem ou de inferência mudam.
• Os pipelines também devem versão dos modelos de ML, juntamente com entradas e outras saídas, a fim
de fornecer rastreabilidade.
• Os testes automatizados devem incluir a validação adequada do modelo de ML durante as fases de
construção e quando o modelo está em produção.
• As fases de construção podem incluir treinamento e reciclagem de modelos, um processo demorado e
que consome muitos recursos. Os pipelines devem ser granulares o suficiente para realizar apenas um
ciclo de treinamento completo quando os dados de origem ou o código de ML mudam, não quando os
componentes relacionados mudam.
• Como o código de aprendizado de máquina geralmente é uma pequena parte de uma solução geral, um
pipeline de implantação também pode incorporar as etapas adicionais necessárias para empacotar um
modelo para consumo como API por outros aplicativos e sistemas.
Monitorar e registrar em log
• As fases de engenharia de recursos e treinamento de modelos são necessárias para capturar métricas
de treinamento de modelos, bem como experimentos com modelos. O ajuste de um modelo de ML
requer a manipulação da forma dos dados de entrada, bem como dos hiperparâmetros do algoritmo, e a
captura sistemática desses experimentos. O rastreamento de experimentos ajuda os cientistas de dados
a trabalhar com mais eficiência e fornece uma visão geral reproduzível de seu trabalho.
• Os modelos de ML implantados exigem o monitoramento dos dados passados para o modelo para
inferência, junto com as métricas padrão de estabilidade e desempenho do endpoint. O sistema de
monitoramento também deve capturar a qualidade da saída do modelo, conforme avaliado por uma
métrica de ML apropriada.
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Benefícios do MLOPs
A adoção de práticas de MLOPs permite que você seja mais rápido time-to-market para projetos de ML,
oferecendo os benefícios abaixo.
• Produtividade: Fornecer ambientes de autoatendimento com acesso a conjuntos de dados selecionados
permite que engenheiros e cientistas de dados se movam com mais rapidez e percam menos tempo
com dados perdidos ou inválidos.
• Repetibilidade: Automatizar todas as etapas do MLDC ajuda você a garantir um processo reproduzível,
incluindo como o modelo é treinado, avaliado, versionado e implantado.
• Confiabilidade: A incorporação de práticas de CI/CD permite a capacidade de implementar não apenas
rapidamente, mas também com maior qualidade e consistência.
• Auditabilidade: Versionar todas as entradas e saídas, de experimentos de ciência de dados a dados
de origem e modelos treinados, significa que podemos demonstrar exatamente como o modelo foi
construído e onde foi implantado.
• Qualidade dos dados e do modelo: O MLOPs nos permite aplicar políticas que protegem contra o viés do
modelo e rastreiam as alterações nas propriedades estatísticas dos dados e na qualidade do modelo ao
longo do tempo.

O que é um SageMaker Projeto?
SageMaker Os projetos ajudam as organizações a configurar e padronizar ambientes de desenvolvedores
para cientistas de dados e sistemas de CI/CD para engenheiros de MLOPs. Os projetos também ajudam
as organizações a configurar o gerenciamento de dependências, o gerenciamento de repositórios de
código, a reprodutibilidade de construções e o compartilhamento de artefatos.
Você pode provisionar SageMaker Projetos doAWSService Catalog usando o personalizado ou
SageMaker-modelos fornecidos. Para obter informações sobre oAWSService Catalog, consulteO
que é oAWSService Catalog. com SageMaker Projetos, engenheiros de MLOPs e administradores
da organização podem definir seus próprios modelos ou usar SageMaker-modelos fornecidos. O
SageMakerOs modelos fornecidos iniciam o fluxo de trabalho de ML com controle de versão de origem,
pipelines automatizados de ML e um conjunto de códigos para começar a iterar rapidamente em casos de
uso de ML.

Quando você deve usar um SageMakerProjeto?
Embora os notebooks sejam úteis para a criação e experimentação de modelos, uma equipe de cientistas
de dados e engenheiros de ML que compartilham código precisa de uma forma mais escalável de manter
a consistência do código e um controle rigoroso de versões.
Cada organização tem seu próprio conjunto de padrões e práticas que fornecem segurança e governança
para seusAWSambiente. SageMaker fornece um conjunto de modelos primários para organizações que
desejam começar rapidamente com fluxos de trabalho de ML e CI/CD. Os modelos incluem projetos que
usamAWS-serviços nativos para CI/CD, comoAWS CodeBuild,AWS CodePipeline, eAWS CodeCommit.
Os modelos também oferecem a opção de criar projetos que usam ferramentas de terceiros, como Jenkins
e GitHub. Para obter uma lista dos modelos de projeto que SageMaker fornece, vejaUsar o SageMakerModelos de projeto fornecidos (p. 3327).
Organizations geralmente precisam de um controle rígido sobre os recursos de MLOPs que elas
provisionam e gerenciam. Essa responsabilidade pressupõe determinadas tarefas, incluindo a
configuração de funções e políticas do IAM, a aplicação de tags de recursos, a aplicação da criptografia
e a dissociação de recursos em várias contas. SageMaker Os projetos podem dar suporte a todas
essas tarefas por meio de ofertas de modelos personalizados que as organizações usamAWS
CloudFormationmodelos para definir os recursos necessários para um fluxo de trabalho de ML. Os
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cientistas de dados podem escolher um modelo para inicializar e pré-configurar seu fluxo de trabalho
de ML. Esses modelos personalizados são criados comoAWS Service Catalogprodutos e você pode
provisioná-los na interface do usuário do Studio emModelos de organização. OAWS Service CatalogO
é um serviço que ajuda organizações a criar e gerenciar os catálogos de produtos aprovados para uso
emAWS. Para obter mais mais informações sobre a criação de modelos personalizados, consulteCriar
personalizado SageMaker Modelos de projeto — Melhores práticas.
SageMaker Os projetos podem ajudar você a gerenciar seus repositórios Git para que você possa
colaborar com mais eficiência entre as equipes, garantir a consistência do código e oferecer suporte à CI/
CD. SageMaker Os projetos podem ajudá-lo com as seguintes tarefas:
• Organize todas as entidades do ciclo de vida do ML em um único projeto.
• Estabeleça uma abordagem com um único clique para configurar a infraestrutura de ML padrão para
treinamento e implantação de modelos que incorpore as melhores práticas.
• Crie e compartilhe modelos para a infraestrutura de ML para atender a vários casos de uso.
• alavancagem SageMaker-forneceu modelos pré-criados para começar a se concentrar rapidamente
na construção de modelos ou criar modelos personalizados com recursos e diretrizes específicos da
organização.
• Integre-se com as ferramentas de sua escolha ampliando os modelos de projeto. Para ver um exemplo,
consulteCriar uma SageMaker Projeto para integração com GitLab e GitLabPipelines do.
• Organize todas as entidades do ciclo de vida do ML em um único projeto.

O que está em um SageMaker Projeto?
Os clientes têm a flexibilidade de configurar seus projetos com os recursos que melhor atendem ao seu
caso de uso. O exemplo abaixo mostra a configuração de MLOPs para um fluxo de trabalho de ML,
incluindo treinamento e implantação de modelos.

Um projeto típico com um SageMakerO modelo fornecido pelo pode incluir o seguinte:
• Um ou mais repositórios com código de amostra para criar e implantar soluções de ML. Esses são
exemplos funcionais que você pode clonar localmente e modificar de acordo com suas necessidades.
Você possui esse código e pode aproveitar os repositórios com controle de versão para suas tarefas.
• UMA SageMaker pipeline que define etapas para preparação de dados, treinamento, avaliação do
modelo e implantação do modelo, conforme mostrado no diagrama a seguir.
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• UMA CodePipeline ou pipeline Jenkins que executa seu SageMaker pipeline toda vez que você faz o
check-in de uma nova versão do código. Para obter informações sobre sobre a CodePipelineConsulte,
ConsulteO que é oAWS CodePipeline. Para obter informações sobre Jenkins, consulteDocumentação do
usuário do Jenkins.
• Um grupo de modelos que contém versões de modelo. Toda vez que você aprova a versão do modelo
resultante de um SageMaker pipeline run, você pode implantá-lo em um SageMaker Endpoint de.
Cada SageMaker O projeto tem um nome e ID exclusivos que são aplicados como tags a todos os
SageMaker eAWSrecursos criados no projeto. Com o nome e a ID, você pode visualizar todas as
entidades associadas ao seu projeto. Dentre elas estão:
• Pipelines
• Modelos registrados
• Modelos implantados (endpoints)
• Conjuntos de dados
• AWS Service Catalogprodutos
• CodePipeline e oleodutos Jenkins
• CodeCommit e repositórios Git de terceiros

Preciso criar um projeto para usar SageMakerPipelines do?
Não. SageMaker pipelines são entidades autônomas, assim como trabalhos de treinamento, trabalhos de
processamento e outros SageMaker Trabalhos. Você pode criar, atualizar e executar pipelines diretamente
em um notebook usando o SageMaker SDK para Python sem usar um SageMaker Projeto.
Os projetos fornecem uma camada adicional para ajudá-lo a organizar seu código e adotar as melhores
práticas operacionais necessárias para um sistema com qualidade de produção.
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SageMaker Permissões do Studio necessárias para
usar projetos
Os usuários podem visualizar SageMaker forneceu modelos de projeto e criou projetos com esses
modelos quando você concedeProjetospermissões para usuários. Você pode conceder essas permissões
ao integrar ou atualizar a Amazon SageMaker O. Há duas permissões a serem concedidas.
1. ConcessãoProjetospermissões para que o administrador do Studio permita que o administrador
do Studio visualize o SageMaker-modelos fornecidos noAWS Service CatalogConsole do. O
administrador pode ver o que outros usuários do Studio criam se você lhes conceder permissão para
usar SageMaker projetos. O administrador também pode visualizar o.AWS CloudFormationtemplate que
o SageMaker-modelos de projeto fornecidos são definidos noAWS Service CatalogConsole do. Para
obter informações sobre como usar oAWS Service Catalogconsole, consulteO que é oAWS Service
CatalognaAWS Service CatalogGuia do usuário do.
2. Permita que usuários do Studio configurados para usar a mesma função de execução do domínio criem
projetos. Isso concede aos usuários do Studio permissões para usar o SageMaker-modelos de projeto
fornecidos para criar um projeto a partir do Studio.

Important
Não crie suas funções manualmente. Sempre crie funções por meio deConfigurações do
Studiousando as etapas descritas no procedimento a seguir.
Para usuários que usam qualquer função diferente da função de execução do domínio para visualizar e
usar SageMaker-modelos de projeto fornecidos, você precisa concederProjetospermissões para os perfis
de usuário individuais.
Os procedimentos a seguir mostram como concederProjetospermissões depois de se conectar ao Studio.
Para obter mais informações sobre a integração no Studio, consulte.Integração na Amazon SageMaker
Domínio (p. 37).

ConcessarProjetospermissões para os usuários da função de administrador e execução de
domínio
1.

Abra o console do SageMaker .

2.

Escolha Painel de controle.

3.

Se você escolherInstalação rápidapara configurar o SageMakerDomínio, você tem permissões para
usar modelos de projeto por padrão.

4.

Se você escolherConfiguração padrãopara configurar o SageMaker Domínio, certifique-se de ativar as
seguintes opções ao definir as configurações do Studio:
• Habilitar Amazon SageMaker modelos de projeto e Amazon SageMaker JumpStartpara esta conta
da
• Habilitar Amazon SageMaker modelos de projeto e Amazon SageMaker JumpStartpara usuários do
Studio Studio
• Crie as funções necessárias para usar a atualização mais recenteAWSCatálogo de serviços de
produtos para projetos e JumpStart

5.

Para confirmar que seu SageMaker O domínio tem permissões ativas de modelo de projeto:
a.

Abra o console do SageMaker .

b.

Escolha Painel de controle.
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c.

Escolha oConfiguraçõesícone no canto superior direito doDomínioCartão.

d.

EscolhaConfigurações do Studiono painel lateral esquerdo.

e.

DebaixoProjetos e JumpStart, certifique-se de que as seguintes opções estão ativadas:
• Habilitar Amazon SageMaker modelos de projeto e Amazon SageMaker JumpStartpara esta
conta da
• Habilitar Amazon SageMaker modelos de projeto e Amazon SageMaker JumpStartpara
usuários do Studio Studio
• Crie as funções necessárias para usar a atualização mais recenteAWSCatálogo de serviços de
produtos para projetos e JumpStart

6.

Para visualizar uma lista de suas funções:
a.

Abra o console do SageMaker .

b.

Escolha Painel de controle.
Uma lista de suas funções aparece naAppsCartão abaixoProjects.

Important
A partir de 25 de julho, exigimos funções adicionais para usar modelos de projeto. Aqui
está a lista completa de funções que você deve ver emProjects:
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLaunchRole
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsUseRole
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsApiGatewayRole
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationRole
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildRole
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineRole
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsRole
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsFirehoseRole
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsGlueRole
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaRole
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsExecutionRole

Crie um projeto MLOps usando a Amazon SageMaker
Estúdio
Este procedimento demonstra como criar um projeto MLOps usando o Amazon SageMaker O.
Pré-requisitos
• Uma conta do IAM ou do IAM Identity Center para fazer login no Studio. Para obter mais informações,
consulte Integração na Amazon SageMaker Domínio (p. 37).
• Permissão para usar SageMaker-modelos de projeto fornecidos. Para obter mais informações, consulte
SageMaker Permissões do Studio necessárias para usar projetos (p. 3325).
• Familiaridade básica com a interface de usuário do Studio. Para obter mais informações, consulte
Amazônia SageMaker Visão geral do Studio UI (p. 123).

Para criar um projeto no Studio
1.
2.

Faça login no Studio. Para obter mais informações, consulteIntegração na Amazon SageMaker
Domínio (p. 37)
Na barra lateral do Studio, escolha oSageMaker recursosÍcone (
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3.

SelectProjetosna lista suspensa.

4.

Escolha Create project (Criar projeto).
OCriar projetoa guia é aberta exibindo uma lista de modelos disponíveis.

5.

ParaSageMaker modelos de projeto, escolhaSageMaker modelos. Para obter mais informações sobre
modelos de projeto, consulteModelos de projeto MLOps (p. 3327).

6.

EscolhaModelo de MLOPs para construção, treinamento e implantação de modelos.

7.

EscolhaSelecione o modelo do projeto.
OCriar projetoalterações de guia a serem exibidasDetalhes do projeto.

8.

Insira as seguintes informações:
• ParaDetalhes do projeto, insira um nome e uma descrição para o projeto.
• Opcionalmente, adicione tags, que são pares chave-valor que você pode usar para monitorar seus
projetos.

9.

EscolhaCriar projetoe aguarde até que o projeto apareça naProjetoslista.

Modelos de projeto MLOps
Uma Amazon SageMaker o modelo de projeto automatiza a configuração e implementação de MLOPs
para seus projetos. UMA SageMaker modelo de projeto é umAWS Service Catalogproduto que SageMaker
disponibiliza para a Amazon SageMaker Usuários do Estágio. EssesAWS Service Catalogos produtos
são visíveis em seuAWS Service Catalogconsole depois de habilitar as permissões ao integrar ou
atualizar a Amazon SageMaker O. Para obter informações sobre como habilitar permissões de uso
SageMakermodelos de projeto, consulteSageMaker Permissões do Studio necessárias para usar
projetos (p. 3325). Usar o SageMaker modelos de projeto para criar um projeto que é um end-to-end
Solução de MLOPs.
Se você for administrador, poderá criar modelos de projeto personalizados do zero ou modificar um dos
modelos de projeto fornecidos pelo SageMaker. Os usuários do Studio em sua organização podem usar
esses modelos de projeto personalizados para criar seus projetos.
Tópicos
• Usar o SageMaker-Modelos de projeto fornecidos (p. 3327)
• Crie modelos de projeto personalizados (p. 3334)

Usar o SageMaker-Modelos de projeto fornecidos
Amazônia SageMaker fornece modelos de projeto que criam a infraestrutura necessária para criar uma
solução de MLOps para integração e implantação contínuas (CI/CD) de modelos de ML. Use esses
modelos para processar dados, extrair recursos, treinar e testar modelos, registrar os modelos no
SageMaker registre o modelo e implante os modelos para inferência. Você pode personalizar o código
inicial e os arquivos de configuração para atender às suas necessidades.

Important
A partir de 25 de julho de 2022, exigimos funções adicionais para usar modelos de projeto.
Para obter uma lista completa das funções necessárias e instruções sobre como criá-las,
consulteSageMaker Permissões do Studio necessárias para usar projetos (p. 3325). Se você
não tiver as novas funções, receberá a mensagem de erroCodePipeline não está autorizada
a executar AssumeRole na função arn:aws-iam: :aws-iam: :aws-aws-aws-aws-aws-iam: :awsiam:AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineRolequando você tenta criar um
novo projeto e não pode continuar.
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SageMaker os modelos de projeto oferecem as seguintes opções de repositórios de código, ferramentas
de automação de fluxo de trabalho e estágios de pipeline:
• Repositório:AWS CodeCommitou repositórios Git de terceiros, como GitHub e Bitbucket
• Automação de fluxo de trabalho CI/CD:AWS CodePipelineou Jenkins
• Fases do pipeline: Construção e treinamento de modelos, implantação de modelos ou ambos
A discussão a seguir fornece uma visão geral de cada modelo que você pode escolher ao criar seu
SageMaker Projeto. Você também pode visualizar os modelos disponíveis no Studio ao seguirEtapa 1:
Criar o projetodoDemonstração do projeto.
Para step-by-step instruções sobre como criar um projeto real, você pode seguir uma das orientações do
projeto:
• Se você quiser usar o modeloModelo de MLOPs para construção, treinamento e implantação de
modelos (p. 3328)Consulte, ConsulteSageMaker Demonstrações do projeto MLOPs (p. 3338).
• Se você quiser usar o modeloModelo de MLOPs para criação, treinamento e implantação de modelos
com repositórios Git de terceiros usando CodePipeline (p. 3332)Consulte, ConsulteSageMaker Passo a
passo do projeto MLOPs usando repositórios Git de terceiros (p. 3343).
• Se você quiser usar o modeloModelo de MLOPs para criação, treinamento e implantação de modelos
com repositórios Git de terceiros usando Jenkins (p. 3332)Consulte, ConsulteCriar Amazon SageMaker
projetos usando controle de fonte de terceiros e Jenkins.
Tópicos
• Modelo de MLOPs para construção, treinamento e implantação de modelos (p. 3328)
• Modelo de MLOPs para construção de modelos, treinamento, implantação e Amazon SageMaker
Monitor de modelos (p. 3330)
• Modelo de MLOPs para construção de imagens, construção de modelos e implantação de
modelos (p. 3331)
• Modelo de MLOPs para criação, treinamento e implantação de modelos com repositórios Git de
terceiros usando CodePipeline (p. 3332)
• Modelo de MLOPs para criação, treinamento e implantação de modelos com repositórios Git de
terceiros usando Jenkins (p. 3332)
• Atualização SageMaker Projetos para usar repositórios Git de terceiros (p. 3333)

Modelo de MLOPs para construção, treinamento e implantação de modelos
Esse modelo é uma combinação dos dois modelos a seguir, cada um dos quais pode ser usado de forma
independente e contém todos os recursos fornecidos nesses modelos.
• Repositório:AWS CodeCommit
• Automação de fluxo de trabalho CI/CD:AWS CodePipeline
Modelo de MLOPs para construção e treinamento de modelos
Use esse modelo quando quiser que uma solução MLOps processe dados, extraia recursos, treine e
teste modelos e registre os modelos no SageMaker registro de modelos.
Este modelo fornece os seguintes recursos:
• UmaAWS CodeCommitrepositório que contém código de amostra que cria uma Amazon SageMaker
Modele o pipeline de criação de pipelines em código Python e mostra como criar e atualizar o
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SageMaker Pipeline. Esse repositório também tem um Python Jupyter Notebook que você pode
abrir e executar no Studio.
• UmaAWS CodePipelinepipeline que tem etapas de origem e construção. A etapa de origem aponta
para o CodeCommit repositório. A etapa de construção obtém o código desse repositório, cria
e atualiza o SageMaker pipeline, inicia a execução de um pipeline e aguarda a conclusão da
execução do pipeline.
• Um bucket do Amazon S3 para armazenar artefatos, incluindo CodePipeline e CodeBuildartefatos e
quaisquer artefatos gerados a partir do SageMaker Pipeline.
O diagrama a seguir ilustra o fluxo de trabalho eAWSrecursos usados por este modelo para ajudá-lo a
criar e treinar seus modelos.

Modelo de MLOPs para implantação de modelos
Use esse modelo para automatizar a implantação de modelos no SageMaker registro de modelos para
o SageMaker endpoints para inferência em tempo real. Este modelo reconhece alterações no registro
do modelo. Quando uma nova versão do modelo é registrada e aprovada, ela inicia automaticamente
uma implantação.
O modelo fornece um CodeCommit repositório com arquivos de configuração para especificar
as etapas de implantação do modelo,AWS CloudFormationmodelos para definir endpoints como
infraestrutura e código inicial para testar o endpoint.
Este modelo fornece os seguintes recursos:
• UmaAWS CodeCommitrepositório que contém código de amostra que implanta modelos em
endpoints em ambientes de teste e produção.
• UmaAWS CodePipelinepipeline que tem origem, construção, deploy-to-staging, e deploy-toproduction Etapas. A etapa de origem aponta para o CodeCommit repositório e a etapa de
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construção obtém o código desse repositório e gera CloudFormation pilhas para implantar. O
deploy-to-staging e deploy-to-production etapas do implante com o CloudFormation pilhas em
seus respectivos ambientes. Há uma etapa de aprovação manual entre as etapas de montagem
e produção, de modo que um engenheiro de MLOps deve aprovar o modelo antes que ele seja
implantado na produção.
Há também uma etapa de aprovação programática com testes de espaço reservado no código de
exemplo no CodeCommit repositório. Você pode adicionar outros testes para substituir os testes de
espaços reservados.
• Um bucket do Amazon S3 para armazenar artefatos, incluindo CodePipeline e CodeBuildartefatos e
quaisquer artefatos gerados a partir do SageMaker Pipeline.
• UMA CloudWatch evento para iniciar o pipeline quando uma versão do pacote modelo é aprovada
ou rejeitada.
O diagrama a seguir ilustra o fluxo de trabalho eAWSrecursos usados por esse modelo para ajudar
você a implantar seus modelos.

Conforme mencionado anteriormente, consulteDemonstração do projetopara uma demonstração que usa
esse modelo para criar um projeto real.

Modelo de MLOPs para construção de modelos, treinamento, implantação e
Amazon SageMaker Monitor de modelos
Este modelo é uma extensão do modelo MLOPs para construção, treinamento e implantação de modelos.
Inclui os componentes de construção, treinamento e implantação do modelo e uma Amazon adicional
SageMaker Modelo de Monitor de Modelo que fornece os seguintes tipos de monitoramento:
• Qualidade de dados— Monitore a variação na qualidade dos dados.
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• Qualidade do modelo— Monitore o desvio nas métricas de qualidade do modelo, como a precisão.
• Desvio de polarização para modelos em produção— Monitore o viés nas previsões de um modelo.
• Repositório:AWS CodeCommit
• Automação de fluxo de trabalho CI/CD:AWS CodePipeline

Modelo de MLOPs para Amazon SageMaker Monitor de modelos
Você pode usar esse modelo para uma solução MLOps para implantar um ou mais da Amazon SageMaker
monitores de qualidade de dados, qualidade do modelo, viés do modelo e explicabilidade do modelo para
monitorar um modelo implantado em um SageMaker endpoint de inferência.
Este modelo fornece os seguintes recursos:
• UmaAWS CodeCommit repositório que contém um exemplo de código Python que obtém olinhas de
baseusado pelos monitores do SageMaker Registre o modelo e atualiza os parâmetros do modelo para
os ambientes de teste e produção. Ele também contém umAWS CloudFormationmodelo para criar a
Amazon SageMaker Monitores de modelos.
• UmaAWS CodePipeline pipeline que tem etapas de origem, construção e implantação. A etapa de
origem aponta para o CodePipeline repositório. A etapa de criação obtém o código desse repositório,
obtém a linha de base do Registro do Modelo e atualiza os parâmetros do modelo para os ambientes
de teste e produção. As etapas de implantação implantam os monitores configurados nos ambientes
de teste e produção. A etapa de aprovação manual, dentro doDeployStagingestágio, exige que
você verifique se a produção SageMaker Endpoint éInServiceantes de aprovar e passar para
oDeployProdestágio.
• O modelo usa o mesmo bucket S3 criado pelo modelo MLOps para criação, treinamento e implantação
de modelos para armazenar as saídas dos monitores.
• Duas Amazon EventBridge regras de eventos iniciam a Amazônia SageMaker Monitor de modelosAWS
CodePipelinetoda vez que a encenação SageMaker o endpoint é atualizado ou uma alteração de código
é confirmada com o CodePipelinerepositório.

Modelo de MLOPs para construção de imagens, construção de modelos e
implantação de modelos
Este modelo é uma extensão doModelo de MLOPs para construção, treinamento e implantação de
modelos (p. 3328). Ele inclui os componentes de criação, treinamento e implantação do modelo desse
modelo e as seguintes opções:
• Inclui processamento de imagem — construção de pipeline
• Incluir imagem de treinamento — criação de pipeline
• Inclua imagem de inferência — criação de pipeline
Para cada um dos componentes selecionados durante a criação do projeto, os seguintes são criados
usando o modelo:
• Um repositório do Amazon ECR
• UMA SageMakerImagem
• UMA CodeCommit repositório contendo um Dockerfile que você pode personalizar
• UMA CodePipeline que é iniciada por mudanças no CodePipeline repositório
• UMA CodeBuild projeto que cria uma imagem Docker e a registra no repositório Amazon ECR
• Uma EventBridge regra que inicia o CodePipeline em um cronograma
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Quando o CodePipeline é iniciado, ele constrói um novo contêiner Docker e o registra em um
repositório Amazon ECR. Quando um novo contêiner é registrado no repositório Amazon ECR, um
novoImageVersioné adicionado ao SageMaker imagem. Isso inicia o pipeline de construção do modelo,
que por sua vez inicia o pipeline de implantação.
A imagem recém-criada é usada nas partes de criação, treinamento e implantação de modelos do fluxo de
trabalho, quando aplicável.

Modelo de MLOPs para criação, treinamento e implantação de modelos com
repositórios Git de terceiros usando CodePipeline
• Repositório: Git de terceiros. Estabeleça a AWS CodeStar conexão do seuAWSconta para o seu
GitHub usuário ou organização. Adicione uma tag com a chavesagemakerEndIdtruepara esta AWS
CodeStarconexão.
• Automação de fluxo de trabalho CI/CD:AWS CodePipeline
Este modelo fornece os seguintes recursos:
• Associações com um ou mais repositórios Git especificados pelo cliente.
• UmaAWS CodePipelinepipeline que tem origem, construção, deploy-to-staging, e deploy-to-production
Etapas. A etapa de origem aponta para o repositório Git de terceiros e a etapa de construção obtém o
código desse repositório e gera CloudFormation pilhas para implantar. O deploy-to-staging e deploy-toproduction etapas do implante com o CloudFormationpilhas em seus respectivos ambientes. Há uma
etapa de aprovação manual entre as etapas de montagem e produção, de modo que um engenheiro de
MLOps deve aprovar o modelo antes que ele seja implantado na produção.
• UmaAWS CodeBuildprojeto para preencher os repositórios Git com as informações do código inicial.
Isso requer uma AWS CodeStar conexão do seuAWSconta para sua conta no host do repositório Git.
• Um bucket do Amazon S3 para armazenar artefatos, incluindo CodePipeline e CodeBuildartefatos e
quaisquer artefatos gerados a partir do SageMaker Pipeline.
Conforme mencionado anteriormente, consultePasso a passo do projeto usando repositórios Git de
terceirospara uma demonstração que usa esse modelo para criar um projeto real.

Modelo de MLOPs para criação, treinamento e implantação de modelos com
repositórios Git de terceiros usando Jenkins
• Repositório: Git de terceiros. Estabeleça a AWS CodeStar conexão do seuAWSconta para o seu
GitHub usuário ou organização. Adicione uma tag com a chavesagemakerEndIdtruepara esta AWS
CodeStarconexão.
• Automação de fluxo de trabalho CI/CD: Jenkins
Este modelo fornece os seguintes recursos:
• Associações com um ou mais repositórios Git especificados pelo cliente.
• Código inicial para gerar pipelines Jenkins que têm origem, construção, deploy-to-staging, e deployto-production Etapas. A etapa de origem aponta para o repositório Git especificado pelo cliente. A
etapa de construção obtém o código desse repositório e gera dois CloudFormation pilhas. As etapas
de implantação implantam o CloudFormation pilhas em seus respectivos ambientes. Há uma etapa de
aprovação entre a etapa de preparação e a etapa de produção.
• UmaAWS CodeBuildprojeto para preencher os repositórios Git com as informações do código inicial.
Isso requer uma AWS CodeStar conexão do seuAWSconta para sua conta no host do repositório Git.
• Um bucket do Amazon S3 para armazenar artefatos do SageMaker projeto e SageMaker Pipeline.
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O modelo cria a associação entre seu projeto e os repositórios de controle de código-fonte, mas você
precisa executar etapas manuais adicionais para estabelecer a comunicação entre seusAWSConta da e
Jenkins. Para obter detalhes das etapas, consulteCriar Amazon SageMaker projetos usando controle de
fonte de terceiros e Jenkins.
As instruções ajudam você a criar a arquitetura mostrada no diagrama a seguir, com GitHub como o
repositório de controle de origem neste exemplo. Conforme mostrado, você está anexando seu repositório
Git ao projeto para verificar e gerenciar as versões do código. O Jenkins inicia o pipeline de construção do
modelo quando detecta alterações no código de construção do modelo no repositório Git. Você também
está conectando o projeto ao Jenkins para orquestrar as etapas de implantação do modelo, que começam
quando você aprova o modelo registrado no registro do modelo ou quando o Jenkins detecta alterações no
código de implantação do modelo.

Em resumo, as etapas orientam você nas seguintes tarefas:
1. Estabeleça a conexão entre seusAWSe GitHub contas.
2. Crie a conta Jenkins e importe os plug-ins necessários.
3. Crie a política de usuários e permissões do Jenkins IAM.
4. DefinaAWScredenciais para o usuário Jenkins IAM em seu servidor Jenkins.
5. Crie um token de API para comunicação com seu servidor Jenkins.
6. Usar uma CloudFormation modelo para configurar um modelo para configurar um EventBridge regra
para monitorar o registro de modelos para modelos recém-aprovados.
7. Criar a SageMaker projeto, que semeia seu GitHub repositórios com código de criação e implantação do
modelo.
8. Crie seu pipeline de construção de modelo Jenkins com o código inicial de construção do modelo.
9. Crie seu pipeline de implantação do modelo Jenkins com o código inicial de implantação do modelo.

Atualização SageMaker Projetos para usar repositórios Git de terceiros
A política gerenciada anexada àAmazonSageMakerServiceCatalogProductsUseRolea função foi
atualizada em 27 de julho de 2021 para uso com modelos Git de terceiros. Usuários que se conectam
à Amazon SageMaker Studio após essa data e habilite os modelos de projeto usam a nova política. Os
usuários que se integraram antes dessa data devem atualizar a política para usar esses modelos. Use uma
das opções a seguir para atualizar a política:
• Exclua a função e alterne as configurações do Studio
1.

No console do IAM, excluaAmazonSageMakerServiceCatalogProductsUseRole.
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2.

No painel de controle do Studio, escolhaEditar configurações.

3.

Alterne as duas configurações e, em seguida, escolhaEnviar.

• No console do IAM, adicione as seguintes permissões
aoAmazonSageMakerServiceCatalogProductsUseRole:
{

},
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"codestar-connections:UseConnection"
],
"Resource": "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
"Condition": {
"StringEqualsIgnoreCase": {
"aws:ResourceTag/sagemaker": "true"
}
}
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:PutObjectAcl"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::sagemaker-*"
]

Crie modelos de projeto personalizados
Se o SageMaker- os modelos fornecidos não atendem às suas necessidades (por exemplo, você deseja
ter uma orquestração mais complexa no CodePipeline com vários estágios ou etapas de aprovação
personalizadas), crie seus próprios modelos.
Recomendamos começar usando SageMaker-modelos fornecidos para entender como organizar seu
código e recursos e construir sobre eles. Para fazer isso, depois de habilitar o acesso do administrador ao
SageMaker modelos, faça login nohttps://console.aws.amazon.com/servicecatalog/, escolhaPortfóliose,
em seguida, escolhaImportado. Para obter informações sobre sobre aAWS Service CatalogConsulte,
ConsulteVisão geral doAWS Service CatalognaAWS Service CatalogGuia do usuário do.
Crie seus próprios modelos de projeto para personalizar seu projeto MLOps. SageMaker os modelos de
projeto sãoAWS Service Catalog—produtos provisionados para provisionar os recursos para seu projeto
de MLOPs.
Para criar um modelo de projeto personalizado, conclua as etapas a seguir.
1.

Crie um portfólio. Para obter mais informações, consulteEtapa 3: Criar um .AWS Service
CatalogPortfólio.

2.

Crie um produto. Um produto é um CloudFormation modelo. Você pode criar várias versões do
produto. Para obter mais informações, consulteEtapa 4: Criar um .AWS Service CatalogProduto.
Para que o produto funcione com SageMaker projetos, adicione os seguintes parâmetros ao seu
modelo de produto.
SageMakerProjectName:
Type: String
Description: Name of the project
SageMakerProjectId:
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Description: Service generated Id of the project.

Important
Recomendamos que você embrulhe o CodeCommit repositório no SageMaker repositório
de código para que os repositórios do projeto sejam visíveis no modo VPC. O modelo de
amostra e a adição necessária são mostrados nos seguintes exemplos de código.
Modelo original (amostra):
ModelBuildCodeCommitRepository:
Type: AWS::CodeCommit::Repository
Properties:
# Max allowed length: 100 chars
RepositoryName: !Sub sagemaker-${SageMakerProjectName}${SageMakerProjectId}-modelbuild # max: 10+33+15+10=68
RepositoryDescription: !Sub SageMaker Model building workflow
infrastructure as code for the Project ${SageMakerProjectName}
Code:
S3:
Bucket: SEEDCODE_BUCKETNAME
Key: toolchain/model-building-workflow-v1.0.zip
BranchName: main

Conteúdo adicional para adicionar no modo VPC:
SageMakerRepository:
Type: AWS::SageMaker::CodeRepository
Properties:
GitConfig:
RepositoryUrl: !GetAtt ModelBuildCodeCommitRepository.CloneUrlHttp
Branch: main

3.

Adicione uma restrição de inicialização. Uma restrição de lançamento designa uma função do
IAM queAWS Service Catalogpressupõe quando um usuário lança um produto. Para obter mais
informações, consulteEtapa 6: Adicione uma restrição de inicialização para atribuir uma função do
IAM.

4.

Provisionar o produto emhttps://console.aws.amazon.com/servicecatalog/para testar o modelo. Se
você estiver satisfeito com seu modelo, vá para a próxima etapa para disponibilizá-lo no Studio.

5.

Conceder acesso aoAWS Service Catalogportfólio criado na etapa 1 para a função de execução do
Studio. Use a função de execução de domínio do Studio ou uma função de usuário que tenha acesso
ao Studio. Para obter mais informações sobre a adição de uma função ao portfólio, consulteEtapa 7:
Conceder aos usuários finais acesso ao portfólio.

6.

Para disponibilizar seu modelo de projeto em seuModelos de organizaçãolista no Studio, crie uma tag
com a seguinte chave e valor para oAWS Service Catalogproduto que você criou na etapa 2.
• chave: sagemaker:studio-visibility
• valor: true

Depois de concluir essas etapas, os usuários do Studio em sua organização podem criar um projeto com
o modelo que você criou seguindo as etapas emCrie um projeto MLOps usando a Amazon SageMaker
Estúdio (p. 3326)e escolhendoModelos de organizaçãoquando você escolhe um modelo.

Exibir recursos do projeto
Depois de criar um projeto, visualize os recursos associados ao projeto na Amazon SageMaker O.
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Para criar um projeto no Studio
1.

Faça login no Studio. Para obter mais informações, consulteIntegração na Amazon SageMaker
Domínio (p. 37)

2.

EscolhaSageMaker Recursose, em seguida, selecioneProjetos.

3.

Clique duas vezes no nome do projeto para o qual deseja visualizar os detalhes.
Uma guia com os detalhes do projeto é exibida.

Na guia de detalhes do projeto, é possível visualizar as seguintes entidades associadas ao projeto.
• Repositórios: Repositórios de código (repos) associados a esse projeto. Se você usar um SageMakermodelo fornecido quando você cria seu projeto, ele cria umAWS CodeCommitrepo ou um repositório
Git de terceiros. Para obter mais informações sobre o CodeCommitConsulte, ConsulteO que é oAWS
CodeCommit.
• Pipelines: SageMaker Pipelines de ML que definem etapas para preparar dados, treinar e implantar
modelos. Para obter informações sobre sobre a SageMaker Pipelines de ML, consulteCriar e gerenciar
SageMaker Pipelines do (p. 3289).
• Experimentos: Uma ou mais Amazon SageMaker Experimentos de piloto automático associados ao
projeto. Para obter informações sobre Piloto Automático, consulteAutomatize o desenvolvimento de
modelos com a Amazon SageMaker Piloto automático (p. 328).
• Grupos de modelos: Grupos de versões de modelo que foram criadas por execuções de pipeline
no projeto. Para obter informações sobre grupos de modelos, consulte.Criar um grupo de
modelos (p. 3017).
• Endpoints: SageMaker endpoints que hospedam modelos implantados para inferência em tempo real.
Quando uma versão do modelo é aprovada, ela é implantada em um endpoint.
• Configurações: Configurações para o projeto. Isso inclui o nome e a descrição do projeto, informações
sobre o modelo do projeto eSourceModelPackageGroupNamee metadados sobre o projeto.

Atualizar um projeto MLOps na Amazon SageMaker
Estúdio
Este procedimento demonstra como atualizar um projeto MLOps na Amazon SageMaker O. É possível
atualizá-laDescrição, versão do modelo e parâmetros do modelo.
Pré-requisitos
• Uma conta do IAM ou do IAM Identity Center para fazer login no Studio. Para obter mais informações,
consulte Integração na Amazon SageMaker Domínio (p. 37).
• Familiaridade básica com a interface de usuário do Studio. Para obter mais informações, consulte
Amazônia SageMaker Visão geral do Studio UI (p. 123).
• Adicione as seguintes políticas personalizadas em linha às funções especificadas:
Função criada pelo usuário comAmazonSageMakerFullAccess
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"servicecatalog:CreateProvisionedProductPlan",
"servicecatalog:DescribeProvisionedProductPlan",
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}

]

}

"servicecatalog:DeleteProvisionedProductPlan"
],
"Resource": "*"

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLaunchRole
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudformation:CreateChangeSet",
"cloudformation:DeleteChangeSet",
"cloudformation:DescribeChangeSet"
],
"Resource": "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"codecommit:PutRepositoryTriggers"
],
"Resource": "arn:aws:codecommit:*:*:sagemaker-*"
}
]

}

Para atualizar um projeto no Studio
1.
2.
3.

Faça login no Studio. Para obter mais informações, consulteIntegração na Amazon SageMaker
Domínio (p. 37)
Na barra lateral do Studio, escolha oSageMaker recursosÍcone (

).

SelectProjetosna lista suspensa.
Uma lista dos seus projetos é exibida.

4.

Você pode abrir oAtualização do projetocaixa de diálogo de uma das seguintes formas:
a.

Você pode abri-lo na lista de projetos.
Clique com o botão direito do mouse sobre o projetoAtualizaçãona lista suspensa.

b.

Você pode abri-lo na guia do projeto.
i.

Clique duas vezes no projeto na lista de projetos.

ii.

EscolhaAtualizaçãodoAçõesmenu no canto superior direito da guia do projeto.

5.

NoAtualizar o projetocaixa de diálogo, você pode editar oDescrição, versão do modelo e parâmetros
do modelo.

6.

EscolhaMostrar comparação.
Uma caixa de diálogo exibe as configurações originais e atualizadas do projeto. Qualquer alteração
nas configurações do seu projeto pode modificar ou excluir recursos no projeto atual. A caixa de
diálogo também exibe essas alterações.

7.

Pode ser necessário aguardar alguns minutos para que oAtualizaçãobotão para se tornar ativo.
Escolha Update (Atualizar).
3337

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Excluir um projeto MLOps

8.

A atualização do projeto pode levar alguns minutos para ser concluída. SelectConfiguraçõesna guia
do projeto e verifique se os parâmetros foram atualizados corretamente.

Excluir um projeto MLOps usando a Amazon
SageMaker Estúdio
Este procedimento demonstra como excluir um projeto MLOps usando a Amazon SageMaker O.
Pré-requisitos

Note
Você só pode excluir projetos do Studio que criou.
Essa condição faz parte da permissão do catálogo de
serviçosservicecatalog:TerminateProvisionedProductnaAmazonSageMakerFullAccesspolítica.
Se necessário, você poderá atualizar essa política para remover essa condição.
• Uma conta do IAM ou do IAM Identity Center para fazer login no Studio. Para obter mais informações,
consulte Integração na Amazon SageMaker Domínio (p. 37).
• Familiaridade básica com a interface de usuário do Studio. Para obter mais informações, consulte
Amazônia SageMaker Visão geral do Studio UI (p. 123).

Para excluir um projeto na Amazon SageMaker Estúdio
1.
2.
3.

Faça login no Studio. Para obter mais informações, consulteIntegração na Amazon SageMaker
Domínio (p. 37)
Na barra lateral do Studio, escolha oSageMaker recursosÍcone (
SelectProjetosna lista suspensa.

).

4.

Selecione o projeto de destino na lista suspensa. Se você não vê seu projeto, digite o nome do projeto
e aplique o filtro para encontrar seu projeto.

5.

Você pode excluir um projeto do Studio de uma das seguintes maneiras:
a.

Você pode excluir o projeto da lista de projetos.
Clique com o botão direito do mouse sobre o projetoExcluirna lista suspensa.

Note

b.

Essa funcionalidade é suportada na versão Studio v3.17.1 ou superior. Para obter mais
informações, consulteEncerrar e atualizar SageMaker Estúdio (p. 187)
Você pode excluir um projeto doDetalhes do projetoSeção.
i.

6.

Depois de encontrar seu projeto, clique duas vezes nele para ver seus detalhes.

ii. EscolhaExcluirdoAçõesPremenu.
Confirme sua escolha escolhendoExcluirdoApagar projetojanela.

SageMaker Demonstrações do projeto MLOPs
Este passo a passo usa o modeloModelo de MLOPs para construção, treinamento e implantação de
modelos (p. 3328)para demonstrar o uso de projetos MLOPs para criar um sistema de CI/CD para criar,
treinar e implantar modelos.
Pré-requisitos
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Para concluir este passo a passo, você precisa:
• Uma conta do IAM ou do IAM Identity Center para fazer login no Studio. Para obter mais informações,
consulte Integração na Amazon SageMaker Domínio (p. 37).
• Permissão para usar SageMaker-modelos de projeto fornecidos. Para obter mais informações, consulte
SageMaker Permissões do Studio necessárias para usar projetos (p. 3325).
• Familiaridade básica com a interface de usuário do Studio. Para obter mais informações, consulte
Amazônia SageMaker Visão geral do Studio UI (p. 123).
Tópicos
• Etapa 1: Crie o projeto do (p. 3339)
• Etapa 2: Clonar o repositório de código (p. 3339)
• Etapa 3: Faça uma alteração no código (p. 3340)
• Etapa 4: Aprovar o modelo (p. 3342)
• (Opcional) Etapa 5: Implante a versão do modelo na produção (p. 3342)
• Etapa 6: Liberação de recursos (p. 3342)

Etapa 1: Crie o projeto do
Nesta etapa, você cria um SageMaker Projeto MLOPs usando um SageMaker-modelo de projeto fornecido
para criar, treinar e implantar modelos.

Para criar a SageMaker Projeto de MLOPs
1.

Faça login no Studio. Para obter mais informações, consulteIntegração na Amazon SageMaker
Domínio (p. 37)

2.

EscolhaSageMaker recursose, em seguida, selecioneProjetosna lista suspensa.

3.

Escolha Create project (Criar projeto).
OCriar projetoa guia é exibida.

4.

ParaSageMaker modelos de projeto, escolhaModelos de organizaçãoe, em seguida, escolhaModelo
de MLOPs para construção, treinamento e implantação de modelos.

5.

ParaDetalhes do projeto, insira um nome e uma descrição para o projeto.

Quando o projeto aparece naProjetoslista com umaStatusdoCriado, siga para a próxima etapa.

Important
A partir de 25 de julho de 2022, exigimos funções adicionais para usar modelos de
projeto. Se você ver a mensagem de erroCodePipeline não está autorizada a executar
AssumeRole na função arn:aws-iam: :aws-iam: :aws-aws-aws-aws-aws-iam: :awsiam:AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineRole, consulte as Etapas 5-6
doSageMaker Permissões do Studio necessárias para usar projetos (p. 3325)para obter uma lista
completa das funções necessárias e instruções sobre como criá-las.

Etapa 2: Clonar o repositório de código
Depois de criar o projeto, dois CodeCommit repositórios são criados no projeto. Um dos repositórios
contém código para criar e treinar um modelo, e outro contém código para implantar o modelo. Nesta
etapa, você clona o repositório para o seu local SageMakerprojeto que contém o código para criar e treinar
o modelo para o ambiente Studio local para que você possa trabalhar com o código.
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Para clonar o repositório de código
1.

EscolhaSageMaker recursose, em seguida, selecioneProjetosna lista suspensa.

2.

Encontre o nome do projeto que você criou na etapa anterior e clique duas vezes nele para abrir a
guia do projeto.

3.

Na guia do projeto, escolhaRepositórios, e noCaminho localcoluna para o repositório que termina
comconstrução do modelo, escolhaclone repo....

4.

Na caixa de diálogo exibida, aceite os padrões e escolhaRepositório de clone.

Quando a clonagem do repositório é concluída, o caminho local aparece naCaminho localcoluna.
Escolha o caminho para abrir a pasta local que contém o código do repositório no Studio.

Etapa 3: Faça uma alteração no código
Agora, faça uma alteração no código do pipeline que cria o modelo e verifique a alteração para iniciar uma
nova execução do pipeline. A execução do pipeline registra uma nova versão do modelo.

Para fazer uma alteração no código
1.

2.

No Studio, escolha o ícone do navegador de arquivos (
) e navegue até opipelines/
abalonepasta. Clique duas vezespipeline.pypara abrir o arquivo de código.
Nopipeline.pyarquivo, encontre a linha que define o tipo de instância de treinamento.
training_instance_type = ParameterString(
name="TrainingInstanceType", default_value="ml.m5.xlarge"

Alteraçãoml.m5.xlargeparaml.m5.largee, em seguida, digiteCtrl+Spara salvar a alteração.
3.

Escolha oGitÍcone (
). Confirme, envie e envie a alteraçãopipeline.py. Para obter informações
sobre como usar o Git no Studio, consulteClone um repositório Git em SageMaker Estúdio (p. 183).
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Depois de empurrar sua alteração de código, o sistema MLOps inicia uma execução do pipeline que cria
uma nova versão do modelo. Na próxima etapa, você aprova a nova versão do modelo para implantá-la na
produção.

Etapa 4: Aprovar o modelo
Agora você aprova a nova versão do modelo que foi criada na etapa anterior para iniciar a implantação da
versão do modelo em um SageMaker Endpoint.

Para aprovar a versão do modelo
1.

EscolhaSageMaker recursose, em seguida, selecioneProjetosna lista suspensa.

2.

Encontre o nome do projeto que você criou na primeira etapa e clique duas vezes nele para abrir a
guia do projeto.

3.

Na guia do projeto, escolhaGrupos de modelose, em seguida, clique duas vezes no nome do grupo de
modelos que aparece.
A guia do grupo de modelos é exibida.

4.

Na guia do grupo de modelos, clique duas vezes emVersão 2. OVersão 2a guia é aberta.
EscolhaAtualizar status

5.

No modeloAtualizar status da versão do modelocaixa de diálogo, naStatuslista suspensa,
selecioneAprovadoe, em seguida, escolhaAtualizar status.
A aprovação da versão do modelo faz com que o sistema MLOPs implante o modelo em teste. Para
visualizar o endpoint, escolha oEndpointsna guia do projeto.

(Opcional) Etapa 5: Implante a versão do modelo na produção
Agora você pode implantar a versão do modelo no ambiente de produção.

Note
Para concluir essa etapa, você precisa ser administrador no seu domínio do Studio. Se não for
administrador, ignore esta etapa.

Para implantar a versão do modelo no ambiente de produção
1.

Faça login no CodePipeline Console dohttps://console.aws.amazon.com/codepipeline/

2.

EscolhaPipelines doe, em seguida, escolha o pipeline com o
nomeSagemakerProjectName-ProjectId- implantação do modelo, em queProjectNameé o nome
do seu projeto eProjectIdé o ID do seu projeto.

3.

NoDeployStagingEstágio gio gio gioAnalisar.

4.

NoAnalisarcaixa de diálogo, escolhaAprovado.
Aprovar aDeployStagingo estágio faz com que o sistema MLOPs implante o modelo na produção.
Para visualizar o endpoint, escolha oEndpointsna guia do projeto no Studio.

Etapa 6: Liberação de recursos
Para parar de incorrer em cobranças, limpe os recursos que foram criados nesta explicação passo a
passo. Para fazer isso, conclua as seguintes etapas.
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Note
Para excluir oAWS CloudFormationstack e o bucket do Amazon S3, você precisa ser um
administrador no Studio. Se você não for administrador, peça ao administrador que conclua essas
etapas.
1.

Na barra lateral do Studio, escolha oSageMaker recursosÍcone (

).

2.

EscolhaProjetosna lista suspensa.

3.

Selecione o projeto de destino na lista suspensa. Se você não vê seu projeto, digite o nome do projeto
e aplique o filtro para encontrar seu projeto.

4.

Você pode excluir um projeto do Studio de uma das seguintes maneiras:
a.

Você pode excluir o projeto da lista de projetos.
Clique com o botão direito do mouse sobre o projetoExcluirna lista suspensa.

Note
Essa funcionalidade é suportada na versão Studio v3.17.1 ou superior. Para obter mais
informações, consulteEncerrar e atualizar SageMaker Estúdio (p. 187)
b.

5.

Você pode excluir um projeto doDetalhes do projetoSeção.
i.

Quando você encontrar seu projeto, clique duas vezes nele para ver seus detalhes no painel
principal.

ii.

EscolhaExcluirdoAçõesPremenu.

Confirme sua escolha escolhendoExcluirdoApagar projetojanela.
Isso exclui oAWS Service Catalogproduto provisionado que o projeto criou. Isso inclui o CodeCommit,
CodePipeline, e CodeBuild recursos criados para o projeto.

6.

ExcluirAWS CloudFormationpilhas que o projeto criou. Existem duas pilhas, uma para montagem
e outra para produção. Os nomes das pilhas sãoSagemakerProjectName-ID do projetopreparação de implantaçãoeSagemakerProjectName-ID do projeto-Pipeline, em
queProjectNameé o nome do seu projeto eID do projetoé o ID do seu projeto.
Para obter informações sobre como excluir umAWS CloudFormationpilha, vejaExcluir uma pilha
naAWS CloudFormationconsolenaAWS CloudFormationGuia do usuário do.

7.

Excluir o bucket do Amazon S3 que o projeto criou. O nome do bucket éprojeto sagemaker-ID do
projeto, em queID do projetoé o ID do seu projeto.

SageMaker Passo a passo do projeto MLOPs usando
repositórios Git de terceiros
Este passo a passo usa o modeloModelo de MLOPs para criação, treinamento e implantação de modelos
com repositórios Git de terceiros usando CodePipeline (p. 3332)para demonstrar como usar projetos
MLOPs para criar um sistema de CI/CD para criar, treinar e implantar modelos.
Pré-requisitos
Para concluir este passo a passo, você precisa:
• Uma conta do IAM ou do IAM Identity Center para fazer login no Studio. Para obter mais informações,
consulte Integração na Amazon SageMaker Domínio (p. 37).
• Permissão para usar SageMaker-modelos de projeto fornecidos. Para obter mais informações, consulte
SageMaker Permissões do Studio necessárias para usar projetos (p. 3325).
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• Familiaridade básica com a interface de usuário do Studio. Para obter mais informações, consulte
Amazônia SageMaker Visão geral do Studio UI (p. 123).
• Dois GitHub repositórios inicializados com um README. Você insere esses repositórios no modelo do
projeto, o que semeará esses repositórios com código de construção e implantação do modelo.
Tópicos
• Etapa 1: Configurar o GitHubconexão (p. 3344)
• Etapa 2: Crie o projeto do (p. 3344)
• Etapa 3: Faça uma alteração no código (p. 3345)
• Etapa 4: Aprovar o modelo (p. 3346)
• (Opcional) Etapa 5: Implante a versão do modelo na produção (p. 3346)
• Etapa 6: Liberação de recursos (p. 3346)

Etapa 1: Configurar o GitHubconexão
Nesta etapa, você se conecta ao seu GitHub repositórios usando umAWS CodeStar conexão. O
SageMaker O projeto usa essa conexão para acessar seus repositórios de código-fonte.

Para configurar a GitHub conexão:
1.

Faça login no CodePipeline Console dohttps://console.aws.amazon.com/codepipeline/

2.

DebaixoConfiguraçõesno painel de navegação, selecioneConexões.

3.

Escolha Create connection (Criar conexão).

4.

ParaSelecione um provedor,GitHub.

5.

ParaNome da conexão, insira um nome.

6.

EscolhaConectar-se ao GitHub.

7.

Se oAWSConector GitHub o aplicativo não foi instalado anteriormente, escolhaInstalar novo aplicativo.
Isso exibe uma lista de todos os GitHub contas pessoais e organizações às quais você tem acesso.

8.

Escolha a conta na qual você deseja estabelecer conectividade para uso com SageMaker projetos e
GitHub repositórios.

9.

Selecione Configurar.

10. Opcionalmente, você pode selecionar seus repositórios específicos ou escolherTodos os repositórios.
11. Escolha Save (Salvar). Quando o aplicativo é instalado, você é redirecionado para oConectar-se ao
GitHubpágina e o ID de instalação são preenchidos automaticamente.
12. Selecione Conectar.
13. Adicione uma tag com a chavesagemakerEndIdtruepara esta AWS CodeStar conexão.
14. Copie o ARN da conexão para salvar para mais tarde. Você usa o ARN como um parâmetro na etapa
de criação do projeto.

Etapa 2: Crie o projeto do
Nesta etapa, você cria um SageMaker Projeto MLOPs usando um SageMaker-modelo de projeto fornecido
para criar, treinar e implantar modelos.

Para criar a SageMaker Projeto de MLOPs
1.

Faça login no Studio. Para obter mais informações, consulteIntegração na Amazon SageMaker
Domínio (p. 37)
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2.

EscolhaSageMaker recursose, em seguida, selecioneProjetosna lista suspensa.

3.

Escolha Create project (Criar projeto).
OCriar projetoa guia é exibida.

4.

ParaSageMaker modelos de projeto, escolhaModelo de MLOPs para criação, treinamento e
implantação de modelos com repositórios Git de terceiros.

5.

EscolhaSelecione o modelo do projeto.

6.

DebaixoModelBuild CodeRepository Informações, forneça os seguintes parâmetros:
• ParaURL, insira a URL do seu repositório Git para o código de construção do modelo em
https://git-urlformato.git.
• ParaFilial, insira a ramificação a ser usada do seu repositório Git para atividades de pipeline.
• ParaNome completo do repositório, insira o nome do repositório Git no formato denome de
usuário/nome do repositórioounome da organização/repositório.
• ParaConexão Codestar ARN, insira o ARN da AWS CodeStar conexão que você criou na Etapa 1.
• OCódigo de exemploA chave seletora permite que você escolha se deseja preencher o repositório
com o código inicial de construção do modelo. Podemos deixá-lo ligado para esta demonstração.

7.

DebaixoModelDeploy CodeRepository Informações, forneça os seguintes parâmetros:
• ParaURL, insira a URL do seu repositório Git para o código de implantação do modelo em
https://git-urlformato.git.
• ParaFilial, insira a ramificação a ser usada do seu repositório Git para atividades de pipeline.
• ParaNome completo do repositório, insira o nome do repositório Git no formato denome de
usuário/nome do repositórioounome da organização/repositório.
• ParaConexão Codestar ARN, insira o ARN da AWS CodeStar conexão que você criou na Etapa 1.
• OCódigo de exemploA chave seletora permite que você escolha se deseja preencher o repositório
com o código inicial de implantação do modelo. Podemos deixá-lo ligado para esta demonstração.

8.

Escolha Create Project (Criar projeto).

O projeto aparece naProjetoslista com umaStatusdoAprovado.

Etapa 3: Faça uma alteração no código
Agora, faça uma alteração no código do pipeline que cria o modelo e confirme a alteração para iniciar uma
nova execução do pipeline. A execução do pipeline registra uma nova versão do modelo.

Para fazer uma alteração no código
1.

Na construção do seu modelo GitHub repositório, navegue até opipelines/abalonepasta. Clique
duas vezespipeline.pypara abrir o arquivo de código.

2.

Nopipeline.pyarquivo, encontre a linha que define o tipo de instância de treinamento.
training_instance_type = ParameterString(
name="TrainingInstanceType", default_value="ml.m5.xlarge"

Abra o arquivo para edição, altereml.m5.xlargeparaml.m5.large, depois se comprometa.
Depois de confirmar sua alteração de código, o sistema MLOps inicia uma execução do pipeline que cria
uma nova versão do modelo. Na próxima etapa, você aprova a nova versão do modelo para implantá-la na
produção.
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Etapa 4: Aprovar o modelo
Agora você aprova a nova versão do modelo que foi criada na etapa anterior para iniciar a implantação da
versão do modelo em um SageMaker Endpoint.

Para aprovar a versão do modelo
1.

EscolhaSageMaker recursose, em seguida, selecioneProjetosna lista suspensa.

2.

Encontre o nome do projeto que você criou na primeira etapa e clique duas vezes nele para abrir a
guia do projeto.

3.

Na guia do projeto, escolhaGrupos de modelose, em seguida, clique duas vezes no nome do grupo de
modelos que aparece.
A guia do grupo de modelos é exibida.

4.

Na guia do grupo de modelos, clique duas vezes emVersão 2. OVersão 2a guia é aberta.
EscolhaAtualizar status.

5.

No modeloAtualizar status da versão do modelocaixa de diálogo, naStatuslista suspensa,
selecioneAprovadoe. em seguida, escolhaAtualizar status.
A aprovação da versão do modelo faz com que o sistema MLOPs implante o modelo em teste. Para
visualizar o endpoint, escolha oEndpointsna guia do projeto.

(Opcional) Etapa 5: Implante a versão do modelo na produção
Agora você pode implantar a versão do modelo no ambiente de produção.

Note
Para concluir essa etapa, você precisa ser administrador no seu domínio do Studio. Se não for
administrador, ignore esta etapa.

Para implantar a versão do modelo no ambiente de produção
1.

Faça login no CodePipeline Console dohttps://console.aws.amazon.com/codepipeline/

2.

EscolhaPipelines doe, em seguida, escolha o pipeline com o
nomeSagemakerProjectName-ProjectId- implantação do modelo, em queProjectNameé o nome
do seu projeto eProjectIdé o ID do seu projeto.

3.

NoDeployStagingEstágio gio gio gioAnalisar.

4.

NoAnalisarcaixa de diálogo, escolhaAprovado.
Aprovar aDeployStagingo estágio faz com que o sistema MLOPs implante o modelo na produção.
Para visualizar o endpoint, escolha oEndpointsna guia do projeto no Studio.

Etapa 6: Liberação de recursos
Para parar de incorrer em cobranças, limpe os recursos que foram criados nesta explicação passo a
passo.

Note
Para excluir oAWS CloudFormationstack e o bucket do Amazon S3, você precisa ser um
administrador no Studio. Se você não for administrador, peça ao administrador que conclua essas
etapas.
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1.

Na barra lateral do Studio, escolha oSageMaker recursosÍcone (

).

2.
3.

EscolhaProjetosna lista suspensa.
Selecione o projeto de destino na lista suspensa. Se você não vê seu projeto, digite o nome do projeto
e aplique o filtro para encontrar seu projeto.

4.

Você pode excluir um projeto do Studio de uma das seguintes maneiras:
a.

Você pode excluir o projeto da lista de projetos.
Clique com o botão direito do mouse sobre o projetoExcluirna lista suspensa.

Note
Essa funcionalidade é suportada na versão Studio v3.17.1 ou superior. Para obter mais
informações, consulteEncerrar e atualizar SageMaker Estúdio (p. 187)
b.

5.

Você pode excluir um projeto doDetalhes do projetoSeção.
i.

Quando você encontrar seu projeto, clique duas vezes nele para ver seus detalhes no painel
principal.

ii.

EscolhaExcluirdoAçõesPremenu.

Confirme sua escolha escolhendoExcluirdoExcluir projetojanela.
Isso exclui oAWS Service Catalogproduto provisionado que o projeto criou. Isso inclui o CodeCommit,
CodePipeline, e CodeBuild recursos criados para o projeto.

6.

ExcluirAWS CloudFormationpilhas que o projeto criou. Existem duas pilhas, uma para montagem
e outra para produção. Os nomes das pilhas sãoSagemakerProjectName-ID do projetopreparação de implantaçãoeSagemakerProjectName-ID do projeto-Pipeline, em
queProjectNameé o nome do seu projeto eID do projetoé o ID do seu projeto.
Para obter informações sobre como excluir umAWS CloudFormationpilha, vejaExcluir uma pilha
naAWS CloudFormationconsolenaAWS CloudFormationGuia do usuário do.

7.

Excluir o bucket do Amazon S3 que o projeto criou. O nome do bucket éprojeto sagemaker-ID do
projeto, em queID do projetoé o ID do seu projeto.

Amazônia SageMaker Acompanhamento de
linhagem ML
Amazônia SageMaker O ML Lineage Tracking cria e armazena informações sobre as etapas de um
fluxo de trabalho de aprendizado de máquina (ML), desde a preparação dos dados até a implantação
do modelo. Com as informações de rastreamento, você pode reproduzir as etapas do fluxo de trabalho,
rastrear a linhagem do modelo e do conjunto de dados e estabelecer padrões de governança e auditoria
do modelo.
com SageMaker Cientistas de dados e criadores de modelos do Lineage Tracking podem fazer o seguinte:
• Mantenha um histórico contínuo dos experimentos de descoberta de modelos.
• Estabeleça a governança do modelo rastreando artefatos de linhagem de modelos para auditoria e
verificação de conformidade.
Tópicos
• Entidades de rastreamento de lin (p. 3348)
• Amazônia SageMaker—Entidades de rastreamento criadas (p. 3350)
• Crie manualmente entidades de rastreamento (p. 3352)
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• Consultar entidades de linhagem (p. 3355)
• Rastreamento de linhagem do (p. 3361)
O diagrama a seguir mostra um exemplo de gráfico de linhagem que a Amazon SageMaker cria
automaticamente em um end-to-end fluxo de trabalho de ML de treinamento e implantação de modelos.

Entidades de rastreamento de lin
As entidades de rastreamento mantêm uma representação de todos os elementos do seu end-to-end fluxo
de Machine do Machine Você pode usar essa representação para estabelecer o modelo de governança,
reproduzir seu fluxo de trabalho e manter um registro do seu histórico de trabalho.
Amazônia SageMaker cria automaticamente entidades de rastreamento para componentes de teste e
seus ensaios e experimentos associados quando você cria SageMaker trabalhos como trabalhos de
processamento, trabalhos de treinamento e trabalhos de transformação em lote. Além do rastreamento
auto, você também podeCrie manualmente entidades de rastreamento (p. 3352)para modelar etapas
personalizadas em seu fluxo de trabalho. Para obter mais informações, consulteGerencie o Machine
Learning com a Amazon SageMaker Experimentos (p. 2259)
SageMaker também cria automaticamente entidades de rastreamento para as outras etapas de um fluxo
de trabalho para que você possa acompanhar o fluxo de trabalho de ponta a ponta. Para obter mais
informações, consulteAmazônia SageMaker—Entidades de rastreamento criadas (p. 3350)
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Você pode criar entidades adicionais para complementar aquelas criadas pelo SageMaker. Para obter
mais informações, consulteCrie manualmente entidades de rastreamento (p. 3352)
SageMaker reutiliza quaisquer entidades existentes em vez de criar novas. Por exemplo, só pode haver
um artefato com um únicoSourceUri.

Conceitos-chave para consultar a linhagem
• Linhagem— Metadados que rastreiam as relações entre várias entidades em seus fluxos de trabalho de
ML.
• QueryLineage— A ação para inspecionar sua linhagem e descobrir relacionamentos entre entidades.
• Entidades de linh— Os elementos de metadados dos quais sua linhagem é composta.
• Linhagem entre contas— Seu fluxo de trabalho de ML pode abranger mais de uma conta. Com a
linhagem entre contas, você pode configurar várias contas para criar automaticamente associações de
linhagem entre recursos de entidades compartilhadas. QueryLineage então, pode retornar entidades até
mesmo dessas contas compartilhadas.
As seguintes entidades de rastreamento estão definidas:

Entidades do
• Componente de teste— Um estágio de um teste de aprendizado de máquina. Inclui trabalhos de
processamento, trabalhos de treinamento e trabalhos de transformação em lote.
• Ensaio— Uma combinação de componentes de teste que geralmente produz um modelo.
• Exour— Um agrupamento de ensaios geralmente focados na solução de um caso de uso específico.

Entidades de linh
• Componente de teste— Representa o processamento, o treinamento e a transformação de trabalhos na
linhagem. Também faz parte do gerenciamento de experimentos.
• Contexto— Fornece um agrupamento lógico de outras entidades de rastreamento ou experimento.
Conceitualmente, experimentos e ensaios são contextos. Alguns exemplos são um endpoint e um
pacote de modelo.
• Ação— Representa uma ação ou atividade. Geralmente, uma ação envolve pelo menos um artefato de
entrada ou artefato de saída. Alguns exemplos são uma etapa do fluxo de trabalho e uma implantação
do modelo.
• Artifact— Representa um objeto ou dado endereçável de URI. Um artefato geralmente é uma entrada ou
uma saída para um componente ou ação de teste. Alguns exemplos incluem um conjunto de dados (URI
do bucket do S3) ou uma imagem (caminho de registro do Amazon ECR).
• Associação— Vincula outras entidades de rastreamento ou experimento, como uma associação entre a
localização dos dados de treinamento e um trabalho de treinamento.
Uma associação tem um opcionalAssociationTypePropriedade. Os valores a seguir estão disponíveis
junto com o uso sugerido para cada tipo. SageMaker não impõe restrições ao seu uso:
• ContributedTo— A fonte contribuiu para o destino ou participou da habilitação do destino. Por
exemplo, os dados de treinamento contribuíram para o trabalho de treinamento.
• AssociatedWith— A fonte está conectada ao destino. Por exemplo, um fluxo de trabalho de
aprovação está associado à implantação de um modelo.
• DerivedFrom- O destino é uma modificação da fonte. Por exemplo, uma saída resumida de uma
entrada de canal para um trabalho de processamento é derivada das entradas originais.
• Produced— A fonte gerou o destino. Por exemplo, um trabalho de treinamento produziu um artefato
modelo.
• SameAs— Quando a mesma entidade de linhagem é usada em contas diferentes.
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Properties comuns
• Tipo de propriedade
As entidades de ação, artefato e contexto têm umtipopropriedade,ActionType,ArtifactType,
eContextType, respectivamente. Essa propriedade é uma string personalizada que pode associar
informações significativas à entidade e ser usada como um filtro nas APIs de lista.
• Propriedade de origem
As entidades de ação, artefato e contexto têm umSourcePropriedade. Essa propriedade fornece o URI
subjacente que a entidade representa. Alguns exemplos são:
• UmaUpdateEndpointação em que a fonte é aEndpointArn.
• Um artefato de imagem para uma tarefa de processamento em que a fonte é aImageUri.
• UmaEndpointcontexto em que a fonte é aEndpointArn.
• Propriedade do
As entidades de ação e artefato têm uma opçãoMetadatapropriedade que pode fornecer as seguintes
informações:
• ProjectId— Por exemplo, o ID do SageMaker Projeto MLOPs ao qual um modelo pertence.
• GeneratedBy— Por exemplo, o SageMaker execução de pipeline que registrou uma versão de
pacote de modelo.
• Repository— Por exemplo, o repositório que contém um algoritmo.
• CommitId— Por exemplo, o ID do commit de uma versão do algoritmo.

Amazônia SageMaker—Entidades de rastreamento
criadas
Amazônia SageMaker cria automaticamente entidades de rastreamento para SageMaker trabalhos,
modelos, pacotes de modelos e endpoints, se os dados estiverem disponíveis. Não há limite para o
número de entidades de linhagem criadas pelo SageMaker.
Para obter informações sobre como você pode criar manualmente entidades de rastreamento, consulteCrie
manualmente entidades de rastreamento (p. 3352).
Tópicos
• Entidades de rastreamento para SageMaker Trabalhos (p. 3350)
• Entidades de rastreamento para pacotes de modelos (p. 3351)
• Entidades de rastreamento para endpoints (p. 3351)

Entidades de rastreamento para SageMaker Trabalhos
SageMaker cria um componente de teste para e associado a cada SageMaker trabalho. SageMaker cria
artefatos para rastrear os metadados do trabalho e as associações entre cada artefato e o trabalho.
Os artefatos são criados para as seguintes propriedades de trabalho e associados ao nome de recurso da
Amazon (ARN) do SageMaker trabalho. O artefatoSourceUriestá listado entre parênteses.

Trabalho de treinamento
• A imagem que contém o algoritmo de treinamento (TrainingImage).
• A fonte de dados de cada canal de entrada (S3Uri).
• A localização do modelo (S3OutputPath).
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• A localização dos dados do ponto de verificação local gerenciado (S3Uri).

Processamento de Job
• O contêiner a ser executado pelo trabalho de processamento (ImageUri).
• A localização dos dados para cada entrada e saída de processamento (S3Uri).

Transforme Job
• A fonte de dados de entrada a ser transformada (S3Uri).
• Os resultados da transformação (S3OutputPath).

Note
Os artefatos do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) são rastreados com base nos
valores de URI do Amazon S3 fornecidos à API Create, por exemploCreateTrainingJob, e não na
chave do Amazon S3 e nos valores de hash ou etag de cada arquivo.

Entidades de rastreamento para pacotes de modelos
As seguintes entidades são criadas:

Pacote de modelos
• Um contexto para cada grupo de pacotes de modelos.
• Um artefato para cada pacote de modelo.
• Uma associação entre cada artefato de pacote de modelo e o contexto de cada grupo de pacotes de
modelo ao qual o pacote pertence.
• Uma ação para a criação de uma versão de pacote de modelo.
• Uma associação entre o artefato do pacote de modelo e a ação de criação.
• Uma associação entre o artefato do pacote de modelo e o contexto de cada grupo de pacotes de
modelos ao qual o pacote pertence.
• Contadores de inferência
• Um artefato para a imagem usada em cada contêiner definido no pacote do modelo.
• Um artefato para o modelo usado em cada contêiner.
• Uma associação entre cada artefato e o artefato do pacote de modelo.
• Algoritmos
• Um artefato para cada algoritmo definido no pacote do modelo.
• Um artefato para o modelo criado por cada algoritmo.
• Uma associação entre cada artefato e o artefato do pacote de modelo.

Entidades de rastreamento para endpoints
As seguintes entidades são criadas pela Amazon SageMaker:

Endpoints
• Um contexto para cada endpoint
• Uma ação para a implantação do modelo que criou cada endpoint
• Um artefato para cada modelo implantado no endpoint
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• Um artefato para a imagem usada no modelo
• Um artefato para o pacote de modelos do modelo
• Um artefato para cada imagem implantada no endpoint
• Uma associação entre cada artefato e a ação de implantação do modelo

Crie manualmente entidades de rastreamento
Você pode criar manualmente entidades de rastreamento para qualquer propriedade. Para obter
informações sobre as entidades de rastreamento que a Amazon SageMaker cria automaticamente,
consulteAmazônia SageMaker—Entidades de rastreamento criadas (p. 3350).
É possível adicionar tags a todas as entidades, exceto associações. As tags são pares arbitrários de
valores-chave que fornecem informações personalizadas. Você pode filtrar ou classificar uma lista ou
consulta de pesquisa por tags. Para obter mais informações, consulte Marcar recursos da AWS na
Referência geral da AWS.
Para um caderno de amostra que demonstra como criar entidades de linhagem, consulte oAmazônia
SageMakerLinhagemNotebook noAmazônia SageMaker exemplo GitHub repositório.
Tópicos
• Crie entidades manualmente (p. 3352)
• Acompanhe manualmente um fluxo de trabalho (p. 3353)
• Limites (p. 3354)

Crie entidades manualmente
O procedimento a seguir mostra como criar e associar artefatos entre um SageMakertrabalho de
treinamento e endpoint. Você executa as seguintes etapas:

Importar entidades e associações de rastreamento
1.

Importe as entidades de rastreamento de linhagem.
import sys
!{sys.executable} -m pip install -q sagemaker
from sagemaker import get_execution_role
from sagemaker.session import Session
from sagemaker.lineage import context, artifact, association, action
import boto3
boto_session = boto3.Session(region_name=region)
sagemaker_client = boto_session.client("sagemaker")

2.

Crie os artefatos de entrada e saída.
code_location_arn = artifact.Artifact.create(
artifact_name='source-code-location',
source_uri='s3://...',
artifact_type='code-location'
).artifact_arn
# Similar constructs for train_data_location_arn and test_data_location_arn
model_location_arn = artifact.Artifact.create(
artifact_name='model-location',
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source_uri='s3://...',
artifact_type='model-location'
).artifact_arn

3.

Treine o modelo e obtenha otrial_component_arnque representa o trabalho de treinamento.

4.

Associe os artefatos de entrada e os artefatos de saída ao trabalho de treinamento (componente de
teste).
input_artifacts = [code_location_arn, train_data_location_arn, test_data_location_arn]
for artifact_arn in input_artifacts:
try:
association.Association.create(
source_arn=artifact_arn,
destination_arn=trial_component_arn,
association_type='ContributedTo'
)
except:
logging.info('association between {} and {} already exists', artifact_arn,
trial_component_arn)
output_artifacts = [model_location_arn]
for artifact_arn in output_artifacts:
try:
association.Association.create(
source_arn=trial_component_arn,
destination_arn=artifact_arn,
association_type='Produced'
)
except:
logging.info('association between {} and {} already exists', artifact_arn,
trial_component_arn)

5.

Crie o endpoint de inferência.
predictor = mnist_estimator.deploy(initial_instance_count=1,
instance_type='ml.m4.xlarge')

6.

Crie o contexto do endpoint.
from sagemaker.lineage import context
endpoint = sagemaker_client.describe_endpoint(EndpointName=predictor.endpoint_name)
endpoint_arn = endpoint['EndpointArn']
endpoint_context_arn = context.Context.create(
context_name=predictor.endpoint_name,
context_type='Endpoint',
source_uri=endpoint_arn
).context_arn

7.

Associe o trabalho de treinamento (componente experimental) e o contexto do endpoint.
association.Association.create(
source_arn=trial_component_arn,
destination_arn=endpoint_context_arn
)

Acompanhe manualmente um fluxo de trabalho
Você pode rastrear manualmente o fluxo de trabalho criado na seção anterior.
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Dado o endpoint Amazon Resource Name (ARN) do exemplo anterior, o procedimento a seguir mostra
como rastrear o fluxo de trabalho até os conjuntos de dados usados para treinar o modelo que foi
implantado no endpoint. Você executa as seguintes etapas:

Para monitorar um fluxo de trabalho do endpoint à fonte de dados de treinamento
1.

Importe as entidades de rastreamento.
import sys
!{sys.executable} -m pip install -q sagemaker
from sagemaker import get_execution_role
from sagemaker.session import Session
from sagemaker.lineage import context, artifact, association, action
import boto3
boto_session = boto3.Session(region_name=region)
sagemaker_client = boto_session.client("sagemaker")

2.

Obtenha o contexto do endpoint a partir do ARN do endpoint.
endpoint_context_arn = sagemaker_client.list_contexts(
SourceUri=endpoint_arn)['ContextSummaries'][0]['ContextArn']

3.

Obtenha o componente de teste da associação entre o componente de teste e o contexto do endpoint.
trial_component_arn = sagemaker_client.list_associations(
DestinationArn=endpoint_context_arn)['AssociationSummaries'][0]['SourceArn']

4.

Obtenha o artefato de localização dos dados de treinamento a partir da associação entre o
componente de teste e o contexto do endpoint.
train_data_location_artifact_arn = sagemaker_client.list_associations(
DestinationArn=trial_component_arn, SourceType='Model')['AssociationSummaries'][0]
['SourceArn']

5.

Obtenha a localização dos dados de treinamento a partir do artefato de localização dos dados de
treinamento.
train_data_location = sagemaker_client.describe_artifact(
ArtifactArn=train_data_location_artifact_arn)['Source']['SourceUri']
print(train_data_location)

Resposta:
s3://sagemaker-sample-data-us-east-2/mxnet/mnist/train

Limites
Você pode criar uma associação entre qualquer entidade, experimento e linhagem, exceto o seguinte:
• Você não pode criar uma associação entre duas entidades experimentais. As entidades experimentais
consistem em experimentos, ensaios e componentes de ensaios.
• Você pode criar uma associação com outra associação.
Ocorrerá um erro se você tentar criar uma entidade que já existe.
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Número máximo de entidades de linhagem criadas manualmente
• Ações: 3000
• Artefatos: 6000
• Associações: 6000
• Contextos: 500
Não há limite para o número de entidades de linhagem criadas automaticamente pela Amazon SageMaker.

Consultar entidades de linhagem
Amazônia SageMaker gera automaticamente gráficos de entidades de linhagem à medida que você as
usa. Você pode consultar esses dados para responder a várias perguntas. Você pode consultar suas
entidades de linhagem para:
• Recupere todos os conjuntos de dados que foram usados na criação de um modelo.
• Recupere todos os trabalhos que foram usados na criação de um endpoint.
• Recupere todos os modelos que usam um conjunto de dados.
• Recupere todos os endpoints que usam um modelo.
• Recupere quais endpoints são derivados de um determinado conjunto de dados.
• Recupere a execução do pipeline que criou um trabalho de treinamento.
• Recupere os relacionamentos entre entidades para investigação, governança e reprodutibilidade.
• Recupere todos os testes posteriores que usam o artefato.
• Recupere todos os testes iniciais que usam o artefato.
• Recupere uma lista de artefatos que usam o uri do S3 fornecido.
• Recupere artefatos upstream que usam o artefato do conjunto de dados.
• Recupere artefatos posteriores que usam o artefato do conjunto de dados.
• Recupere conjuntos de dados que usam o artefato de imagem.
• Recupere ações que usam o contexto.
• Recupere trabalhos de processamento que usam o endpoint.
• Recupere trabalhos de transformação que usam o endpoint.
• Recupere componentes de teste que usam o endpoint.
• Recupere o ARN para a execução do pipeline associado ao grupo de pacotes de modelos.
• Recupere todos os artefatos que usam a ação.
• Recupere todos os conjuntos de dados upstream que usam a ação de aprovação do pacote de modelo.
• Recupere o pacote do modelo da ação de aprovação do pacote do modelo.
• Recupere contextos de endpoint downstream que usam o endpoint.
• Recupere o ARN para a execução do pipeline associado ao componente de teste.
• Recupere conjuntos de dados que usam o componente de teste.
• Recupere modelos que usam o componente de teste.
• Explore sua linhagem para visualização.
Tópicos
• Conceitos básicos básicos da consulta de entidades de linhagem (p. 3356)
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Limitações
• A consulta de linhagem não está disponível nas seguintes regiões:
• Ásia-Pacífico (Osaka) - ap-northeast-3
• UE (Milão) — eu-south-1
• África (Cidade do Cabo): af-sul
• Ásia-Pacífico (Jakarta), ap-southeast-3
• Atualmente, a profundidade máxima de relacionamentos a serem descobertos está limitada a 10.
• A filtragem é limitada às seguintes propriedades: data da última modificação, data de criação, tipo e tipo
de entidade de linhagem.

Conceitos básicos básicos da consulta de entidades de linhagem
A maneira mais fácil de começar a usar o:
• Amazônia SageMaker SDK for Pythonque definiu muitos casos de uso comuns.
• Para um notebook que demonstra como usar SageMaker APIs de linhagem para consultar
relacionamentos em todo o gráfico de linhagem, consultesagemaker-lineage-multihop-queries.ipynb.
Os exemplos a seguir mostram como usar oLineageQueryeLineageFilterAPIs para criar consultas
para responder perguntas sobre o gráfico de linhagem e extrair relacionamentos entre entidades para
alguns casos de uso.

Example Usar oLineageQueryAPI para encontrar associações de entidades
from
from
from
from

sagemaker.lineage.context import Context, EndpointContext
sagemaker.lineage.action import Action
sagemaker.lineage.association import Association
sagemaker.lineage.artifact import Artifact, ModelArtifact, DatasetArtifact

from sagemaker.lineage.query import (
LineageQuery,
LineageFilter,
LineageSourceEnum,
LineageEntityEnum,
LineageQueryDirectionEnum,
)
# Find the endpoint context and model artifact that should be used for the lineage queries.
contexts = Context.list(source_uri=endpoint_arn)
context_name = list(contexts)[0].context_name
endpoint_context = EndpointContext.load(context_name=context_name)

Example Encontre todos os conjuntos de dados associados a um endpoint
# Define the LineageFilter to look for entities of type `ARTIFACT` and the source of type
`DATASET`.
query_filter = LineageFilter(
entities=[LineageEntityEnum.ARTIFACT], sources=[LineageSourceEnum.DATASET]
)
# Providing this `LineageFilter` to the `LineageQuery` constructs a query that traverses
through the given context `endpoint_context`
# and find all datasets.
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query_result = LineageQuery(sagemaker_session).query(
start_arns=[endpoint_context.context_arn],
query_filter=query_filter,
direction=LineageQueryDirectionEnum.ASCENDANTS,
include_edges=False,
)
# Parse through the query results to get the lineage objects corresponding to the datasets
dataset_artifacts = []
for vertex in query_result.vertices:
dataset_artifacts.append(vertex.to_lineage_object().source.source_uri)
pp.pprint(dataset_artifacts)

Example Encontre os modelos associados a um endpoint
# Define the LineageFilter to look for entities of type `ARTIFACT` and the source of type
`MODEL`.
query_filter = LineageFilter(
entities=[LineageEntityEnum.ARTIFACT], sources=[LineageSourceEnum.MODEL]
)
# Providing this `LineageFilter` to the `LineageQuery` constructs a query that traverses
through the given context `endpoint_context`
# and find all datasets.
query_result = LineageQuery(sagemaker_session).query(
start_arns=[endpoint_context.context_arn],
query_filter=query_filter,
direction=LineageQueryDirectionEnum.ASCENDANTS,
include_edges=False,
)
# Parse through the query results to get the lineage objects corresponding to the model
model_artifacts = []
for vertex in query_result.vertices:
model_artifacts.append(vertex.to_lineage_object().source.source_uri)
# The results of the `LineageQuery` API call return the ARN of the model deployed to the
endpoint along with
# the S3 URI to the model.tar.gz file associated with the model
pp.pprint(model_artifacts)

Example Localize os componentes de teste associados ao endpoint
# Define the LineageFilter to look for entities of type `TRIAL_COMPONENT` and the source of
type `TRAINING_JOB`.
query_filter = LineageFilter(
entities=[LineageEntityEnum.TRIAL_COMPONENT],
sources=[LineageSourceEnum.TRAINING_JOB],
)
# Providing this `LineageFilter` to the `LineageQuery` constructs a query that traverses
through the given context `endpoint_context`
# and find all datasets.
query_result = LineageQuery(sagemaker_session).query(
start_arns=[endpoint_context.context_arn],
query_filter=query_filter,
direction=LineageQueryDirectionEnum.ASCENDANTS,
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)

include_edges=False,

# Parse through the query results to get the ARNs of the training jobs associated with this
Endpoint
trial_components = []
for vertex in query_result.vertices:
trial_components.append(vertex.arn)
pp.pprint(trial_components)

Example Mudando o ponto focal da linhagem
OLineageQuerypode ser modificado para ter diferentesstart_arnsque muda o ponto focal da
linhagem. Além disso, oLineageFilterpode usar várias fontes e entidades para expandir o escopo da
consulta.
A seguir, usamos o modelo como ponto focal da linhagem e encontramos os pontos finais e os conjuntos
de dados associados a ele.
# Get the ModelArtifact
model_artifact_summary = list(Artifact.list(source_uri=model_package_arn))[0]
model_artifact = ModelArtifact.load(artifact_arn=model_artifact_summary.artifact_arn)
query_filter = LineageFilter(
entities=[LineageEntityEnum.ARTIFACT],
sources=[LineageSourceEnum.ENDPOINT, LineageSourceEnum.DATASET],
)
query_result = LineageQuery(sagemaker_session).query(
start_arns=[model_artifact.artifact_arn], # Model is the starting artifact
query_filter=query_filter,
# Find all the entities that descend from the model, i.e. the endpoint
direction=LineageQueryDirectionEnum.DESCENDANTS,
include_edges=False,
)
associations = []
for vertex in query_result.vertices:
associations.append(vertex.to_lineage_object().source.source_uri)
query_result = LineageQuery(sagemaker_session).query(
start_arns=[model_artifact.artifact_arn], # Model is the starting artifact
query_filter=query_filter,
# Find all the entities that ascend from the model, i.e. the datasets
direction=LineageQueryDirectionEnum.ASCENDANTS,
include_edges=False,
)
for vertex in query_result.vertices:
associations.append(vertex.to_lineage_object().source.source_uri)
pp.pprint(associations)

Example Como usar oLineageQueryDirectionEnum.BOTHpara encontrar relacionamentos
ascendentes e descendentes
Quando a direção estiver definida comoBOTH, a consulta percorre o gráfico para encontrar
relacionamentos ascendentes e descendentes. Essa travessia ocorre não apenas do nó inicial, mas de
cada nó visitado. Por exemplo; se um trabalho de treinamento for executado duas vezes e os dois modelos
gerados pelo trabalho de treinamento forem implantados nos endpoints, o resultado da consulta com a
direção definida comoBOTHmostra os dois endpoints. Isso ocorre porque a mesma imagem é usada para

3358

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Consultar entidades de linhagem

treinar e implantar o modelo. Como a imagem é comum ao modelo, ostart_arne os dois endpoints
aparecem no resultado da consulta.
query_filter = LineageFilter(
entities=[LineageEntityEnum.ARTIFACT],
sources=[LineageSourceEnum.ENDPOINT, LineageSourceEnum.DATASET],
)
query_result = LineageQuery(sagemaker_session).query(
start_arns=[model_artifact.artifact_arn], # Model is the starting artifact
query_filter=query_filter,
# This specifies that the query should look for associations both ascending and
descending for the start
direction=LineageQueryDirectionEnum.BOTH,
include_edges=False,
)
associations = []
for vertex in query_result.vertices:
associations.append(vertex.to_lineage_object().source.source_uri)
pp.pprint(associations)

Example Direções noLineageQuery-ASCENDANTSxDESCENDANTS
Para entender a direção no gráfico de linhagem, use o seguinte gráfico de relacionamento de entidades Conjunto de dados -> Job de treinamento -> Modelo -> Ponto final
O ponto final é descendente do modelo e o modelo é descendente do conjunto de dados. Da mesma
forma, o modelo é ascendente do ponto final. Odirectionparâmetro pode ser usado para especificar se
a consulta deve retornar entidades que são descendentes ou ascendentes da entidade emstart_arns.
Se ostart_arnscontém um modelo e a direção éDESCENDANTS, a consulta retorna o endpoint. Se a
direção forASCENDANTS, a consulta retorna o conjunto de dados.
# In this example, we'll look at the impact of specifying the direction as ASCENDANT or
DESCENDANT in a `LineageQuery`.
query_filter = LineageFilter(
entities=[LineageEntityEnum.ARTIFACT],
sources=[
LineageSourceEnum.ENDPOINT,
LineageSourceEnum.MODEL,
LineageSourceEnum.DATASET,
LineageSourceEnum.TRAINING_JOB,
],
)
query_result = LineageQuery(sagemaker_session).query(
start_arns=[model_artifact.artifact_arn],
query_filter=query_filter,
direction=LineageQueryDirectionEnum.ASCENDANTS,
include_edges=False,
)
ascendant_artifacts = []
# The lineage entity returned for the Training Job is a TrialComponent which can't be
converted to a
# lineage object using the method `to_lineage_object()` so we extract the TrialComponent
ARN.
for vertex in query_result.vertices:
try:
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ascendant_artifacts.append(vertex.to_lineage_object().source.source_uri)
except:
ascendant_artifacts.append(vertex.arn)
print("Ascendant artifacts : ")
pp.pprint(ascendant_artifacts)
query_result = LineageQuery(sagemaker_session).query(
start_arns=[model_artifact.artifact_arn],
query_filter=query_filter,
direction=LineageQueryDirectionEnum.DESCENDANTS,
include_edges=False,
)
descendant_artifacts = []
for vertex in query_result.vertices:
try:
descendant_artifacts.append(vertex.to_lineage_object().source.source_uri)
except:
# Handling TrialComponents.
descendant_artifacts.append(vertex.arn)
print("Descendant artifacts : ")
pp.pprint(descendant_artifacts)

Example Funções auxiliares do SDK para facilitar as consultas de linhagem
As ClassesEndpointContext,ModelArtifact, eDatasetArtifacttêm funções auxiliares que
envolvem oLineageQueryAPI para facilitar a utilização de determinadas consultas de linhagem. O
exemplo a seguir mostra como usar essas funções auxiliares.
# Find all the datasets associated with this endpoint
datasets = []
dataset_artifacts = endpoint_context.dataset_artifacts()
for dataset in dataset_artifacts:
datasets.append(dataset.source.source_uri)
print("Datasets : ", datasets)
# Find the training jobs associated with the endpoint
training_job_artifacts = endpoint_context.training_job_arns()
training_jobs = []
for training_job in training_job_artifacts:
training_jobs.append(training_job)
print("Training Jobs : ", training_jobs)
# Get the ARN for the pipeline execution associated with this endpoint (if any)
pipeline_executions = endpoint_context.pipeline_execution_arn()
if pipeline_executions:
for pipeline in pipelines_executions:
print(pipeline)
# Here we use the `ModelArtifact` class to find all the datasets and endpoints associated
with the model
dataset_artifacts = model_artifact.dataset_artifacts()
endpoint_contexts = model_artifact.endpoint_contexts()
datasets = [dataset.source.source_uri for dataset in dataset_artifacts]
endpoints = [endpoint.source.source_uri for endpoint in endpoint_contexts]
print("Datasets associated with this model : ")
pp.pprint(datasets)
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print("Endpoints associated with this model : ")
pp.pprint(endpoints)
# Here we use the `DatasetArtifact` class to find all the endpoints hosting models that
were trained with a particular dataset
# Find the artifact associated with the dataset
dataset_artifact_arn = list(Artifact.list(source_uri=training_data))[0].artifact_arn
dataset_artifact = DatasetArtifact.load(artifact_arn=dataset_artifact_arn)
# Find the endpoints that used this training dataset
endpoint_contexts = dataset_artifact.endpoint_contexts()
endpoints = [endpoint.source.source_uri for endpoint in endpoint_contexts]
print("Endpoints associated with the training dataset {}".format(training_data))
pp.pprint(endpoints)

Example Obtendo uma visualização gráfica de linhagem
Uma classe auxiliarVisualizeré fornecido no caderno de amostravisualizer.pypara ajudar a traçar
o gráfico de linhagem. Quando a resposta da consulta é renderizada, um gráfico com as relações de
linhagem doStartArnsé exibido. DoStartArnsa visualização mostra as relações com as outras
entidades de linhagem retornadas naquery_lineageAção de API.
# Graph APIs
# Here we use the boto3 `query_lineage` API to generate the query response to plot.
from visualizer import Visualizer
query_response = sm_client.query_lineage(
StartArns=[endpoint_context.context_arn], Direction="Ascendants", IncludeEdges=True
)
viz = Visualizer()
viz.render(query_response, "Endpoint")
query_response = sm_client.query_lineage(
StartArns=[model_artifact.artifact_arn], Direction="Ascendants", IncludeEdges=True

)
viz.render(query_response, "Model")

Rastreamento de linhagem do
Amazônia SageMaker suporta o rastreamento de entidades de linhagem de umaAWSConta da.
OutrosAWSas contas podem compartilhar suas entidades de linhagem com você e você pode acessar
essas entidades de linhagem por meio de chamadas diretas de API ou SageMaker consultas de linhagem.
SageMaker usaAWS Resource Access Managerpara ajudá-lo a compartilhar com segurança seus recursos
de linhagem. Você pode compartilhar seus recursos por meio doAWS RAMconsole.

Configurar o rastreamento de linhagem entre contas
Você pode agrupar e compartilhar seus
As entidades de rastreamento mantêm uma representação de todos os elementos do seu endto-end fluxo de Machine do Machine Você pode usar essa representação para estabelecer o
modelo de governança, reproduzir seu fluxo de trabalho e manter um registro do seu histórico
de trabalho.
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Amazônia SageMaker cria automaticamente entidades de rastreamento para componentes
de teste e seus ensaios e experimentos associados quando você cria SageMaker trabalhos
como trabalhos de processamento, trabalhos de treinamento e trabalhos de transformação
em lote. Além do rastreamento auto, você também podeCrie manualmente entidades de
rastreamento (p. 3352)para modelar etapas personalizadas em seu fluxo de trabalho. Para
obter mais informações, consulteGerencie o Machine Learning com a Amazon SageMaker
Experimentos (p. 2259)
SageMaker também cria automaticamente entidades de rastreamento para as outras etapas de
um fluxo de trabalho para que você possa acompanhar o fluxo de trabalho de ponta a ponta.
Para obter mais informações, consulteAmazônia SageMaker—Entidades de rastreamento
criadas (p. 3350)
Você pode criar entidades adicionais para complementar aquelas criadas pelo SageMaker.
Para obter mais informações, consulteCrie manualmente entidades de rastreamento (p. 3352)
SageMaker reutiliza quaisquer entidades existentes em vez de criar novas. Por exemplo, só
pode haver um artefato com um únicoSourceUri.

Conceitos-chave para consultar a linhagem
• Linhagem— Metadados que rastreiam as relações entre várias entidades em seus fluxos de
trabalho de ML.
• QueryLineage— A ação para inspecionar sua linhagem e descobrir relacionamentos entre
entidades.
• Entidades de linh— Os elementos de metadados dos quais sua linhagem é composta.
• Linhagem entre contas— Seu fluxo de trabalho de ML pode abranger mais de uma
conta. Com a linhagem entre contas, você pode configurar várias contas para criar
automaticamente associações de linhagem entre recursos de entidades compartilhadas.
QueryLineage então, pode retornar entidades até mesmo dessas contas compartilhadas.
As seguintes entidades de rastreamento estão definidas:

Entidades do
• Componente de teste— Um estágio de um teste de aprendizado de máquina. Inclui trabalhos
de processamento, trabalhos de treinamento e trabalhos de transformação em lote.
• Ensaio— Uma combinação de componentes de teste que geralmente produz um modelo.
• Exour— Um agrupamento de ensaios geralmente focados na solução de um caso de uso
específico.

Entidades de linh

• Componente de teste— Representa o processamento, o treinamento e a transformação de
trabalhos na linhagem. Também faz parte do gerenciamento de experimentos.
• Contexto— Fornece um agrupamento lógico de outras entidades de rastreamento ou
experimento. Conceitualmente, experimentos e ensaios são contextos. Alguns exemplos são
um endpoint e um pacote de modelo.
• Ação— Representa uma ação ou atividade. Geralmente, uma ação envolve pelo menos
um artefato de entrada ou artefato de saída. Alguns exemplos são uma etapa do fluxo de
trabalho e uma implantação do modelo.
• Artifact— Representa um objeto ou dado endereçável de URI. Um artefato geralmente é uma
entrada ou uma saída para um componente ou ação de teste. Alguns exemplos incluem um
conjunto de dados (URI do bucket do S3) ou uma imagem (caminho de registro do Amazon
ECR).
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• Associação— Vincula outras entidades de rastreamento ou experimento, como uma
associação entre a localização dos dados de treinamento e um trabalho de treinamento.
Uma associação tem um opcionalAssociationTypePropriedade. Os valores a seguir estão
disponíveis junto com o uso sugerido para cada tipo. SageMaker não impõe restrições ao
seu uso:
• ContributedTo— A fonte contribuiu para o destino ou participou da habilitação
do destino. Por exemplo, os dados de treinamento contribuíram para o trabalho de
treinamento.
• AssociatedWith— A fonte está conectada ao destino. Por exemplo, um fluxo de
trabalho de aprovação está associado à implantação de um modelo.
• DerivedFrom- O destino é uma modificação da fonte. Por exemplo, uma saída resumida
de uma entrada de canal para um trabalho de processamento é derivada das entradas
originais.
• Produced— A fonte gerou o destino. Por exemplo, um trabalho de treinamento produziu
um artefato modelo.
• SameAs— Quando a mesma entidade de linhagem é usada em contas diferentes.
Properties comuns
• Tipo de propriedade
As entidades de ação, artefato e contexto têm
umtipopropriedade,ActionType,ArtifactType, eContextType, respectivamente. Essa
propriedade é uma string personalizada que pode associar informações significativas à
entidade e ser usada como um filtro nas APIs de lista.
• Propriedade de origem
As entidades de ação, artefato e contexto têm umSourcePropriedade. Essa propriedade
fornece o URI subjacente que a entidade representa. Alguns exemplos são:
• UmaUpdateEndpointação em que a fonte é aEndpointArn.
• Um artefato de imagem para uma tarefa de processamento em que a fonte é aImageUri.
• UmaEndpointcontexto em que a fonte é aEndpointArn.
• Propriedade do
As entidades de ação e artefato têm uma opçãoMetadatapropriedade que pode fornecer as
seguintes informações:
• ProjectId— Por exemplo, o ID do SageMaker Projeto MLOPs ao qual um modelo
pertence.
• GeneratedBy— Por exemplo, o SageMaker execução de pipeline que registrou uma
versão de pacote de modelo.
• Repository— Por exemplo, o repositório que contém um algoritmo.
• CommitId— Por exemplo, o ID do commit de uma versão do algoritmo.
(p. 3348)por meio de um grupo de linhagem na Amazônia SageMaker. SageMaker suporta somente
um grupo de linhagem padrão por conta. SageMaker cria o grupo de linhagem padrão sempre que uma
entidade de linhagem é criada em sua conta. Cada entidade de linhagem de propriedade de sua conta é
atribuída a esse grupo de linhagem padrão. Para compartilhar entidades de linhagem com outra conta,
você compartilha esse grupo de linhagem padrão com essa conta.

Note
Você pode compartilhar todas as entidades de rastreamento de linhagem em um grupo de
linhagem ou nenhuma.
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Crie um compartilhamento de recursos para suas entidades de linhagem usandoAWS Resource Access
ManagerConsole do. Para obter mais informações, consulteCompartilhar suaAWSrecursosnaAWS
Resource Access ManagerGuia do usuário do.

Note
Depois que o compartilhamento de recursos for criado, poderá demorar alguns minutos para que
o recurso e as associações principais sejam concluídos. Depois que a associação for definida,
a conta compartilhada receberá um convite para participar do compartilhamento de recursos.
A conta compartilhada deve aceitar o convite para obter acesso aos recursos compartilhados.
Para obter mais informações sobre como aceitar um convite de compartilhamento de recursos
emAWS RAMConsulte, ConsulteUsar oAWSrecursosnaAWSGuia do usuário do Resource Access
Manager.

Sua política de recursos de rastreamento de linhagem entre contas
Amazônia SageMaker suporta somente um tipo de política de recursos. O SageMaker a política de
recursos deve permitir todas as seguintes operações:
"sagemaker:DescribeAction"
"sagemaker:DescribeArtifact"
"sagemaker:DescribeContext"
"sagemaker:DescribeTrialComponent"
"sagemaker:AddAssociation"
"sagemaker:DeleteAssociation"
"sagemaker:QueryLineage"

Example A SageMaker política de recursos criada usandoAWS Resource Access Managerpara
criar um compartilhamento de recursos para um grupo de linhagem de contas.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "FullLineageAccess",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "123456789012" #account-id
},
"Action": [
"sagemaker:DescribeAction",
"sagemaker:DescribeArtifact",
"sagemaker:DescribeContext",
"sagemaker:DescribeTrialComponent",
"sagemaker:AddAssociation",
"sagemaker:DeleteAssociation",
"sagemaker:QueryLineage"
],
"Resource": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:111111111111:lineage-group/sagemakerdefault-lineage-group" #Sample lineage group resource
}
]
}

Rastrear entidades de linhagem entre contas
Com o rastreamento de linhagem entre contas, você pode associar entidades de linhagem em contas
diferentes usando o mesmoAddAssociationAção de API. Quando você associa duas entidades de
linhagem, SageMaker valida se você tem permissões para executar oAddAssociationAção da API em
ambas as entidades de linhagem. SageMaker então estabelece a associação. Se você não tiver essas
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permissões, SageMaker nãocriar a associação. Depois que a associação entre contas for estabelecida,
você poderá acessar qualquer entidade de linhagem a partir da outra por meio doQueryLineageAção de
API. Para obter mais informações, consulteConsultar entidades de linhagem (p. 3355)
Além do SageMaker criando automaticamente entidades de linhagem, se você tiver acesso entre contas,
SageMaker conecta artefatos que fazem referência ao mesmo objeto ou dados. Se os dados de uma conta
forem usados no rastreamento de linhagem por contas diferentes, SageMaker cria um artefato em cada
conta para rastrear esses dados. Com linhagem de contas cruzadas, sempre que SageMaker cria novos
artefatos, SageMaker verifica se há outros artefatos criados para os mesmos dados que também são
compartilhados com você. SageMaker em seguida, estabelece associações entre o artefato recém-criado
e cada um dos artefatos compartilhados com você com oAssociationTypedefinido comoSameAs. Em
seguida, você pode usar oQueryLineageAção de API para percorrer as entidades de linhagem em sua
própria conta até entidades de linhagem compartilhadas com você, mas de propriedade de umaAWSConta
da. Para obter mais informações, consulteConsultar entidades de linhagem (p. 3355)
Tópicos
• Acessando recursos de linhagem de contas diferentes (p. 3365)
• Autorização para consultar entidades de linhagem entre contas (p. 3365)

Acessando recursos de linhagem de contas diferentes
Depois que o acesso entre contas para compartilhamento de linhagem for configurado, você poderá
ligar para o seguinte SageMaker Ações de API diretamente com o ARN para descrever as entidades de
linhagem compartilhadas de outra conta:
• DescribeAction
• DescribeArtifact
• DescribeContext
• DescribeTrialComponent
Você também pode gerenciarAssociationspara entidades de linhagem de propriedade de contas diferentes
que são compartilhadas com você, usando o seguinte SageMaker Ações da API:
• AddAssociation
• DeleteAssociation
Para um notebook que demonstra como usar SageMaker APIs de linhagem para consultar a linhagem
entre contas., consultesagemaker-lineage-cross-account-com-ram.ipynb.

Autorização para consultar entidades de linhagem entre contas
Amazônia SageMaker deve validar se você tem permissões para executar oQueryLineageAção de API
noStartArns. Isso é aplicado por meio da política de recursos anexada aoLineageGroup. O resultado
dessa ação inclui todas as entidades de linhagem às quais você tem acesso, sejam elas de propriedade de
sua conta ou compartilhadas por outra conta. Para obter mais informações, consulteConsultar entidades
de linhagem (p. 3355)

Orquestração do Kubernetes
Você pode orquestrar seu SageMaker trabalhos de treinamento e inferência com SageMaker Operadores
para Kubernetes e o SageMaker Componentes para tubulações Kubeflow. SageMaker Os operadores do
Kubernetes facilitam para desenvolvedores e cientistas de dados que usam o Kubernetes treinar, ajustar
e implantar modelos de aprendizado de máquina (ML) no SageMaker. SageMaker Os componentes do
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Kubeflow Pipelines permitem que você mova seus trabalhos de processamento e treinamento de dados do
cluster Kubernetes para SageMakerdo serviço gerenciado otimizado para aprendizado de máquina.
Índice
• SageMaker Operadores do Kubernetes (p. 3366)
• SageMaker Componentes para tubulações Kubeflow (p. 3409)

SageMaker Operadores do Kubernetes
SageMaker Os operadores do Kubernetes facilitam para desenvolvedores e cientistas de dados que
usam o Kubernetes treinar, ajustar e implantar modelos de aprendizado de máquina (ML) no SageMaker.
Você pode instalá-los SageMaker Operadores em seu cluster Kubernetes no Amazon Elastic Kubernetes
Service (Amazon EKS) para criar SageMaker trabalhos de forma nativa usando a API Kubernetes e
ferramentas Kubernetes de linha de comando, comokubectl. Este guia mostra como configurar os
operadores. O guia também explica como usar os operadores para executar o treinamento do modelo, o
ajuste de hiperparâmetros e a inferência (em tempo real e em lote).

Important
A nova versão do SageMaker Operadores para usos do KubernetesAWSControladores
para Kubernetes (ACK). Para obter mais informações, consulteMigre recursos para o novo
SageMakerOperadores do Kubernetes (p. 3406)ou vá diretamente para oDocumentação do ACK.
Não há custo adicional para o uso desses operadores. Você incorre em cobranças por qualquer
SageMakerrecursos que você usa por meio desses operadores. Os procedimentos e diretrizes aqui
pressupõem que você esteja familiarizado com o Kubernetes e seus comandos básicos.
Índice
• O que é um operador? (p. 3366)
• Migre recursos para a nova operadora (p. 3368)
• Configuração baseada em função do IAM e implantação de operadores (p. 3368)
• Limpar os recursos (p. 3377)
• Excluir operadores (p. 3377)
• Solução de problemas (p. 3379)
• Imagens e SMlogs em cada Região (p. 3380)
• Usar o Amazon SageMaker Trabalhos (p. 3380)
• Migre recursos para o novo SageMakerOperadores do Kubernetes (p. 3406)

O que é um operador?
O Kubernetes é construído com base no que é chamado depadrão de controlador. Esse padrão permite
que aplicativos e ferramentas ouçam um gerente estadual central (ETCD) e ajam quando algo acontece.
Exemplos de tais aplicativos incluemcloud-controller-managerecontroller-manager. O padrão
do controlador permite que você crie experiências desacopladas e não precise se preocupar com a
forma como os outros componentes são integrados. Para adicionar novos recursos ao Kubernetes, os
desenvolvedores podem estender a API Kubernetes criando um recurso personalizado que contém a
lógica e os componentes específicos do aplicativo ou do domínio. Os operadores no Kubernetes permitem
que os usuários invoquem nativamente esses recursos personalizados e automatizem os fluxos de
trabalho associados.

Visão geral das permissões
O SageMaker Os operadores do Kubernetes permitem que você gerencie trabalhos no SageMaker do seu
cluster do Kubernetes. O acesso dos operadores SageMaker recursos em seu nome. A função do IAM
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que o operador assume para interagirAWSos recursos são diferentes das credenciais que você usa para
acessar o cluster Kubernetes. O papel também difere do papel que SageMaker pressupõe ao executar
seus trabalhos de aprendizado de máquina. A imagem a seguir explica esse design e esse fluxo.
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Migre recursos para a nova operadora
A nova Amazon SageMaker Operadores para uso do KubernetesAWSControladores para
Kubernetes(ACK) para treinar, ajustar e implantar modelos de aprendizado de máquina com a Amazon
SageMaker. Os novos operadores não são compatíveis com versões anteriores, portanto, certifique-se de
migrar os existentes SageMakerOperadores para recursos do Kubernetes do operador antigo para o novo
operador. Para começar a migrar recursos, consulte.Migre recursos para o novo SageMakerOperadores do
Kubernetes (p. 3406).

Configuração baseada em função do IAM e implantação de
operadores
As seções a seguir descrevem as etapas para configurar e implantar o operador.

Warning
As etapas a seguir não instalam a versão mais recente do SageMaker Operadores para
Kubernetes. Para instalar o novo SageMaker Operadores para Kubernetes, consulteMigre
recursos para o novo SageMakerOperadores do Kubernetes (p. 3406).

Pré-requisitos
Este guia presume que você concluiu os seguintes pré-requisitos:
• Instalou as seguintes ferramentas na máquina cliente usada para acessar seu cluster Kubernetes:
• kubectlVersão 1.13 ou posterior. Usar umakubectlversão que está em uma versão secundária do
plano de controle do cluster do Amazon EKS. Por exemplo, um 1,13kubectlO cliente funciona com
os clusters Kubernetes 1.13 e 1.14. O OpenID Connect (OIDC) não é suportado em versões anteriores
à 1.13.
• eksctlVersão 0.7.0 ou posterior
• AWSCLIVersão 1.16.232 ou posterior
• (opcional)ElmoVersão 3.0 ou posterior
• aws-iam-authenticator
• Tenha permissões do IAM para criar funções e anexar políticas a funções.
• Criei um cluster Kubernetes no qual executar os operadores. Deve ser a versão 1.13 ou 1.14 do
Kubernetes. Para criação automatizada de clusters usandoeksctlConsulte, ConsulteConceitos básicos
do eksctl. O provisionamento de um cluster leva de 20 a 30 minutos.

Implantação com escopo de cluster
Antes de implantar seu operador usando uma função do IAM, associe um provedor de OpenID Connect
(OIDC) à sua função para se autenticar com o serviço IAM.

Crie um provedor OpenID Connect para seu cluster
As instruções a seguir mostram como criar e associar um provedor de OIDC ao seu cluster Amazon EKS.
1.

Definir o localCLUSTER_NAMEeAWS_REGIONvariáveis de ambiente da seguinte forma:
# Set the Region and cluster
export CLUSTER_NAME="<your cluster name>"
export AWS_REGION="<your region>"

2.

Use o comando a seguir para associar o provedor OIDC ao seu cluster. Para obter mais informações,
consulteHabilitar funções do IAM para contas de serviço em seu cluster.
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eksctl utils associate-iam-oidc-provider --cluster ${CLUSTER_NAME} \
--region ${AWS_REGION} --approve

A saída será semelhante a:
[_]
[_]
[_]

eksctl version 0.10.1
using region us-east-1
IAM OpenID Connect provider is associated with cluster "my-cluster" in "us-east-1"

Agora que o cluster tem um provedor de identidade OIDC, você pode criar uma função e atribuir um
Kubernetes ServiceAccount permissão para assumir a função.

Obtenha o ID do OIDC
Para configurar a ServiceAccount, obtenha a URL do emissor do OpenID Connect usando o seguinte
comando:
aws eks describe-cluster --name ${CLUSTER_NAME} --region ${AWS_REGION} \
--query cluster.identity.oidc.issuer --output text

O comando retorna um URL como o seguinte:
https://oidc.eks.${AWS_REGION}.amazonaws.com/id/D48675832CA65BD10A532F597OIDCID

Nesse URL, o valorD48675832CA65BD10A532F597OIDCIDé o ID do OIDC. A ID do OIDC do seu cluster
é diferente. Você precisa desse valor de ID do OIDC para criar uma função.
Se sua saída forNone, isso significa que a versão do seu cliente é antiga. Para contornar isso, execute o
seguinte comando:
aws eks describe-cluster --region ${AWS_REGION} --query cluster --name ${CLUSTER_NAME} -output text | grep OIDC

O URL do OIDC é retornado da seguinte forma:
OIDC https://oidc.eks.us-east-1.amazonaws.com/id/D48675832CA65BD10A532F597OIDCID

Criar uma função do IAM
1.

Crie um arquivo chamadotrust.jsone insira o seguinte bloco de código de relação de confiança
nele. Certifique-se de substituir todos<OIDC ID>,<AWS account number>, e<EKS Cluster
region>espaços reservados com valores correspondentes ao seu cluster.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Federated": "arn:aws:iam::<AWS account number>:oidc-provider/oidc.eks.<EKS
Cluster region>.amazonaws.com/id/<OIDC ID>"
},
"Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
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"Condition": {
"StringEquals": {
"oidc.eks.<EKS Cluster region>.amazonaws.com/id/<OIDC ID>:aud":
"sts.amazonaws.com",
"oidc.eks.<EKS Cluster region>.amazonaws.com/id/<OIDC ID>:sub":
"system:serviceaccount:sagemaker-k8s-operator-system:sagemaker-k8s-operator-default"
}
}
}
]

}

2.

Execute o comando a seguir para criar uma função com a relação de confiança definida
emtrust.json. Essa função permite que o cluster Amazon EKS obtenha e atualize credenciais do
IAM.
aws iam create-role --region ${AWS_REGION} --role-name <role name> --assume-rolepolicy-document file://trust.json --output=text

A saída será semelhante a:
ROLE
arn:aws:iam::123456789012:role/my-role 2019-11-22T21:46:10Z
/
ABCDEFSFODNN7EXAMPLE
my-role
ASSUMEROLEPOLICYDOCUMENT
2012-10-17
STATEMENT
sts:AssumeRoleWithWebIdentity
Allow
STRINGEQUALS
sts.amazonaws.com
system:serviceaccount:sagemaker-k8s-operatorsystem:sagemaker-k8s-operator-default
PRINCIPAL
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/oidc.eks.useast-1.amazonaws.com/id/

Anote oROLE ARN; você passa esse valor para o seu operador.

Anexar o AmazonSageMakerFullAccess Política sobre a função
Para dar à função acesso a SageMaker, anexar oAmazonSageMakerFullAccesspolítica. Se quiser limitar
as permissões ao operador, você pode criar sua própria política personalizada e anexá-la.
Para anexar AmazonSageMakerFullAccess, execute o comando a seguir:
aws iam attach-role-policy --role-name <role name>
AmazonSageMakerFullAccess

--policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/

O Kubernetes ServiceAccount sagemaker-k8s-operator-defaultDeveria
terAmazonSageMakerFullAccessPermissões. Confirme isso ao instalar o operador.

Implantar o operador
Ao implantar seu operador, você pode usar um arquivo YAML ou gráficos Helm.

Implante o operador usando o YAML
Esta é a maneira mais simples de implantar seus operadores. O processo é o seguinte:
1.

Baixe o script do instalador usando o seguinte comando:
wget https://raw.githubusercontent.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s/master/
release/rolebased/installer.yaml
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2.

Edite oinstaller.yamlarquivo para substituireks.amazonaws.com/role-arn. Substitua o ARN
aqui pelo nome de recurso da Amazon (ARN) para a função baseada em OIDC que você criou.

3.

Use o comando a seguir para implantar o cluster:
kubectl apply -f installer.yaml

Implante o operador usando gráficos Helm
Use o Helm Chart fornecido para instalar o operador.
1.

Clone o diretório do instalador do Helm usando o comando a seguir:
git clone https://github.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s.git

2.

Navegue para a pasta amazon-sagemaker-operator-for-k8s/hack/charts/installer.
Edite orolebased/values.yamlarquivo, que inclui parâmetros de alto nível para o gráfico.
Substitua o ARN da função aqui pelo nome de recurso da Amazon (ARN) para a função baseada em
OIDC que você criou.

3.

Instale o Helm Chart usando o comando a seguir:
kubectl create namespace sagemaker-k8s-operator-system
helm install --namespace sagemaker-k8s-operator-system sagemaker-operator rolebased/

Se você decidir instalar o operador em um namespace diferente do especificado, precisará ajustar o
namespace definido na função do IAMtrust.jsonarquivo para correspondência.
4.

Depois de um momento, o gráfico é instalado com um nome gerado aleatoriamente. Verifique se a
instalação foi bem-sucedida executando o seguinte comando:
helm ls

A saída será semelhante a:
NAME

NAMESPACE
REVISION
UPDATED
STATUS
CHART
APP VERSION
sagemaker-operator
sagemaker-k8s-operator-system
1
2019-11-20
23:14:59.6777082 +0000 UTC
deployed
sagemaker-k8s-operator-0.1.0

Verifique a implantação do operador
1.

Você deve ser capaz de ver o SageMaker Definições de recursos personalizados (CRDs) para cada
operador implantado no cluster executando o comando a seguir:
kubectl get crd | grep sagemaker

A saída será semelhante a:
batchtransformjobs.sagemaker.aws.amazon.com
endpointconfigs.sagemaker.aws.amazon.com
hostingdeployments.sagemaker.aws.amazon.com
hyperparametertuningjobs.sagemaker.aws.amazon.com
models.sagemaker.aws.amazon.com
trainingjobs.sagemaker.aws.amazon.com
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2.

Verifique se o pod do operador está sendo executado com êxito. Use o comando a seguir para listar
todos os pods:
kubectl -n sagemaker-k8s-operator-system get pods

Você deve ver um pod chamadosagemaker-k8s-operator-controller-manager-*****no
namespace do namespacesagemaker-k8s-operator-systemcomo segue:
NAME
AGE
sagemaker-k8s-operator-controller-manager-12345678-r8abc
23s

READY

STATUS

RESTARTS

2/2

Running

0

Implantação com escopo de namespace
Você tem a opção de instalar seu operador dentro do escopo de um namespace individual do Kubernetes.
Nesse modo, o controlador só monitora e reconcilia recursos com SageMaker se os recursos forem
criados dentro desse namespace. Isso permite um controle mais detalhado sobre qual controlador está
gerenciando quais recursos. Isso é útil para implantação em váriosAWScontas ou controlar quais usuários
têm acesso a trabalhos específicos.
Este guia descreve como instalar um operador em um namespace específico e predefinido. Para implantar
um controlador em um segundo namespace, siga o guia do início ao fim e altere o namespace em cada
etapa.

Crie um provedor OpenID Connect para seu cluster Amazon EKS
As instruções a seguir mostram como criar e associar um provedor de OIDC ao seu cluster Amazon EKS.
1.

Definir o localCLUSTER_NAMEeAWS_REGIONvariáveis de ambiente da seguinte forma:
# Set the region and cluster
export CLUSTER_NAME="<your cluster name>"
export AWS_REGION="<your region>"

2.

Use o comando a seguir para associar o provedor OIDC ao seu cluster. Para obter mais informações,
consulteHabilitar funções do IAM para contas de serviço em seu cluster.
eksctl utils associate-iam-oidc-provider --cluster ${CLUSTER_NAME} \
--region ${AWS_REGION} --approve

A saída será semelhante a:
[_]
[_]
[_]

eksctl version 0.10.1
using region us-east-1
IAM OpenID Connect provider is associated with cluster "my-cluster" in "us-east-1"

Agora que o cluster tem um provedor de identidade OIDC, crie uma função e forneça um Kubernetes
ServiceAccount permissão para assumir a função.

Obtenha seu ID OIDC
Para configurar a ServiceAccount, primeiro obtenha a URL do emissor do OpenID Connect usando o
seguinte comando:
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aws eks describe-cluster --name ${CLUSTER_NAME} --region ${AWS_REGION} \
--query cluster.identity.oidc.issuer --output text

O comando retorna um URL como o seguinte:
https://oidc.eks.${AWS_REGION}.amazonaws.com/id/D48675832CA65BD10A532F597OIDCID

Nesse URL, o valor D48675832CA65BD10A532F597OIDCID é o ID do OIDC. A ID do OIDC do seu cluster
será diferente. Você precisa desse valor de ID do OIDC para criar uma função.
Se sua saída forNone, isso significa que a versão do seu cliente é antiga. Para contornar isso, execute o
seguinte comando:
aws eks describe-cluster --region ${AWS_REGION} --query cluster --name ${CLUSTER_NAME} -output text | grep OIDC

O URL do OIDC é retornado da seguinte forma:
OIDC https://oidc.eks.us-east-1.amazonaws.com/id/D48675832CA65BD10A532F597OIDCID

Crie sua função do IAM
1.

Crie um arquivo chamadotrust.jsone insira o seguinte bloco de código de relação de confiança
nele. Certifique-se de substituir todos<OIDC ID>,<AWS account number>,<EKS Cluster
region>, e<Namespace>espaços reservados com valores correspondentes ao seu cluster. Para os
fins deste guia,my-namespaceé usado para o<Namespace>value.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Federated": "arn:aws:iam::<AWS account number>:oidc-provider/oidc.eks.<EKS
Cluster region>.amazonaws.com/id/<OIDC ID>"
},
"Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
"Condition": {
"StringEquals": {
"oidc.eks.<EKS Cluster region>.amazonaws.com/id/<OIDC ID>:aud":
"sts.amazonaws.com",
"oidc.eks.<EKS Cluster region>.amazonaws.com/id/<OIDC ID>:sub":
"system:serviceaccount:<Namespace>:sagemaker-k8s-operator-default"
}
}
}
]

}

2.

Execute o comando a seguir para criar uma função com a relação de confiança definida
emtrust.json. Essa função permite que o cluster Amazon EKS obtenha e atualize credenciais do
IAM.
aws iam create-role --region ${AWS_REGION} --role-name <role name> --assume-rolepolicy-document file://trust.json --output=text

A saída será semelhante a:
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ROLE
arn:aws:iam::123456789012:role/my-role 2019-11-22T21:46:10Z
/
ABCDEFSFODNN7EXAMPLE
my-role
ASSUMEROLEPOLICYDOCUMENT
2012-10-17
STATEMENT
sts:AssumeRoleWithWebIdentity
Allow
STRINGEQUALS
sts.amazonaws.com
system:serviceaccount:my-namespace:sagemakerk8s-operator-default
PRINCIPAL
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/oidc.eks.useast-1.amazonaws.com/id/

Anote oROLE ARN. Você passa esse valor para sua operadora.

Anexar o AmazonSageMakerFullAccess Política para sua função
Para dar à função acesso a SageMaker, anexar oAmazonSageMakerFullAccesspolítica. Se quiser limitar
as permissões ao operador, você pode criar sua própria política personalizada e anexá-la.
Para anexar AmazonSageMakerFullAccess, execute o comando a seguir:
aws iam attach-role-policy --role-name <role name>
AmazonSageMakerFullAccess

--policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/

O Kubernetes ServiceAccount sagemaker-k8s-operator-defaultDeveria
terAmazonSageMakerFullAccessPermissões. Confirme isso ao instalar o operador.

Implante o operador em seu namespace
Ao implantar seu operador, você pode usar um arquivo YAML ou gráficos Helm.

Implante o operador em seu namespace usando YAML
Há duas partes na implantação de um operador dentro do escopo de um namespace. O primeiro é o
conjunto de CRDs que são instalados em um nível de cluster. Essas definições de recursos só precisam
ser instaladas uma vez por cluster Kubernetes. A segunda parte são as permissões do operador e a
própria implantação.
Se você ainda não instalou os CRDs no cluster, aplique o instalador de CRD YAML usando o seguinte
comando:
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s/
master/release/rolebased/namespaced/crd.yaml

Para instalar o operador no cluster:
1.

Baixe o instalador do operador YAML usando o comando a seguir:
wget https://raw.githubusercontent.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s/master/
release/rolebased/namespaced/operator.yaml

2.

Atualize o YAML do instalador para colocar os recursos no namespace especificado usando o
seguinte comando:
sed -i -e 's/PLACEHOLDER-NAMESPACE/<YOUR NAMESPACE>/g' operator.yaml

3.

Edite ooperator.yamlarquivo para colocar recursos em seueks.amazonaws.com/role-arn.
Substitua o ARN aqui pelo nome de recurso da Amazon (ARN) para a função baseada em OIDC que
você criou.
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4.

Use o comando a seguir para implantar o cluster:
kubectl apply -f operator.yaml

Implante o operador em seu namespace usando gráficos Helm
Há duas partes necessárias para implantar um operador dentro do escopo de um namespace. O primeiro é
o conjunto de CRDs que são instalados em um nível de cluster. Essas definições de recursos só precisam
ser instaladas uma vez por cluster Kubernetes. A segunda parte são as permissões do operador e a
própria implantação. Ao usar gráficos helm, você precisa primeiro criar o namespace usandokubectl.
1.

Clone o diretório do instalador do Helm usando o comando a seguir:
git clone https://github.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s.git

2.

Navegue para a pasta amazon-sagemaker-operator-for-k8s/hack/charts/installer/
namespaced. Edite orolebased/values.yamlarquivo, que inclui parâmetros de alto nível para
o gráfico. Substitua o ARN da função aqui pelo nome de recurso da Amazon (ARN) para a função
baseada no OIDC que você criou.

3.

Instale o Helm Chart usando o comando a seguir:
helm install crds crd_chart/

4.

Crie o namespace necessário e instale o operador usando o comando a seguir:
kubectl create namespace <namespace>
helm install --n <namespace> op operator_chart/

5.

Depois de um momento, o gráfico é instalado com o nomesagemaker-operator. Verifique se a
instalação foi bem-sucedida executando o seguinte comando:
helm ls

A saída será semelhante a:
NAME

NAMESPACE
STATUS
sagemaker-operator
my-namespace
23:14:59.6777082 +0000 UTC
deployed

UPDATED
APP VERSION
1
2019-11-20
sagemaker-k8s-operator-0.1.0

CHART

REVISION

Verifique a implantação do operador em seu namespace
1.

Você deve ser capaz de ver o SageMaker Definições de recursos personalizados (CRDs) para cada
operador implantado no cluster executando o comando a seguir:
kubectl get crd | grep sagemaker

A saída será semelhante a:
batchtransformjobs.sagemaker.aws.amazon.com
endpointconfigs.sagemaker.aws.amazon.com
hostingdeployments.sagemaker.aws.amazon.com
hyperparametertuningjobs.sagemaker.aws.amazon.com
models.sagemaker.aws.amazon.com
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trainingjobs.sagemaker.aws.amazon.com

2.

2019-11-20T17:12:34Z

Verifique se o pod do operador está sendo executado com êxito. Use o comando a seguir para listar
todos os pods:
kubectl -n my-namespace get pods

Você deve ver um pod chamadosagemaker-k8s-operator-controller-manager-*****no
namespace do namespacemy-namespacecomo segue:
NAME
AGE
sagemaker-k8s-operator-controller-manager-12345678-r8abc
23s

READY

STATUS

RESTARTS

2/2

Running

0

Instalar a SageMaker troncoskubectlplugin
Como parte do SageMaker Operadores do Kubernetes, você pode usar osmlogs pluginpelokubectl.
Isso permite SageMaker CloudWatch registros a serem transmitidos comkubectl.kubectlA deve ser
instalada noCAMINHO. Os comandos a seguir colocam o binário nasagemaker-k8s-binno seu diretório
inicial e adicione esse diretório ao seuPATH.
export os="linux"
wget https://amazon-sagemaker-operator-for-k8s-us-east-1.s3.amazonaws.com/kubectl-smlogsplugin/v1/${os}.amd64.tar.gz
tar xvzf ${os}.amd64.tar.gz
# Move binaries to a directory in your homedir.
mkdir ~/sagemaker-k8s-bin
cp ./kubectl-smlogs.${os}.amd64/kubectl-smlogs ~/sagemaker-k8s-bin/.
# This line adds the binaries to your PATH in your .bashrc.
echo 'export PATH=$PATH:~/sagemaker-k8s-bin' >> ~/.bashrc
# Source your .bashrc to update environment variables:
source ~/.bashrc

Use o comando a seguir para verificar se okubectlO plug-in está instalado corretamente:
kubectl smlogs

Se okubectlO plugin está instalado corretamente, sua saída deve ser parecida com o seguinte:
View SageMaker logs via Kubernetes
Usage:
smlogs [command]
Aliases:
smlogs, SMLogs, Smlogs
Available Commands:
BatchTransformJob
TrainingJob
help

View BatchTransformJob logs via Kubernetes
View TrainingJob logs via Kubernetes
Help about any command
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Flags:
-h, --help

help for smlogs

Use "smlogs [command] --help" for more information about a command.

Limpar os recursos
Para desinstalar o operador do seu cluster, primeiro você deve se certificar de excluir todos SageMaker
recursos do cluster. Não fazer isso faz com que a operação de exclusão do operador seja interrompida.
Execute os seguintes comandos para interromper todos os trabalhos:
# Delete all SageMaker jobs from Kubernetes
kubectl delete --all --all-namespaces hyperparametertuningjob.sagemaker.aws.amazon.com
kubectl delete --all --all-namespaces trainingjobs.sagemaker.aws.amazon.com
kubectl delete --all --all-namespaces batchtransformjob.sagemaker.aws.amazon.com
kubectl delete --all --all-namespaces hostingdeployment.sagemaker.aws.amazon.com

Você deve ver saída semelhante a:
$ kubectl delete --all --all-namespaces trainingjobs.sagemaker.aws.amazon.com
trainingjobs.sagemaker.aws.amazon.com "xgboost-mnist-from-for-s3" deleted
$ kubectl delete --all --all-namespaces hyperparametertuningjob.sagemaker.aws.amazon.com
hyperparametertuningjob.sagemaker.aws.amazon.com "xgboost-mnist-hpo" deleted
$ kubectl delete --all --all-namespaces batchtransformjob.sagemaker.aws.amazon.com
batchtransformjob.sagemaker.aws.amazon.com "xgboost-mnist" deleted
$ kubectl delete --all --all-namespaces hostingdeployment.sagemaker.aws.amazon.com
hostingdeployment.sagemaker.aws.amazon.com "host-xgboost" deleted

Depois de excluir tudo SageMaker empregos, vejaExcluir operadores (p. 3377)para excluir o operador do
seu cluster.

Excluir operadores
Excluir operadores baseados em cluster
Operadores instalados usando o YAML
Para desinstalar o operador do seu cluster, todos SageMaker Os recursos foram excluídos do cluster. Não
fazer isso faz com que a operação de exclusão do operador seja interrompida.

Note
Antes de excluir seu cluster, certifique-se de excluir todos SageMaker recursos do cluster.
Consulte Limpar os recursos (p. 3377) para obter mais informações.
Depois de excluir tudo SageMaker empregos, usokubectlpara excluir o operador do cluster:
# Delete the operator and its resources
kubectl delete -f /installer.yaml

Você deve ver saída semelhante a:
$ kubectl delete -f raw-yaml/installer.yaml
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namespace "sagemaker-k8s-operator-system" deleted
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io "batchtransformjobs.sagemaker.aws.amazon.com"
deleted
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io "endpointconfigs.sagemaker.aws.amazon.com"
deleted
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io "hostingdeployments.sagemaker.aws.amazon.com"
deleted
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io
"hyperparametertuningjobs.sagemaker.aws.amazon.com" deleted
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io "models.sagemaker.aws.amazon.com" deleted
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io "trainingjobs.sagemaker.aws.amazon.com"
deleted
role.rbac.authorization.k8s.io "sagemaker-k8s-operator-leader-election-role" deleted
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io "sagemaker-k8s-operator-manager-role" deleted
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io "sagemaker-k8s-operator-proxy-role" deleted
rolebinding.rbac.authorization.k8s.io "sagemaker-k8s-operator-leader-election-rolebinding"
deleted
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io "sagemaker-k8s-operator-manager-rolebinding"
deleted
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io "sagemaker-k8s-operator-proxy-rolebinding"
deleted
service "sagemaker-k8s-operator-controller-manager-metrics-service" deleted
deployment.apps "sagemaker-k8s-operator-controller-manager" deleted
secrets "sagemaker-k8s-operator-abcde" deleted

Operadores instalados usando Helm Charts
Para excluir os CRDs do operador, primeiro exclua todos os trabalhos em execução. Em seguida, exclua o
Helm Chart que foi usado para implantar os operadores usando os seguintes comandos:
# get the helm charts
helm ls
# delete the charts
helm delete <chart_name>

Excluir operadores baseados em namespace
Operadores instalados com o YAML
Para desinstalar o operador do seu cluster, primeiro certifique-se de que todos SageMaker Os recursos
foram excluídos do cluster. Não fazer isso faz com que a operação de exclusão do operador seja
interrompida.

Note
Antes de excluir seu cluster, certifique-se de excluir todos SageMaker recursos do cluster.
Consulte Limpar os recursos (p. 3377) para obter mais informações.
Depois de excluir tudo SageMaker empregos, usokubectlpara primeiro excluir o operador do namespace
e depois os CRDs do cluster. Execute os seguintes comandos para excluir o operador do cluster:
# Delete the operator using the same yaml file that was used to install the operator
kubectl delete -f operator.yaml
# Now delete the CRDs using the CRD installer yaml
kubectl delete -f https://raw.githubusercontent.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s/
master/release/rolebased/namespaced/crd.yaml
# Now you can delete the namespace if you want
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kubectl delete namespace <namespace>

Operadores instalados com Helm Charts
Para excluir os CRDs do operador, primeiro exclua todos os trabalhos em execução. Em seguida, exclua o
Helm Chart que foi usado para implantar os operadores usando os seguintes comandos:
# Delete the operator
helm delete <chart_name>
# delete the crds
helm delete crds
# optionally delete the namespace
kubectl delete namespace <namespace>

Solução de problemas
Depurando um Job que falhou
• Verifique o status do trabalho executando o seguinte:
kubectl get <CRD Type> <job name>

• Se o trabalho foi criado em SageMaker, você pode usar o seguinte comando para ver oSTATUSe
oSageMaker Job Name:
kubectl get <crd type> <job name>

• Você pode usar osmlogspara encontrar a causa do problema usando o seguinte comando:
kubectl smlogs <crd type> <job name>

• Você também pode usar odescribecomando para obter mais detalhes sobre o trabalho usando o
seguinte comando. A saída tem umadditionalcampo que tenha mais informações sobre o status do
trabalho.
kubectl describe <crd type> <job name>

• Se o trabalho não foi criado em SageMakere, em seguida, use os registros do pod do operador para
encontrar a causa do problema da seguinte forma:
$ kubectl get pods -A | grep sagemaker
# Output:
sagemaker-k8s-operator-system
sagemaker-k8s-operator-controller-manager-5cd7df4d74wh22z
2/2
Running
0
3h33m
$ kubectl logs -p <pod name> -c manager -n sagemaker-k8s-operator-system

Excluindo um operador CRD
Se a exclusão de um trabalho não estiver funcionando, verifique se o operador está em execução. Se o
operador não estiver em execução, você precisará excluir o finalizador usando as seguintes etapas:
1.

Em um novo terminal, abra a tarefa em um editor usandokubectl editcomo segue:
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kubectl edit <crd type> <job name>

2.

Edite o trabalho para excluir o finalizador removendo as duas linhas a seguir do arquivo. Salve o
arquivo e o trabalho será excluído.
finalizers:
- sagemaker-operator-finalizer

Imagens e SMlogs em cada Região
A tabela a seguir lista as imagens do operador e os SMLogs disponíveis em cada região.
RegiãoImagem do controlador

Linux SMLogs

us- 957583890962.dkr.ecr.useast-1 east-1.amazonaws.com/amazonsagemaker-operator-for-k8s:v1

https://s3.us-east-1.amazonaws.com/amazonsagemaker-operator-for-k8s-us-east-1/kubectlsmlogs-plugin/v1/linux.amd64.tar.gz

us- 922499468684.dkr.ecr.useast-2 east-2.amazonaws.com/amazonsagemaker-operator-for-k8s:v1

https://s3.us-east-2.amazonaws.com/amazonsagemaker-operator-for-k8s-us-east-2/kubectlsmlogs-plugin/v1/linux.amd64.tar.gz

us- 640106867763.dkr.ecr.uswest-2west-2.amazonaws.com/amazonsagemaker-operator-for-k8s:v1

https://s3.us-west-2.amazonaws.com/amazonsagemaker-operator-for-k8s-us-west-2/kubectlsmlogs-plugin/v1/linux.amd64.tar.gz

eu- 613661167059.dkr.ecr.euwest-1west-1.amazonaws.com/amazonsagemaker-operator-for-k8s:v1

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/amazonsagemaker-operator-for-k8s-eu-west-1/kubectlsmlogs-plugin/v1/linux.amd64.tar.gz

Usar o Amazon SageMaker Trabalhos
Para administrar uma Amazon SageMaker trabalho usando os Operadores para Kubernetes, você pode
aplicar um arquivo YAML ou usar os Helm Charts fornecidos.

Important
A nova versão do SageMaker Operadores para usos do KubernetesAWSControladores
para Kubernetes (ACK). Para obter mais informações, consulteMigre recursos para o novo
SageMakerOperadores do Kubernetes (p. 3406)ou vá diretamente para oDocumentação do ACK.
Todos os exemplos de trabalhos de operador nos tutoriais a seguir usam dados de amostra retirados de
um conjunto de dados público do MNIST. Para executar essas amostras, baixe o conjunto de dados em
seu bucket Amazon S3. Você pode localizar o conjunto de dados emBaixe o conjunto de dados do MNIST.
Índice
• TrainingJob operador (p. 3381)
• HyperParameterTuningJob operador (p. 3385)
• BatchTransformJob operador (p. 3390)
• HostingDeployment operador (p. 3394)
• ProcessingJoboperador (p. 3398)
• HostingAutoscalingPolicy Operador (HAP) (p. 3402)
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TrainingJob operador
Os operadores de tarefas de treinamento reconciliam sua especificação de trabalho de treinamento
especificada com SageMaker lançando-o para você em SageMaker. Você pode saber mais a respeito
SageMaker trabalhos de treinamento no SageMaker CreateTrainingJob Documentação de API.
Tópicos
• Criar uma TrainingJob Usando um arquivo YAML (p. 3381)
• Criar uma TrainingJob Usando um Helm Chart (p. 3381)
• Lista TrainingJobs (p. 3382)
• Descrever um TrainingJob (p. 3383)
• Visualizar logs de TrainingJobs (p. 3384)
• Excluir TrainingJobs (p. 3385)

Criar uma TrainingJob Usando um arquivo YAML
1.

Faça o download do arquivo YAML de amostra para treinamento usando o seguinte comando:
wget https://raw.githubusercontent.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s/master/
samples/xgboost-mnist-trainingjob.yaml

2.

Edite oxgboost-mnist-trainingjob.yamlarquivo para substituir oroleArnparâmetro com
seu<sagemaker-execution-role>, eoutputPathcom seu bucket do Amazon S3 que o
SageMaker a função de execução tem acesso de gravação a. OroleArndeve ter permissões para
que SageMaker pode acessar o Amazon S3, Amazon CloudWatche outros serviços da em seu
nome. Para obter mais informações sobre como criar uma SageMaker ExecutionRoleConsulte,
ConsulteSageMaker Funções. Aplique o arquivo YAML usando o seguinte comando:
kubectl apply -f xgboost-mnist-trainingjob.yaml

Criar uma TrainingJob Usando um Helm Chart
Você pode usar Helm Charts para executar TrainingJobs.
1.

Clonar o GitHub repositório para obter a fonte usando o seguinte comando:
git clone https://github.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s.git

2.

Navegue até oamazon-sagemaker-operator-for-k8s/hack/charts/training-jobs/pasta
e edite ovalues.yamlarquivo para substituir valores comorolearneoutputpathcom valores que
correspondem à sua conta. O RoleARN deve ter permissões para que SageMaker pode acessar o
Amazon S3, Amazon CloudWatche outros serviços da em seu nome. Para obter mais informações
sobre como criar uma SageMaker ExecutionRoleConsulte, ConsulteSageMaker Funções.

Criar a TrainingJob
Com as funções e os buckets do Amazon S3 substituídos pelos valores apropriados emvalues.yaml,
você pode criar um trabalho de treinamento usando o seguinte comando:
helm install . --generate-name

A saída será semelhante a:
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NAME: chart-12345678
LAST DEPLOYED: Wed Nov 20 23:35:49 2019
NAMESPACE: default
STATUS: deployed
REVISION: 1
TEST SUITE: None
NOTES:
Thanks for installing the sagemaker-k8s-trainingjob.

Verifique seu gráfico de capacete de treinamento
Para verificar se o Helm Chart foi criado com sucesso, execute:
helm ls

A saída será semelhante a:
NAME

NAMESPACE
REVISION
STATUS
CHART
chart-12345678
default
1
deployed
sagemaker-k8s-trainingjob-0.1.0
rolebased-12345678
default
1
deployed
sagemaker-k8s-operator-0.1.0

UPDATED
APP VERSION
2019-11-20 23:35:49.9136092 +0000 UTC
2019-11-20 23:14:59.6777082 +0000 UTC

helm installcria umaTrainingJobRecurso do Kubernetes. O operador lança o trabalho de
treinamento real em SageMaker e atualizar oTrainingJobRecurso do Kubernetes para refletir o status
do trabalho no SageMaker. Você incorre em cobranças por SageMakerrecursos usados durante a duração
do seu trabalho. Você não incorre em nenhuma cobrança depois que seu trabalho for concluído ou
interrompido.
Nota: SageMaker O não permite que você atualize um trabalho de treinamento em execução. Você não
pode editar nenhum parâmetro e reaplicar o arquivo/configuração. Altere o nome do metadado ou exclua
o trabalho existente e crie um novo. Semelhante aos operadores de treinamento existentes, como o TFJob
no Kubeflow,updatenão é compatível.

Lista TrainingJobs
Use o comando a seguir para listar todos os trabalhos criados usando o operador Kubernetes:
kubectl get TrainingJob

A saída listando todos os trabalhos deve ter a seguinte aparência:
kubectl get trainingjobs
NAME
STATUS
SECONDARY-STATUS
SAGEMAKER-JOB-NAME
xgboost-mnist-from-for-s3
InProgress
Starting
mnist-from-for-s3-examplef11eab94e0ed4671d5a8f

CREATION-TIME
2019-11-20T23:42:35Z

xgboost-

Um trabalho de treinamento continua sendo listado depois que o trabalho é concluído ou falhado. Você
pode remover umTrainingJobJob da lista seguindo as etapas Excluir um trabalho de treinamento. Os
trabalhos que foram concluídos ou interrompidos não incorrem em nenhuma cobrança por SageMaker
Recursos

TrainingJob Valores de status
OSTATUSpode ser um dos mostrados a seguir:
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•
•
•
•
•

Completed
InProgress
Failed
Stopped
Stopping

Esses status vêm diretamente do SageMaker oficialDocumentação de API.
Além do oficial SageMaker status, é possível paraSTATUSserSynchronizingK8sJobWithSageMaker.
Isso significa que o operador ainda não processou o trabalho.

Valores de status secundários
Os status secundários vêm diretamente do SageMaker oficialDocumentação de API. Eles contêm
informações mais granulares sobre o status do trabalho.

Descrever um TrainingJob
Você pode obter mais detalhes sobre o trabalho de treinamento usando odescribe kubectlcomando.
Isso geralmente é usado para depurar um problema ou verificar os parâmetros de um trabalho de
treinamento. Para obter informações sobre seu trabalho de treinamento, use o seguinte comando:
kubectl describe trainingjob xgboost-mnist-from-for-s3

A saída para seu trabalho de treinamento deve ser parecida com o seguinte:
Name:
xgboost-mnist-from-for-s3
Namespace:
default
Labels:
<none>
Annotations: <none>
API Version: sagemaker.aws.amazon.com/v1
Kind:
TrainingJob
Metadata:
Creation Timestamp: 2019-11-20T23:42:35Z
Finalizers:
sagemaker-operator-finalizer
Generation:
2
Resource Version: 23119
Self Link:
/apis/sagemaker.aws.amazon.com/v1/namespaces/default/trainingjobs/
xgboost-mnist-from-for-s3
UID:
6d7uiui-0bef-11ea-b94e-0ed467example
Spec:
Algorithm Specification:
Training Image:
8256416981234.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/xgboost:1
Training Input Mode: File
Hyper Parameters:
Name:
eta
Value: 0.2
Name:
gamma
Value: 4
Name:
max_depth
Value: 5
Name:
min_child_weight
Value: 6
Name:
num_class
Value: 10
Name:
num_round
Value: 10
Name:
objective
Value: multi:softmax
Name:
silent
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Value: 0
Input Data Config:
Channel Name:
train
Compression Type: None
Content Type:
text/csv
Data Source:
S 3 Data Source:
S 3 Data Distribution Type: FullyReplicated
S 3 Data Type:
S3Prefix
S 3 Uri:
https://s3-us-east-2.amazonaws.com/my-bucket/
sagemaker/xgboost-mnist/train/
Channel Name:
validation
Compression Type:
None
Content Type:
text/csv
Data Source:
S 3 Data Source:
S 3 Data Distribution Type: FullyReplicated
S 3 Data Type:
S3Prefix
S 3 Uri:
https://s3-us-east-2.amazonaws.com/my-bucket/
sagemaker/xgboost-mnist/validation/
Output Data Config:
S 3 Output Path: s3://my-bucket/sagemaker/xgboost-mnist/xgboost/
Region:
us-east-2
Resource Config:
Instance Count:
1
Instance Type:
ml.m4.xlarge
Volume Size In GB: 5
Role Arn:
arn:aws:iam::12345678910:role/service-role/AmazonSageMakerExecutionRole
Stopping Condition:
Max Runtime In Seconds: 86400
Training Job Name:
xgboost-mnist-from-for-s3-6d7fa0af0bef11eab94e0example
Status:
Cloud Watch Log URL:
https://us-east-2.console.aws.amazon.com/
cloudwatch/home?region=us-east-2#logStream:group=/aws/sagemaker/
TrainingJobs;prefix=<example>;streamFilter=typeLogStreamPrefix
Last Check Time:
2019-11-20T23:44:29Z
Sage Maker Training Job Name: xgboost-mnist-from-for-s3-6d7fa0af0bef11eab94eexample
Secondary Status:
Downloading
Training Job Status:
InProgress
Events:
<none>

Visualizar logs de TrainingJobs
Use o comando a seguir para ver os logs dokmeans-mnistTrabalho de treinamento:
kubectl smlogs trainingjob xgboost-mnist-from-for-s3

Sua saída deve ser semelhante à seguinte: Os registros das instâncias são ordenados cronologicamente.
"xgboost-mnist-from-for-s3" has SageMaker TrainingJobName "xgboost-mnist-from-fors3-123456789" in region "us-east-2", status "InProgress" and secondary status "Starting"
xgboost-mnist-from-for-s3-6d7fa0af0bef11eab94e0ed46example/algo-1-1574293123 2019-11-20
23:45:24.7 +0000 UTC Arguments: train
xgboost-mnist-from-for-s3-6d7fa0af0bef11eab94e0ed46example/algo-1-1574293123 2019-11-20
23:45:24.7 +0000 UTC [2019-11-20:23:45:22:INFO] Running standalone xgboost training.
xgboost-mnist-from-for-s3-6d7fa0af0bef11eab94e0ed46example/algo-1-1574293123 2019-11-20
23:45:24.7 +0000 UTC [2019-11-20:23:45:22:INFO] File size need to be processed in the
node: 1122.95mb. Available memory size in the node: 8586.0mb
xgboost-mnist-from-for-s3-6d7fa0af0bef11eab94e0ed46example/algo-1-1574293123 2019-11-20
23:45:24.7 +0000 UTC [2019-11-20:23:45:22:INFO] Determined delimiter of CSV input is ','
xgboost-mnist-from-for-s3-6d7fa0af0bef11eab94e0ed46example/algo-1-1574293123 2019-11-20
23:45:24.7 +0000 UTC [23:45:22] S3DistributionType set as FullyReplicated
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Excluir TrainingJobs
Use o comando a seguir para interromper um trabalho de treinamento na Amazon SageMaker:
kubectl delete trainingjob xgboost-mnist-from-for-s3

Esse comando remove o SageMaker trabalho de treinamento do Kubernetes. Este comando retorna a
seguinte saída:
trainingjob.sagemaker.aws.amazon.com "xgboost-mnist-from-for-s3" deleted

Se o trabalho ainda estiver em andamento em SageMaker, o trabalho é interrompido. Você não incorre em
nenhuma cobrança por SageMaker recursos após o término ou a conclusão do trabalho.
Nota: SageMaker O não exclui os trabalhos de treinamento. Os trabalhos interrompidos continuam
aparecendo no SageMaker Console do. Odeleteo comando leva cerca de 2 minutos para limpar os
recursos de SageMaker.

HyperParameterTuningJob operador
Os operadores da tarefa de ajuste de hiperparâmetros reconciliam a especificação especificada
da tarefa de ajuste de hiperparâmetros com SageMaker lançando-o em SageMaker. Você
pode saber mais a respeito SageMaker trabalhos de ajuste de hiperparâmetros na SageMaker
CreateHyperParameterTuningJob Documentação de API.
Tópicos
• Criar uma HyperparameterTuningJob Usando um arquivo YAML (p. 3385)
• Criar uma HyperparameterTuningJob usando um Helm Chart (p. 3385)
• Lista HyperparameterTuningJobs (p. 3387)
• Descrever um HyperparameterTuningJob (p. 3388)
• Visualizar logs de HyperparameterTuningJobs (p. 3390)
• Excluir um HyperparameterTuningJob (p. 3390)

Criar uma HyperparameterTuningJob Usando um arquivo YAML
1.

Faça o download do arquivo YAML de amostra para o trabalho de ajuste de hiperparâmetros usando o
seguinte comando:
wget https://raw.githubusercontent.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s/master/
samples/xgboost-mnist-hpo.yaml

2.

Edite oxgboost-mnist-hpo.yamlarquivo para substituir oroleArnparâmetro com
seusagemaker-execution-role. Para que o trabalho de ajuste de hiperparâmetros seja bemsucedido, você também deve alterar as3InputPathes3OutputPathaos valores que correspondem
à sua conta. Aplique o arquivo YAML de atualizações usando o seguinte comando:
kubectl apply -f xgboost-mnist-hpo.yaml

Criar uma HyperparameterTuningJob usando um Helm Chart
Você pode usar Helm Charts para executar trabalhos de ajuste de hiperparâmetros.
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1.

Clonar o GitHub repositório para obter a fonte usando o seguinte comando:
git clone https://github.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s.git

2.

Navegue para a pasta amazon-sagemaker-operator-for-k8s/hack/charts/
hyperparameter-tuning-jobs/.

3.

Edite ovalues.yamlarquivo para substituir oroleArnparâmetro com seusagemaker-executionrole. Para que o trabalho de ajuste de hiperparâmetros seja bem-sucedido, você também deve
alterar as3InputPathes3OutputPathaos valores que correspondem à sua conta.

Criar a HyperparameterTuningJob
Com as funções e os caminhos do Amazon S3 substituídos pelos valores apropriados emvalues.yaml,
você pode criar um trabalho de ajuste de hiperparâmetros usando o seguinte comando:
helm install . --generate-name

Sua saída deve ser semelhante à seguinte:
NAME: chart-1574292948
LAST DEPLOYED: Wed Nov 20 23:35:49 2019
NAMESPACE: default
STATUS: deployed
REVISION: 1
TEST SUITE: None
NOTES:
Thanks for installing the sagemaker-k8s-hyperparametertuningjob.

Verifique a instalação do gráfico
Para verificar se o Helm Chart foi criado com sucesso, execute o comando a seguir:
helm ls

A saída será semelhante a:
NAME
chart-1474292948
UTC
deployed
STATUS
chart-1574292948
UTC
deployed
rolebased-1574291698
UTC
deployed

NAMESPACE
REVISION
UPDATED
default
1
2019-11-20 23:35:49.9136092 +0000
sagemaker-k8s-hyperparametertuningjob-0.1.0
CHART
APP VERSION
default
1
2019-11-20 23:35:49.9136092 +0000
sagemaker-k8s-trainingjob-0.1.0
default
1
2019-11-20 23:14:59.6777082 +0000
sagemaker-k8s-operator-0.1.0

helm installcria umaHyperParameterTuningJobRecurso do Kubernetes. O
operador inicia o trabalho real de otimização de hiperparâmetros em SageMaker e atualizar
oHyperParameterTuningJobRecurso do Kubernetes para refletir o status do trabalho no SageMaker.
Você incorre em cobranças por SageMaker recursos usados durante a duração do seu trabalho. Você não
incorre em nenhuma cobrança depois que seu trabalho for concluído ou interrompido.
Nota: SageMaker O não permite que você atualize um trabalho de ajuste de hiperparâmetros em
execução. Você não pode editar nenhum parâmetro e reaplicar o arquivo/configuração. Você deve alterar
o nome dos metadados ou excluir o trabalho existente e criar um novo. Semelhante aos operadores de
treinamento existentes, como o TFJob no Kubeflow,updatenão é compatível.
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Lista HyperparameterTuningJobs
Use o comando a seguir para listar todos os trabalhos criados usando o operador Kubernetes:
kubectl get hyperparametertuningjob

A saída será semelhante a:
NAME
STATUS
CREATION-TIME
COMPLETED
INPROGRESS
ERRORS
STOPPED
BEST-TRAINING-JOB
SAGEMAKER-JOB-NAME
xgboost-mnist-hpo
Completed
2019-10-17T01:15:52Z
10
0
0
0
xgboostha92f5e3cf07b11e9bf6c06d6-009-4c7a123
xgboostha92f5e3cf07b11e9bf6c123

Um trabalho de ajuste de hiperparâmetros continua sendo listado após a conclusão ou falha do trabalho.
Você pode remover umhyperparametertuningjobda lista seguindo as etapas em Excluir um Job de
ajuste de hiperparâmetros. Os trabalhos que foram concluídos ou interrompidos não incorrem em nenhuma
cobrança por SageMaker Recursos

Valores do status do Job ajuste de hiper
OSTATUSpode ser um dos mostrados a seguir:
•
•
•
•
•

Completed
InProgress
Failed
Stopped
Stopping

Esses status vêm diretamente do SageMaker oficialDocumentação de API.
Além do oficial SageMaker status, é possível paraSTATUSserSynchronizingK8sJobWithSageMaker.
Isso significa que o operador ainda não processou o trabalho.

Contadores de status
A saída tem vários contadores, comoCOMPLETEDeINPROGRESS. Eles representam quantos trabalhos de
treinamento foram concluídos e estão em andamento, respectivamente. Para obter mais mais informações
sobre como eles são determinados, consulteTrainingJobStatusCountersna SageMaker Documentação da
API.

O melhor TrainingJob
Essa coluna contém o nome doTrainingJobque melhor otimizou a métrica selecionada.
Para ver um resumo dos hiperparâmetros ajustados, execute:
kubectl describe hyperparametertuningjob xgboost-mnist-hpo

Para ver informações detalhadas sobre oTrainingJob, execute:
kubectl describe trainingjobs <job name>

Desovado TrainingJobs
Você também pode acompanhar todos os 10 trabalhos de treinamento no Kubernetes lançados
pelaHyperparameterTuningJobexecutando o seguinte comando:
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kubectl get trainingjobs

Descrever um HyperparameterTuningJob
Você pode obter detalhes de depuração usando odescribe kubectlcomando.
kubectl describe hyperparametertuningjob xgboost-mnist-hpo

Além das informações sobre o trabalho de ajuste, o SageMaker O Operator for Kubernetes também expõe
omelhor trabalho de treinamentoencontrado pelo trabalho de ajuste de hiperparâmetros nadescribesaída
da seguinte:
Name:
Namespace:
Labels:
Annotations:

xgboost-mnist-hpo
default
<none>
kubectl.kubernetes.io/last-applied-configuration:
{"apiVersion":"sagemaker.aws.amazon.com/
v1","kind":"HyperparameterTuningJob","metadata":{"annotations":{},"name":"xgboost-mnisthpo","namespace":...
API Version: sagemaker.aws.amazon.com/v1
Kind:
HyperparameterTuningJob
Metadata:
Creation Timestamp: 2019-10-17T01:15:52Z
Finalizers:
sagemaker-operator-finalizer
Generation:
2
Resource Version: 8167
Self Link:
/apis/sagemaker.aws.amazon.com/v1/namespaces/default/
hyperparametertuningjobs/xgboost-mnist-hpo
UID:
a92f5e3c-f07b-11e9-bf6c-06d6f303uidu
Spec:
Hyper Parameter Tuning Job Config:
Hyper Parameter Tuning Job Objective:
Metric Name: validation:error
Type:
Minimize
Parameter Ranges:
Integer Parameter Ranges:
Max Value:
20
Min Value:
10
Name:
num_round
Scaling Type: Linear
Resource Limits:
Max Number Of Training Jobs:
10
Max Parallel Training Jobs:
10
Strategy:
Bayesian
Training Job Early Stopping Type: Off
Hyper Parameter Tuning Job Name:
xgboostha92f5e3cf07b11e9bf6c06d6
Region:
us-east-2
Training Job Definition:
Algorithm Specification:
Training Image:
12345678910.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/xgboost:1
Training Input Mode: File
Input Data Config:
Channel Name: train
Content Type: text/csv
Data Source:
s3DataSource:
s3DataDistributionType: FullyReplicated
s3DataType:
S3Prefix
s3Uri:
https://s3-us-east-2.amazonaws.com/my-bucket/sagemaker/
xgboost-mnist/train/
Channel Name:
validation
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Content Type:
text/csv
Data Source:
s3DataSource:
s3DataDistributionType: FullyReplicated
s3DataType:
S3Prefix
s3Uri:
https://s3-us-east-2.amazonaws.com/my-bucket/sagemaker/
xgboost-mnist/validation/
Output Data Config:
s3OutputPath: https://s3-us-east-2.amazonaws.com/my-bucket/sagemaker/xgboost-mnist/
xgboost
Resource Config:
Instance Count:
1
Instance Type:
ml.m4.xlarge
Volume Size In GB: 5
Role Arn:
arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/AmazonSageMakerExecutionRole
Static Hyper Parameters:
Name:
base_score
Value: 0.5
Name:
booster
Value: gbtree
Name:
csv_weights
Value: 0
Name:
dsplit
Value: row
Name:
grow_policy
Value: depthwise
Name:
lambda_bias
Value: 0.0
Name:
max_bin
Value: 256
Name:
max_leaves
Value: 0
Name:
normalize_type
Value: tree
Name:
objective
Value: reg:linear
Name:
one_drop
Value: 0
Name:
prob_buffer_row
Value: 1.0
Name:
process_type
Value: default
Name:
rate_drop
Value: 0.0
Name:
refresh_leaf
Value: 1
Name:
sample_type
Value: uniform
Name:
scale_pos_weight
Value: 1.0
Name:
silent
Value: 0
Name:
sketch_eps
Value: 0.03
Name:
skip_drop
Value: 0.0
Name:
tree_method
Value: auto
Name:
tweedie_variance_power
Value: 1.5
Stopping Condition:
Max Runtime In Seconds: 86400
Status:
Best Training Job:
Creation Time: 2019-10-17T01:16:14Z
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Final Hyper Parameter Tuning Job Objective Metric:
Metric Name:
validation:error
Value:
Objective Status:
Succeeded
Training End Time:
2019-10-17T01:20:24Z
Training Job Arn:
arn:aws:sagemaker:us-east-2:123456789012:training-job/
xgboostha92f5e3cf07b11e9bf6c06d6-009-4sample
Training Job Name:
xgboostha92f5e3cf07b11e9bf6c06d6-009-4c7a3059
Training Job Status: Completed
Training Start Time: 2019-10-17T01:18:35Z
Tuned Hyper Parameters:
Name:
num_round
Value:
18
Hyper Parameter Tuning Job Status:
Completed
Last Check Time:
2019-10-17T01:21:01Z
Sage Maker Hyper Parameter Tuning Job Name: xgboostha92f5e3cf07b11e9bf6c06d6
Training Job Status Counters:
Completed:
10
In Progress:
0
Non Retryable Error: 0
Retryable Error:
0
Stopped:
0
Total Error:
0
Events:
<none>

Visualizar logs de HyperparameterTuningJobs
Os trabalhos de ajuste de hiperparâmetros não têm registros, mas todos os trabalhos de treinamento
lançados por eles têm registros. Esses registros podem ser acessados como se fossem um trabalho
de treinamento normal. Para obter mais informações, consulte Visualização de logs de trabalhos de
treinamento.

Excluir um HyperparameterTuningJob
Use o comando a seguir para interromper um trabalho de hiperparâmetro no SageMaker.
kubectl delete hyperparametertuningjob xgboost-mnist-hpo

Esse comando remove o trabalho de ajuste de hiperparâmetros e os trabalhos de treinamento associados
do seu cluster Kubernetes e os interrompe SageMaker. Os trabalhos que foram interrompidos ou
concluídos não incorrem em nenhuma cobrança por SageMaker Recursos SageMaker não exclui trabalhos
de ajuste de hiperparâmetros. Os trabalhos interrompidos continuam aparecendo no SageMaker Console
do.
A saída será semelhante a:
hyperparametertuningjob.sagemaker.aws.amazon.com "xgboost-mnist-hpo" deleted

Observações: O comando delete leva cerca de 2 minutos para limpar os recursos do SageMaker.

BatchTransformJob operador
Operadores de trabalho de transformação em Batch reconciliam sua especificação de trabalho de
transformação em lote especificada com SageMaker lançando-o em SageMaker. Você pode saber
mais a respeito SageMaker trabalho de transformação em lote no SageMaker CreateTransformJob
Documentação de API.
Tópicos
• Criar uma BatchTransformJob Usando um arquivo YAML (p. 3391)
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• Criar uma BatchTransformJob Usando um Helm Chart (p. 3391)
• Lista BatchTransformJobs (p. 3392)
• Descrever um BatchTransformJob (p. 3393)
• Visualizar logs de BatchTransformJobs (p. 3393)
• Excluir um BatchTransformJob (p. 3393)

Criar uma BatchTransformJob Usando um arquivo YAML
1.

Faça o download do arquivo YAML de amostra para o trabalho de transformação em lote usando o
seguinte comando:
wget https://raw.githubusercontent.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s/master/
samples/xgboost-mnist-batchtransform.yaml

2.

Edite o arquivoxgboost-mnist-batchtransform.yamlpara alterar os parâmetros necessários
para substituir oinputdataconfigcom seus dados de entrada es3OutputPathcom seus buckets
do Amazon S3 que o SageMaker a função de execução tem acesso de gravação a.

3.

Aplique o arquivo YAML usando o seguinte comando:
kubectl apply -f xgboost-mnist-batchtransform.yaml

Criar uma BatchTransformJob Usando um Helm Chart
Você pode usar Helm Charts para executar trabalhos de transformação em lote.

Obtenha o diretório do instalador do Helm
Clonar o GitHub repositório para obter a fonte usando o seguinte comando:
git clone https://github.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s.git

Configurar o Helm Chart
Navegue para a pasta amazon-sagemaker-operator-for-k8s/hack/charts/batch-transformjobs/.
Edite ovalues.yamlarquivo para substituir oinputdataconfigcom seus dados de entrada e
OutputPath com seus buckets S3 para os quais o SageMaker a função de execução tem acesso de
gravação.

Criar uma BatchTransformJob
1.

Use o comando a seguir para criar um trabalho de transformação em lote:
helm install . --generate-name

A saída será semelhante a:
NAME: chart-1574292948
LAST DEPLOYED: Wed Nov 20 23:35:49 2019
NAMESPACE: default
STATUS: deployed
REVISION: 1
TEST SUITE: None
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NOTES:
Thanks for installing the sagemaker-k8s-batch-transform-job.

2.

Para verificar se o Helm Chart foi criado com sucesso, execute o comando a seguir:
helm ls
NAME

STATUS
chart-1474292948
+0000 UTC
deployed
chart-1474292948
+0000 UTC
deployed
chart-1574292948
+0000 UTC
deployed
rolebased-1574291698
+0000 UTC
deployed

NAMESPACE
REVISION
UPDATED
CHART
APP VERSION
default
1
2019-11-20 23:35:49.9136092
sagemaker-k8s-batchtransformjob-0.1.0
default
1
2019-11-20 23:35:49.9136092
sagemaker-k8s-hyperparametertuningjob-0.1.0
default
1
2019-11-20 23:35:49.9136092
sagemaker-k8s-trainingjob-0.1.0
default
1
2019-11-20 23:14:59.6777082
sagemaker-k8s-operator-0.1.0

Esse comando cria umBatchTransformJobRecurso do Kubernetes. O operador lança o trabalho
de transformação real em SageMaker e atualizar oBatchTransformJobRecurso do Kubernetes
para refletir o status do trabalho no SageMaker. Você incorre em cobranças por SageMaker recursos
usados durante a duração do seu trabalho. Você não incorre em nenhuma cobrança depois que seu
trabalho for concluído ou interrompido.
Nota: SageMaker não permite que você atualize um trabalho de transformação em lote em execução.
Você não pode editar nenhum parâmetro e reaplicar o arquivo/configuração. Você deve alterar o nome dos
metadados ou excluir o trabalho existente e criar um novo. Semelhante aos operadores de treinamento
existentes, como o TFJob no Kubeflow,updatenão é compatível.

Lista BatchTransformJobs
Use o comando a seguir para listar todos os trabalhos criados usando o operador Kubernetes:
kubectl get batchtransformjob

A saída será semelhante a:
NAME
xgboost-mnist-batch-transform
a88fb19809b511eaac440aa8axgboost

STATUS
Completed

CREATION-TIME
2019-11-18T03:44:00Z

SAGEMAKER-JOB-NAME
xgboost-mnist-

Um trabalho de transformação em lote continuará sendo listado depois que o trabalho for concluído ou
falhar. Você pode remover umhyperparametertuningjobda lista seguindo as etapas Excluir um Job
de transformação Batch. Os trabalhos que foram concluídos ou interrompidos não incorrem em nenhuma
cobrança por SageMaker Recursos

Valores de status de transformação em
OSTATUSpode ser um dos mostrados a seguir:
•
•
•
•
•

Completed
InProgress
Failed
Stopped
Stopping

Esses status vêm diretamente do SageMaker oficialDocumentação de API.
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Além do oficial SageMaker status, é possível paraSTATUSserSynchronizingK8sJobWithSageMaker.
Isso significa que o operador ainda não processou o trabalho.

Descrever um BatchTransformJob
Você pode obter detalhes de depuração usando odescribe kubectlcomando.
kubectl describe batchtransformjob xgboost-mnist-batch-transform

A saída será semelhante a:
Name:
Namespace:
Labels:
Annotations:

xgboost-mnist-batch-transform
default
<none>
kubectl.kubernetes.io/last-applied-configuration:
{"apiVersion":"sagemaker.aws.amazon.com/
v1","kind":"BatchTransformJob","metadata":{"annotations":{},"name":"xgboostmnist","namespace"...
API Version: sagemaker.aws.amazon.com/v1
Kind:
BatchTransformJob
Metadata:
Creation Timestamp: 2019-11-18T03:44:00Z
Finalizers:
sagemaker-operator-finalizer
Generation:
2
Resource Version: 21990924
Self Link:
/apis/sagemaker.aws.amazon.com/v1/namespaces/default/
batchtransformjobs/xgboost-mnist
UID:
a88fb198-09b5-11ea-ac44-0aa8a9UIDNUM
Spec:
Model Name: TrainingJob-20190814SMJOb-IKEB
Region:
us-east-1
Transform Input:
Content Type: text/csv
Data Source:
S 3 Data Source:
S 3 Data Type: S3Prefix
S 3 Uri:
s3://my-bucket/mnist_kmeans_example/input
Transform Job Name:
xgboost-mnist-a88fb19809b511eaac440aa8a9SMJOB
Transform Output:
S 3 Output Path: s3://my-bucket/mnist_kmeans_example/output
Transform Resources:
Instance Count: 1
Instance Type:
ml.m4.xlarge
Status:
Last Check Time:
2019-11-19T22:50:40Z
Sage Maker Transform Job Name: xgboost-mnist-a88fb19809b511eaac440aaSMJOB
Transform Job Status:
Completed
Events:
<none>

Visualizar logs de BatchTransformJobs
Use o comando a seguir para ver os logs doxgboost-mnisttrabalho de transformação em lote:
kubectl smlogs batchtransformjob xgboost-mnist-batch-transform

Excluir um BatchTransformJob
Use o comando a seguir para interromper um trabalho de transformação em lote no SageMaker.
kubectl delete batchTransformJob xgboost-mnist-batch-transform

3393

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
SageMaker Operadores do Kubernetes

A saída será semelhante a:
batchtransformjob.sagemaker.aws.amazon.com "xgboost-mnist" deleted

Esse comando remove a tarefa de transformação em lote do seu cluster Kubernetes e a interrompe em
SageMaker. Os trabalhos que foram interrompidos ou concluídos não incorrem em nenhuma cobrança por
SageMakerRecursos A exclusão leva cerca de 2 minutos para limpar os recursos do SageMaker.
Nota: SageMaker não exclui trabalhos de transformação em lote. Os trabalhos interrompidos continuam
aparecendo no SageMaker Console do.

HostingDeployment operador
HostingDeployment os operadores oferecem suporte à criação e exclusão de um endpoint, bem como
à atualização de um endpoint existente, para inferência em tempo real. O operador de implantação de
hospedagem reconcilia sua especificação de trabalho de implantação de hospedagem especificada com
SageMaker criando modelos, configurações de endpoints e endpoints em SageMaker. Você pode saber
mais a respeito SageMaker inferência no SageMaker CreateEndpointDocumentação de API.
Tópicos
• Configurar uma HostingDeployment Recurso (p. 3394)
• Criar uma HostingDeployment (p. 3394)
• Lista HostingDeployments (p. 3395)
• Descrever um HostingDeployment (p. 3395)
• Invocar o endpoint (p. 3397)
• Atualização HostingDeployment (p. 3397)
• Excluir HostingDeployment (p. 3398)

Configurar uma HostingDeployment Recurso
Faça o download do arquivo YAML de amostra para o trabalho de implantação de hospedagem usando o
seguinte comando:
wget https://raw.githubusercontent.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s/master/
samples/xgboost-mnist-hostingdeployment.yaml

Oxgboost-mnist-hostingdeployment.yamlO arquivo tem os seguintes componentes que podem
ser editados conforme necessário:
• ProductionVariants. Uma variante de produção é um conjunto de instâncias que atendem a um único
modelo. SageMaker balanceamentos de carga entre todas as variantes de produção de acordo com os
pesos definidos.
• Modelos. Um modelo é a função de contêineres e execução ARN necessária para servir um modelo.
Requer pelo menos um único contêiner.
• Contêineres. Um contêiner especifica o conjunto de dados e a imagem de servidor. Se estiver usando
seu próprio algoritmo personalizado em vez de um algoritmo fornecido pelo SageMaker, o código de
inferência deve atender SageMaker Requisitos. Para obter mais informações, consulteUsando seus
próprios algoritmos com SageMaker.

Criar uma HostingDeployment
Para criar uma HostingDeployment, Uso dokubectlpara aplicar o arquivohosting.yamlcom o seguinte
comando:
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kubectl apply -f hosting.yaml

SageMaker cria um endpoint com a configuração especificada. Você incorre em cobranças por
SageMakerrecursos usados durante a vida útil do seu endpoint. Você não incorre em nenhuma cobrança
depois que seu endpoint é excluído.
O processo de criação leva aproximadamente 10 minutos.

Lista HostingDeployments
Para verificar se o HostingDeployment foi criado, use o seguinte comando:
kubectl get hostingdeployments

A saída será semelhante a:
NAME
host-xgboost

STATUS
Creating

SAGEMAKER-ENDPOINT-NAME
host-xgboost-def0e83e0d5f11eaaa450aSMLOGS

HostingDeployment Valores de status
O campo de status pode ter um dos vários valores:
• SynchronizingK8sJobWithSageMaker: O operador está se preparando para criar o endpoint.
• ReconcilingEndpoint: O operador está criando, atualizando ou excluindo recursos do endpoint.
Se o HostingDeployment permanece nesse estado, usekubectl describepara ver o motivo
noAdditionalcampo.
• OutOfService: o endpoint não está disponível para receber solicitações.
• Creating:CreateEndpointestá sendo executado.
• Updating:UpdateEndpointouUpdateEndpointWeightsAndCapacitiesestá sendo executado.
• SystemUpdating: O endpoint está passando por manutenção e não pode ser atualizado, excluído
ou redimensionado até que seja concluído. Essa operação de manutenção não altera nenhum valor
especificado pelo cliente, como configuração da VPC, criptografia KMS, modelo, tipo de instância ou
contagem de instâncias.
• RollingBack: O endpoint não consegue aumentar ou diminuir a escala ou alterar o peso da variante
e está no processo de reverter para a configuração anterior. Quando a reversão for concluída, o
endpoint retornará para umInServicestatus. Esse status de transição só se aplica a um endpoint
que tenha o escalonamento automático ativado e esteja passando por alterações variantes de
peso ou capacidade como parte de umUpdateEndpointWeightsAndCapacitiesligue ou quando
oUpdateEndpointWeightsAndCapacitiesa operação é chamada explicitamente.
• InService: o endpoint está disponível para processar solicitações recebidas.
• Deleting:DeleteEndpointestá sendo executado.
• Failed: O endpoint não pôde ser criado, atualizado ou redimensionado. Usar
oDescribeEndpoint:FailureReasonpara obter informações sobre a falha. DeleteEndpointé a única
operação que pode ser executada em um endpoint com falha.

Descrever um HostingDeployment
Você pode obter detalhes de depuração usando odescribe kubectlcomando.
kubectl describe hostingdeployment

A saída será semelhante a:
Name:

host-xgboost

3395

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
SageMaker Operadores do Kubernetes
Namespace:
Labels:
Annotations:

default
<none>
kubectl.kubernetes.io/last-applied-configuration:
{"apiVersion":"sagemaker.aws.amazon.com/
v1","kind":"HostingDeployment","metadata":{"annotations":{},"name":"hostxgboost","namespace":"def..."
API Version: sagemaker.aws.amazon.com/v1
Kind:
HostingDeployment
Metadata:
Creation Timestamp: 2019-11-22T19:40:00Z
Finalizers:
sagemaker-operator-finalizer
Generation:
1
Resource Version: 4258134
Self Link:
/apis/sagemaker.aws.amazon.com/v1/namespaces/default/
hostingdeployments/host-xgboost
UID:
def0e83e-0d5f-11ea-aa45-0a3507uiduid
Spec:
Containers:
Container Hostname: xgboost
Image:
123456789012.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/xgboost:latest
Model Data URL:
s3://my-bucket/inference/xgboost-mnist/model.tar.gz
Models:
Containers:
xgboost
Execution Role Arn: arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/AmazonSageMakerExecutionRole
Name:
xgboost-model
Primary Container:
xgboost
Production Variants:
Initial Instance Count: 1
Instance Type:
ml.c5.large
Model Name:
xgboost-model
Variant Name:
all-traffic
Region:
us-east-2
Status:
Creation Time:
2019-11-22T19:40:04Z
Endpoint Arn:
arn:aws:sagemaker:us-east-2:123456789012:endpoint/host-xgboostdef0e83e0d5f11eaaaexample
Endpoint Config Name: host-xgboost-1-def0e83e0d5f11e-e08f6c510d5f11eaaa450aexample
Endpoint Name:
host-xgboost-def0e83e0d5f11eaaa450a350733ba06
Endpoint Status:
Creating
Endpoint URL:
https://runtime.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com/endpoints/hostxgboost-def0e83e0d5f11eaaaexample/invocations
Last Check Time:
2019-11-22T19:43:57Z
Last Modified Time:
2019-11-22T19:40:04Z
Model Names:
Name:
xgboost-model
Value: xgboost-model-1-def0e83e0d5f11-df5cc9fd0d5f11eaaa450aexample
Events:
<none>

O campo de status fornece mais informações usando os seguintes campos:
• Additional: Informações adicionais sobre o status da implantação de hospedagem. Esse campo é
opcional e só é preenchido em caso de erro.
• Creation Time: Quando o endpoint foi criado no SageMaker.
• Endpoint ARN: O SageMaker ARN do endpoint.
• Endpoint Config Name: O SageMaker nome da configuração do endpoint.
• Endpoint Name: O SageMaker nome do endpoint.
• Endpoint Status: O status do endpoint.
• Endpoint URL: A URL do HTTPS que pode ser usada para acessar o endpoint. Para obter mais
informações, consulteImplante um modelo em SageMaker Serviços de hospedagem.
• FailureReason: Se um comando de criação, atualização ou exclusão falhar, a causa é mostrada aqui.
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• Last Check Time: a última vez que o operador verificou o status do endpoint.
• Last Modified Time: A última vez que o endpoint foi modificado.
• Model Names: Um par de chave-valor de HostingDeployment nomes de modelos para
SageMakernomes de modelos.

Invocar o endpoint
Uma vez que o status do endpoint sejaInService, você pode invocar o endpoint de duas maneiras:
usando oAWSCLI, que faz autenticação e assinatura de solicitações de URL ou usa um cliente HTTP
como cURL. Se você usa seu próprio cliente, você precisa fazerAWSAssinatura e autenticação de URL v4
por conta própria.
Para invocar o endpoint usando oAWSCLI, execute o comando a seguir. Certifique-se de substituir
a região e o nome do endpoint pela região do seu endpoint e SageMaker nome do endpoint. Essas
informações podem ser obtidas a partir da saída dekubectl describe.
# Invoke the endpoint with mock input data.
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
--region us-east-2 \
--endpoint-name <endpoint name> \
--body $(seq 784 | xargs echo | sed 's/ /,/g') \
>(cat) \
--content-type text/csv > /dev/null

Por exemplo, se sua região forus-east-2e o nome da configuração do seu endpoint éhost-xgboostf56b6b280d7511ea824b129926example, então o comando a seguir invocaria o endpoint:
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint \
--region us-east-2 \
--endpoint-name host-xgboost-f56b6b280d7511ea824b1299example \
--body $(seq 784 | xargs echo | sed 's/ /,/g') \
>(cat) \
--content-type text/csv > /dev/null
4.95847082138

Consulte,4.95847082138é a previsão do modelo para os dados simulados.

Atualização HostingDeployment
1.

Uma vez que HostingDeployment tem um status deInService, ele pode ser atualizado. Pode levar
cerca de dez minutos para HostingDeployment para estar em serviço. Para verificar se o status
éInService, use o comando a seguir:
kubectl get hostingdeployments

2.

O HostingDeployment pode ser atualizado antes que o status sejaInService. O operador espera até
que o SageMaker O endpoint éInServiceantes de aplicar a atualização.
Para aplicar uma atualização, modifique ohosting.yamlarquivo. Por exemplo, altere
oinitialInstanceCountcampo de 1 a 2 da seguinte forma:
apiVersion: sagemaker.aws.amazon.com/v1
kind: HostingDeployment
metadata:
name: host-xgboost
spec:
region: us-east-2
productionVariants:
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- variantName: all-traffic
modelName: xgboost-model
initialInstanceCount: 2
instanceType: ml.c5.large
models:
- name: xgboost-model
executionRoleArn: arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
AmazonSageMaker-ExecutionRole
primaryContainer: xgboost
containers:
- xgboost
containers:
- containerHostname: xgboost
modelDataUrl: s3://my-bucket/inference/xgboost-mnist/model.tar.gz
image: 123456789012.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/xgboost:latest

3.

Salve o arquivo e usekubectlpara aplicar sua atualização da seguinte forma. Você deve ver a
alteração de status deInServiceparaReconcilingEndpoint, entãoUpdating.
$ kubectl apply -f hosting.yaml
hostingdeployment.sagemaker.aws.amazon.com/host-xgboost configured
$ kubectl get hostingdeployments
NAME
STATUS
host-xgboost
ReconcilingEndpoint

SAGEMAKER-ENDPOINT-NAME
host-xgboost-def0e83e0d5f11eaaa450a350abcdef

$ kubectl get hostingdeployments
NAME
STATUS
SAGEMAKER-ENDPOINT-NAME
host-xgboost
Updating
host-xgboost-def0e83e0d5f11eaaa450a3507abcdef

SageMaker implanta um novo conjunto de instâncias com seus modelos, alterna o tráfego para usar
as novas instâncias e drena as instâncias antigas. Assim que esse processo começar, o status se
tornaUpdating. Depois que a atualização for concluída, seu endpoint se tornaráInService. O processo
leva aproximadamente 10 minutos.

Excluir HostingDeployment
1.

Usar okubectlpara excluir um HostingDeployment com o seguinte comando:
kubectl delete hostingdeployments host-xgboost

A saída será semelhante a:
hostingdeployment.sagemaker.aws.amazon.com "host-xgboost" deleted

2.

Para verificar se a implantação da hospedagem foi excluída, use o comando a seguir:
kubectl get hostingdeployments
No resources found.

Os endpoints que foram excluídos não incorrem em cobranças por SageMaker Recursos

ProcessingJoboperador
ProcessingJob operadores são usados para lançar a Amazon SageMaker trabalhos de
processamento. Para obter mais informações sobre SageMaker trabalhos de processamento,
consulteCreateProcessingJob.
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Tópicos
•
•
•
•

Criar uma ProcessingJob Usando um arquivo YAML (p. 3399)
Lista ProcessingJobs (p. 3400)
Descrever um ProcessingJob (p. 3400)
Excluir um ProcessingJob (p. 3402)

Criar uma ProcessingJob Usando um arquivo YAML
Siga estas etapas para criar uma Amazon SageMaker processamento de tarefas usando um arquivo
YAML:
1.

Fazer download dokmeans_preprocessing.pyscript de pré-processamento.
wget https://raw.githubusercontent.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s/master/
samples/kmeans_preprocessing.py

2.

Em um de seus buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), crie
ummnist_kmeans_example/processing_codepasta e faça o upload do script para a pasta.

3.

Faça download do arquivo kmeans-mnist-processingjob.yaml.
wget https://raw.githubusercontent.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s/master/
samples/kmeans-mnist-processingjob.yaml

4.

Edite o arquivo YAML para especificar o arquivo YAMLsagemaker-execution-rolee substitua
todas as instâncias demy-bucketcom seu bucket do S3.
...
metadata:
name: kmeans-mnist-processing
...
roleArn: arn:aws:iam::<acct-id>:role/service-role/<sagemaker-execution-role>
...
processingOutputConfig:
outputs:
...
s3Output:
s3Uri: s3://<my-bucket>/mnist_kmeans_example/output/
...
processingInputs:
...
s3Input:
s3Uri: s3://<my-bucket>/mnist_kmeans_example/processing_code/
kmeans_preprocessing.py

5.

Osagemaker-execution-roledeve ter permissões para que SageMaker pode acessar seu bucket
do S3, Amazon CloudWatche outros serviços da em seu nome. Para obter mais informações sobre a
criação de uma função de execução, consulteSageMakerFunções.
Aplique o arquivo YAML usando um dos seguintes comandos.
Para instalação com escopo de cluster:
kubectl apply -f kmeans-mnist-processingjob.yaml

Para instalação com escopo de namespace:
kubectl apply -f kmeans-mnist-processingjob.yaml -n <NAMESPACE>
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Lista ProcessingJobs
Use um dos seguintes comandos para listar todos os trabalhos criados usando o ProcessingJob
Operador.SAGEMAKER-JOB-NAME vem dometadataseção do arquivo YAML.
Para instalação com escopo de cluster:
kubectl get ProcessingJob kmeans-mnist-processing

Para instalação com escopo de namespace:
kubectl get ProcessingJob -n <NAMESPACE> kmeans-mnist-processing

Sua saída deve ser semelhante à seguinte:
NAME
STATUS
CREATION-TIME
SAGEMAKER-JOB-NAME
kmeans-mnist-processing InProgress 2020-09-22T21:13:25Z kmeans-mnistprocessing-7410ed52fd1811eab19a165ae9f9e385

A saída lista todos os trabalhos, independentemente de seu status. Para remover um trabalho da lista,
consulteExcluir um Job de processamento.

ProcessingJob Status
• SynchronizingK8sJobWithSageMaker— O trabalho é enviado primeiro ao cluster. O operador
recebeu a solicitação e está se preparando para criar o trabalho de processamento.
• Reconciling— O operador está inicializando ou se recuperando de erros transitórios, junto com
outros. Se o trabalho de processamento permanecer nesse estado, use okubectl describecomando
para ver o motivo noAdditionalcampo.
• InProgress | Completed | Failed | Stopping | Stopped— O status do SageMaker
Processamento de trabalho. Para obter mais informações, consulteDescribeProcessingJob.
• Error— O operador não pode se recuperar por meio da reconciliação.
Trabalhos que foram concluídos, interrompidos ou falharam não incorrem em cobranças adicionais por
SageMakerRecursos

Descrever um ProcessingJob
Use um dos comandos a seguir para obter mais detalhes sobre um trabalho de processamento. Esses
comandos geralmente são usados para depurar um problema ou verificar os parâmetros de um trabalho de
processamento.
Para instalação com escopo de cluster:
kubectl describe processingjob kmeans-mnist-processing

Para instalação com escopo de namespace:
kubectl describe processingjob kmeans-mnist-processing -n <NAMESPACE>

A saída do trabalho de processamento deve ser parecida com o exemplo a seguir.
$ kubectl describe ProcessingJob kmeans-mnist-processing
Name:
kmeans-mnist-processing
Namespace:
default
Labels:
<none>
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Annotations:

kubectl.kubernetes.io/last-applied-configuration:
{"apiVersion":"sagemaker.aws.amazon.com/
v1","kind":"ProcessingJob","metadata":{"annotations":{},"name":"kmeans-mnistprocessing",...
API Version: sagemaker.aws.amazon.com/v1
Kind:
ProcessingJob
Metadata:
Creation Timestamp: 2020-09-22T21:13:25Z
Finalizers:
sagemaker-operator-finalizer
Generation:
2
Resource Version: 21746658
Self Link:
/apis/sagemaker.aws.amazon.com/v1/namespaces/default/processingjobs/
kmeans-mnist-processing
UID:
7410ed52-fd18-11ea-b19a-165ae9f9e385
Spec:
App Specification:
Container Entrypoint:
python
/opt/ml/processing/code/kmeans_preprocessing.py
Image Uri: 763104351884.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/pytorch-training:1.5.0-cpupy36-ubuntu16.04
Environment:
Name:
MYVAR
Value: my_value
Name:
MYVAR2
Value: my_value2
Network Config:
Processing Inputs:
Input Name: mnist_tar
s3Input:
Local Path:
/opt/ml/processing/input
s3DataType:
S3Prefix
s3InputMode: File
s3Uri:
s3://<s3bucket>-us-west-2/algorithms/kmeans/mnist/mnist.pkl.gz
Input Name:
source_code
s3Input:
Local Path:
/opt/ml/processing/code
s3DataType:
S3Prefix
s3InputMode: File
s3Uri:
s3://<s3bucket>/mnist_kmeans_example/processing_code/
kmeans_preprocessing.py
Processing Output Config:
Outputs:
Output Name: train_data
s3Output:
Local Path:
/opt/ml/processing/output_train/
s3UploadMode: EndOfJob
s3Uri:
s3://<s3bucket>/mnist_kmeans_example/output/
Output Name:
test_data
s3Output:
Local Path:
/opt/ml/processing/output_test/
s3UploadMode: EndOfJob
s3Uri:
s3://<s3bucket>/mnist_kmeans_example/output/
Output Name:
valid_data
s3Output:
Local Path:
/opt/ml/processing/output_valid/
s3UploadMode: EndOfJob
s3Uri:
s3://<s3bucket>/mnist_kmeans_example/output/
Processing Resources:
Cluster Config:
Instance Count:
1
Instance Type:
ml.m5.xlarge
Volume Size In GB: 20
Region:
us-west-2
Role Arn:
arn:aws:iam::<acct-id>:role/m-sagemaker-role
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Stopping Condition:
Max Runtime In Seconds: 1800
Tags:
Key:
tagKey
Value: tagValue
Status:
Cloud Watch Log URL:
https://us-west-2.console.aws.amazon.com/cloudwatch/
home?region=us-west-2#logStream:group=/aws/sagemaker/ProcessingJobs;prefix=kmeans-mnistprocessing-7410ed52fd1811eab19a165ae9f9e385;streamFilter=typeLogStreamPrefix
Last Check Time:
2020-09-22T21:14:29Z
Processing Job Status:
InProgress
Sage Maker Processing Job Name: kmeans-mnist-processing-7410ed52fd1811eab19a165ae9f9e385
Events:
<none>

Excluir um ProcessingJob
Quando você exclui um trabalho de processamento, o SageMaker o trabalho de processamento
foi removido do Kubernetes, mas o trabalho não é excluído do SageMaker. Se o status do trabalho
no SageMaker éInProgresso trabalho foi interrompido. Os trabalhos de processamento que são
interrompidos não incorrem em cobranças por SageMakerRecursos Use um dos comandos a seguir para
excluir uma tarefa de processamento.
Para instalação com escopo de cluster:
kubectl delete processingjob kmeans-mnist-processing

Para instalação com escopo de namespace:
kubectl delete processingjob kmeans-mnist-processing -n <NAMESPACE>

A saída do trabalho de processamento deve ser parecida com o exemplo a seguir.
processingjob.sagemaker.aws.amazon.com "kmeans-mnist-processing" deleted

Note
SageMaker não exclui o trabalho de processamento. Os trabalhos interrompidos continuam
aparecendo no SageMaker Console do. Odeleteo comando leva alguns minutos para limpar os
recursos do SageMaker.

HostingAutoscalingPolicy Operador (HAP)
O HostingAutoscalingPolicy O operador (HAP) pega uma lista de IDs de recursos como entrada e aplica
a mesma política a cada um deles. Cada ID de recurso é uma combinação de um nome de endpoint e
um nome de variante. O operador HAP executa duas etapas: registra os IDs de recursos e, em seguida,
aplica a política de escalabilidade a cada ID de recurso.Deletedesfaz as duas ações. Você pode
aplicar o HAP a um existente SageMakerendpoint ou você pode criar um novo SageMaker endpoint
usando aHostingDeployment operador. Você pode ler mais sobre SageMaker Escalabilidade automática
noDocumentação da política de escalabilidade automática de aplicativos.

Note
Em seukubectlcomandos, você pode usar a forma abreviada,hap, no lugar
dehostingautoscalingpolicy.
Tópicos
• Criar uma HostingAutoscalingPolicy Usando um arquivo YAML (p. 3403)
• Lista HostingAutoscalingPolicies (p. 3405)
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• Descrever um HostingAutoscalingPolicy (p. 3405)
• Atualize um HostingAutoscalingPolicy (p. 3406)
• Excluir um HostingAutoscalingPolicy (p. 3406)
• Atualizar ou excluir um endpoint com um HostingAutoscalingPolicy (p. 3406)

Criar uma HostingAutoscalingPolicy Usando um arquivo YAML
Use um arquivo YAML para criar um HostingAutoscalingPolicy (HAP) que aplica uma métrica predefinida
ou personalizada a uma ou várias SageMaker Endpoints
Amazônia SageMaker requer valores específicos para aplicar o escalonamento automático à sua variante.
Se esses valores não forem especificados na especificação YAML, o operador HAP aplicará os seguintes
valores padrão.
# Do not change
Namespace
# Do not change
ScalableDimension
# Only one supported
PolicyType
# This is the default policy
DefaultAutoscalingPolicyName

= "sagemaker"
= "sagemaker:variant:DesiredInstanceCount"
= "TargetTrackingScaling"
name but can be changed to apply a custom policy
= "SageMakerEndpointInvocationScalingPolicy"

Use os exemplos a seguir para criar um HAP que aplique uma métrica predefinida ou personalizada a um
ou vários endpoints.

Exemplo 1: Aplicar uma métrica predefinida a uma única variante de endpoint
1.

Faça o download do arquivo YAML de amostra para uma métrica predefinida usando o seguinte
comando:
wget https://raw.githubusercontent.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s/master/
samples/hap-predefined-metric.yaml

2.
3.

Edite o arquivo YAML para especificar o arquivo YAMLendpointName,variantName, eregion.
Use um dos comandos a seguir para aplicar uma métrica predefinida a uma única ID de recurso
(combinação de nome de endpoint e nome de variante).
Para instalação com escopo de cluster:
kubectl apply -f hap-predefined-metric.yaml

Para instalação com escopo de namespace:
kubectl apply -f hap-predefined-metric.yaml -n <NAMESPACE>

Exemplo 2: Aplicar uma métrica personalizada a uma única variante de endpoint
1.

Faça o download do arquivo YAML de amostra para uma métrica personalizada usando o seguinte
comando:
wget https://raw.githubusercontent.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s/master/
samples/hap-custom-metric.yaml

2.

Edite o arquivo YAML para especificar o arquivo YAMLendpointName,variantName, eregion.
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3.

Use um dos comandos a seguir para aplicar uma métrica personalizada a uma única
ID de recurso (combinação de nome do ponto final e nome da variante) no lugar do
recomendadoSageMakerVariantInvocationsPerInstance.

Note
Amazônia SageMaker não verifica a validade da sua especificação YAML.
Para instalação com escopo de cluster:
kubectl apply -f hap-custom-metric.yaml

Para instalação com escopo de namespace:
kubectl apply -f hap-custom-metric.yaml -n <NAMESPACE>

Exemplo 3: Aplique uma política de escalabilidade a vários endpoints e variantes
Você pode usar o operador HAP para aplicar a mesma política de escalabilidade a vários IDs de recursos.
Umscaling_policyA solicitação é criada para cada ID de recurso (combinação de nome do endpoint e
nome da variante).
1.

Faça o download do arquivo YAML de amostra para uma métrica predefinida usando o seguinte
comando:
wget https://raw.githubusercontent.com/aws/amazon-sagemaker-operator-for-k8s/master/
samples/hap-predefined-metric.yaml

2.

Edite o arquivo YAML para especificar o arquivo
YAMLregionPeríodosendpointNameevariantNamevalues.

3.

Use um dos comandos a seguir para aplicar uma métrica predefinida a vários IDs de recursos
(combinações de nome de endpoint e nome de variante).
Para instalação com escopo de cluster:
kubectl apply -f hap-predefined-metric.yaml

Para instalação com escopo de namespace:
kubectl apply -f hap-predefined-metric.yaml -n <NAMESPACE>

Considerações para o HostingAutoscalingPolicies para vários endpoints e variantes
As seguintes considerações se aplicam ao usar várias identificações de recurso:
• Se você aplicar uma única política em vários IDs de recursos, um PolicyArn será criado por ID de
recurso. Cinco endpoints têm cinco PolicyArns. Quando você executa odescribecomando sobre a
política, as respostas aparecem como um trabalho e incluem um único status de trabalho.
• Se você aplicar uma métrica personalizada a vários IDs de recursos, a mesma dimensão ou valor será
usado para todos os valores de ID de recurso (variante). Por exemplo, se você aplicar uma métrica de
cliente para as instâncias de 1 a 5 e a dimensão da variante de endpoint for mapeada para a variante 1,
quando a variante 1 exceder as métricas, todos os endpoints serão ampliados ou reduzidos.
• O operador HAP suporta a atualização da lista de IDs de recursos. Se você modificar, adicionar ou
excluir IDs de recursos na especificação, a política de escalonamento automático será removida da
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lista anterior de variantes e aplicada às combinações de ID de recursos recém-especificadas. Usar
odescribecomando para listar os IDs de recursos aos quais a política está aplicada atualmente.

Lista HostingAutoscalingPolicies
Use um dos comandos a seguir para listar todos os HostingAutoscalingPolicies (HAPs) criado usando o
operador HAP.
Para instalação com escopo de cluster:
kubectl get hap

Para instalação com escopo de namespace:
kubectl get hap -n <NAMESPACE>

Sua saída deve ser semelhante à seguinte:
NAME
hap-predefined

STATUS
Created

CREATION-TIME
2021-07-13T21:32:21Z

Use o seguinte comando para conferir o estado do seu HostingAutoscalingPolicy (HAP).
kubectl get hap <job-name>

Um dos valores a seguir é retornado:
• Reconciling— Certos tipos de erros mostram o status comoReconcilingem vez deError. Alguns
exemplos são erros do lado do servidor e endpoints noCreatingouUpdatingestado. Verifique
oAdditionalcampo no status ou logs do operador para obter mais detalhes).
• Created
• Error

Para visualizar o endpoint de escalonamento automático ao qual você aplicou a política
1.

Abra o Amazonas SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2.

No painel lateral esquerdo, expandaElastic.

3.

EscolhaEndpoints.

4.

Selecione o nome do endpoint de interesse.

5.

Role até oConfigurações de tempo de execução do endpointSeção.

Descrever um HostingAutoscalingPolicy
Use o comando a seguir para obter mais detalhes sobre uma HostingAutoscalingPolicy (HAP). Esses
comandos são normalmente usados para depurar um problema ou verificar os IDs de recursos
(combinações de nome de endpoint e nome de variante) de um HAP.
kubectl describe hap <job-name>
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Atualize um HostingAutoscalingPolicy
O HostingAutoscalingPolicy O operador (HAP) suporta atualizações. Você pode editar sua especificação
YAML para alterar os valores e, em seguida, reaplicar a política. O operador HAP exclui a política existente
e aplica a nova política.

Excluir um HostingAutoscalingPolicy
Use um dos comandos a seguir para excluir um HostingAutoscalingPolicy política (HAP).
Para instalação com escopo de cluster:
kubectl delete hap hap-predefined

Para instalação com escopo de namespace:
kubectl delete hap hap-predefined -n <NAMESPACE>

Esse comando exclui a política de escalabilidade e cancela o registro do destino de escalabilidade do
Kubernetes. Este comando retorna a seguinte saída:
hostingautoscalingpolicies.sagemaker.aws.amazon.com "hap-predefined" deleted

Atualizar ou excluir um endpoint com um HostingAutoscalingPolicy
Para atualizar um endpoint que tenha um HostingAutoscalingPolicy (HAP), use okubectl
deletecomando para remover o HAP, atualizar o endpoint e, em seguida, reaplicar o HAP.
Para excluir um endpoint que tenha um HAP, use okubectl deletecomando para remover o HAP antes
de excluir o endpoint.

Migre recursos para o novo SageMakerOperadores do
Kubernetes
A nova Amazon SageMaker Operadores para usos do KubernetesAWSControladores para
Kubernetes(ACK) para treinar, ajustar e implantar modelos de aprendizado de máquina com a Amazon
SageMaker. ACK é uma estrutura para criar controladores personalizados Kubernetes, onde cada
controlador se comunica com umAWSAPI de serviço. Esses controladores permitem que os usuários
do Kubernetes provisionemAWSrecursos como bancos de dados ou filas de mensagens usando a API
Kubernetes. Para obter uma lista de controladores de serviço ACK, consulteServiçosna documentação do
ACK.

Note
O novo SageMaker Os operadores do Kubernetes não são compatíveis com versões anteriores.
Use as etapas a seguir para migrar seus recursos.
Para obter mais informações, consulte o .Documentação do ACKou oDE VOLTA SageMaker controlador
GitHubrepositório. Para obter uma lista dos SageMaker recursos, consulte oReferência da API do. Para
começar a usar exemplos práticos, consulteTutoriais (p. 3409).

Pré-requisitos
Para migrar recursos com sucesso para o novo SageMaker Operadores do Kubernetes, você deve:
1. Instale o novo SageMaker Operadores para Kubernetes. ConsulteConfiguraçãoemMachine Learning
com o ACK SageMakerControladorpelo step-by-step instruções.
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2. Se você usar oHostingAutoscalingPolicy recursos (p. 3408), instale o novo Application Auto Scaling
Operator. ConsulteConfiguraçãoemDimensionar SageMaker Cargas de trabalho com Application
Auto Scalingpelo step-by-step instruções. Essa etapa é opcional se você não estiver usando
HostingAutoScalingPolicy Recursos
Se as permissões estiverem configuradas corretamente, então o ACK SageMaker o controlador de serviço
pode determinar a especificação e o status doAWSrecurso e reconcilie o recurso como se o controlador
ACK o tivesse criado originalmente.

Adotar recursos
O novo SageMaker Os operadores do Kubernetes oferecem a capacidade de adotar recursos que
não foram originalmente criados pelo controlador de serviços ACK. Para obter mais informações,
consulteAdotar o existenteAWSRecursosna documentação do ACK.
As etapas a seguir mostram como o novo SageMaker Os operadores do Kubernetes podem adotar um
existente SageMaker Endpoint. Salve a amostra a seguir em um arquivo chamadoadopt-endpointsample.yaml.
apiVersion: services.k8s.aws/v1alpha1
kind: AdoptedResource
metadata:
name: adopt-endpoint-sample
spec:
aws:
# resource to adopt, not created by ACK
nameOrID: xgboost-endpoint
kubernetes:
group: sagemaker.services.k8s.aws
kind: Endpoint
metadata:
# target K8s CR name
name: xgboost-endpoint

Envie o recurso personalizado (CR) usandokubectl apply:
kubectl apply -f adopt-endpoint-sample.yaml

Usar okubectl describepara verificar as condições de status do recurso adotado.
kubectl describe adoptedresource adopt-endpoint-sample

Verificar se oACK.Adoptedcondição éTrue. A saída deve ser semelhante à seguinte:
--kind: AdoptedResource
metadata:
annotations:
kubectl.kubernetes.io/last-applied-configuration: '{"apiVersion":"services.k8s.aws/
v1alpha1","kind":"AdoptedResource","metadata":{"annotations":{},"name":"xgboostendpoint","namespace":"default"},"spec":{"aws":{"nameOrID":"xgboostendpoint"},"kubernetes":{"group":"sagemaker.services.k8s.aws","kind":"Endpoint","metadata":
{"name":"xgboost-endpoint"}}}}'
creationTimestamp: '2021-04-27T02:49:14Z'
finalizers:
- finalizers.services.k8s.aws/AdoptedResource
generation: 1
name: adopt-endpoint-sample
namespace: default
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resourceVersion: '12669876'
selfLink: "/apis/services.k8s.aws/v1alpha1/namespaces/default/adoptedresources/adoptendpoint-sample"
uid: 35f8fa92-29dd-4040-9d0d-0b07bbd7ca0b
spec:
aws:
nameOrID: xgboost-endpoint
kubernetes:
group: sagemaker.services.k8s.aws
kind: Endpoint
metadata:
name: xgboost-endpoint
status:
conditions:
- status: 'True'
type: ACK.Adopted

Verifique se seu recurso existe em seu cluster:
kubectl describe endpoints.sagemaker xgboost-endpoint

HostingAutoscalingPolicy recursos
O HostingAutoscalingPolicy O recurso (HAP) consiste em vários recursos do Application Auto
Scaling:ScalableTargeteScalingPolicy. Ao adotar um recurso HAP com ACK, você precisa
primeiro instalar oApplication Auto Scaling. Para adotar os recursos do HAP, você precisa adotar os
doisScalableTargeteScalingPolicyRecursos O identificador de recursos para esses recursos pode
ser encontrado no status do HostingAutoscalingPolicy Recursos (status.ResourceIDList).

HostingDeployment recursos
O HostingDeployment recurso consiste em vários SageMaker Recursos:Endpoint,EndpointConfig,
e cadaModel. Se você adotar um SageMaker endpoint no ACK, você precisa adotar
oEndpoint,EndpointConfig, e cadaModelSeparadamente. OEndpoint,EndpointConfig,
eModelos nomes podem ser encontrados no status do HostingDeploymentRecursos
(status.endpointName,status.endpointConfigName, estatus.modelNames).
Para ver uma lista de todos os SageMaker recursos, consulte oReferência da API do.

Limpar recursos antigos
Depois do novo SageMaker Os operadores do Kubernetes adotam seus recursos, é hora de desinstalar os
operadores antigos e limpar os recursos antigos.

Etapa 1: Desinstalar o operador antigo
Para desinstalar o operador antigo, consulteExcluir operadores (p. 3377).

Warning
Desinstale o operador antigo antes de excluir qualquer recurso antigo.

Etapa 2: Remova os finalizadores e exclua os recursos antigos
Warning
Antes de excluir recursos antigos, certifique-se de que o operador antigo esteja desinstalado.
Depois de desinstalar o operador antigo, você deve remover explicitamente os finalizadores para excluir
os recursos antigos do operador. O script de exemplo abaixo mostra como excluir todos os trabalhos
de treinamento gerenciados pelo operador antigo em um determinado namespace. Você pode usar um
padrão semelhante para excluir recursos adicionais depois que eles forem adotados pelo novo operador.
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Note
Você deve usar os nomes completos dos recursos para obter recursos. Por exemplo, use
kubectl get trainingjobs.sagemaker.aws.amazon.com em vez de kubectl get
trainingjob.
namespace=sagemaker_namespace
training_jobs=$(kubectl get trainingjobs.sagemaker.aws.amazon.com -n $namespace -ojson | jq
-r '.items | .[] | .metadata.name')
for job in $training_jobs
do
echo "Deleting $job resource in $namespace namespace"
kubectl patch trainingjobs.sagemaker.aws.amazon.com $job -n $namespace -p '{"metadata":
{"finalizers":null}}' --type=merge
kubectl delete trainingjobs.sagemaker.aws.amazon.com $job -n $namespace
done

Tutoriais
Para obter guias mais detalhados sobre como instalar e usar o novo SageMaker Operador para
Kubernetes, veja os seguintes tutoriais:
• Machine Learning com o ACK SageMaker Controlador
• Dimensionar SageMaker Cargas de trabalho com Application Auto Scaling

SageMaker Componentes para tubulações Kubeflow
Este documento descreve como usar SageMaker Componentes para Kubeflow Pipelines (KFP). Com
esses componentes do pipeline, você pode criar e monitorar o treinamento, o ajuste, a implantação do
endpoint e a transformação em lote de trabalhos em SageMaker. Ao executar trabalhos do Kubeflow
Pipeline em SageMaker, você move trabalhos de processamento e treinamento de dados do cluster
Kubernetes para SageMakerdo serviço gerenciado otimizado para aprendizado de máquina. Este
documento pressupõe conhecimento prévio do Kubernetes e do Kubeflow.
Índice
• O que são os Kubeflow Pipelines? (p. 3409)
• Componentes do Kubeflow Pipeline (p. 3410)
• Permissões do IAM (p. 3411)
• Conversão de pipelines para uso SageMaker (p. 3412)
• Como usar oSageMaker Componentes (p. 3412)

O que são os Kubeflow Pipelines?
O Kubeflow Pipelines (KFP) é uma plataforma para criar e implantar fluxos de trabalho de aprendizado de
máquina (ML) portáteis e escaláveis baseados em contêineres Docker. A plataforma Kubeflow Pipelines
consiste no seguinte:
•
•
•
•

Uma interface de usuário (UI) para gerenciar e rastrear experimentos, trabalhos e execuções.
Um mecanismo (Argo) para agendar fluxos de trabalho de ML em várias etapas.
Um SDK do Python para definir e manipular pipelines e componentes.
Notebooks para interagir com o sistema usando o SDK.
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Um pipeline é uma descrição de um fluxo de trabalho de ML expresso como um acíclico
direcionadografosconforme mostrado no diagrama a seguir. Cada etapa do fluxo de trabalho é expressa
como um pipeline do Kubeflowparte, que é um módulo Python.
Se seus dados foram pré-processados, o pipeline padrão pega um subconjunto dos dados e executa a
otimização de hiperparâmetros do modelo. Em seguida, o gasoduto treina um modelo com o conjunto de
dados completo usando os hiperparâmetros ideais. Esse modelo é usado tanto para inferência em lote
quanto para criação de endpoints.
Para obter mais informações sobre os Pipelines do Kubeflow, consulte oDocumentação do Kubeflow
Pipelines.

Componentes do Kubeflow Pipeline
Um componente do Kubeflow Pipeline é um conjunto de códigos usado para executar uma etapa em um
pipeline do Kubeflow. Os componentes são representados por um módulo Python que é convertido em
uma imagem do Docker. Esses componentes facilitam e agilizam a criação de canais para ambientes de
experimentação e produção sem precisar interagir com a infraestrutura subjacente do Kubernetes.

O que fazerSageMaker Os componentes que o Kubeflow Pipelines fornece?
SageMaker Os componentes do Kubeflow Pipelines oferecem uma alternativa ao lançamento de trabalhos
de computação intensiva no SageMaker. Esses componentes se integram SageMaker com a portabilidade
e a orquestração dos Pipelines do Kubeflow. Usar o SageMaker componentes em que cada uma das
tarefas do fluxo de trabalho do pipeline é executada SageMaker em vez do cluster Kubernetes local.
Os parâmetros do trabalho, o status, os registros e as saídas do SageMaker ainda estão acessíveis na
interface do usuário do Kubeflow Pipelines. O seguinte SageMaker componentes foram criados para
integrar seis chaves SageMaker recursos em seus fluxos de trabalho de ML. Você pode criar um pipeline
do Kubeflow construído inteiramente usando esses componentes ou integrar componentes individuais ao
seu fluxo de trabalho, conforme necessário.
Não há cobrança adicional pelo uso do SageMaker Componentes para tubulações Kubeflow. Você incorre
em cobranças por qualquer SageMaker recursos que você usa por meio desses componentes.

Componentes de treinamento
Treinamento
O componente de treinamento permite que você envieSageMaker Trabalhos de treinamento diretamente
de um fluxo de trabalho do Kubeflow Pipelines. Para obter mais informações, consulteSageMaker
Componente de treinamento do Kubeflow Pipelines.
Otimização de hiperparâmetros
O componente Otimização de hiperparâmetros permite que você envie trabalhos de ajuste de
hiperparâmetros paraSageMaker diretamente de um fluxo de trabalho do Kubeflow Pipelines. Para obter
mais informações, consulteSageMaker componente Kubeflow Pipeline de otimização de hiperparâmetros.
Processamento
O componente Processing permite que você envie trabalhos de processamento para SageMaker
diretamente de um fluxo de trabalho do Kubeflow Pipelines. Para obter mais informações,
consulteSageMaker Processando o componente Kubeflow Pipeline.

Componentes de inferência
Web Deploy
O componente Deploy permite que você implante um modelo noSageMaker Hospedagem de um fluxo
de trabalho do Kubeflow Pipelines. Para obter mais informações, consulteSageMaker Serviços de
hospedagem - Crie o componente Endpoint Kubeflow Pipeline.
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Componente de transformação em lote
O componente Batch Transform permite que você execute trabalhos de inferência para um conjunto de
dados inteiro noSageMaker de um fluxo de trabalho do Kubeflow Pipelines. Para obter mais informações,
consulteSageMaker Transformação Batch do componente Kubeflow Pipeline.

Componentes Ground Truth
Ground TruthO componente Ground Truth permite que você se submetaSageMaker O Ground Truth
rotula trabalhos diretamente de um fluxo de trabalho do Kubeflow Pipelines. Para obter mais informações,
consulteSageMakerComponente Ground Truth Kubeflow Pipelines.
Equipe de trabalho
O componente Workteam permite que você crieSageMaker trabalhos de equipe de trabalho
particulares diretamente de um fluxo de trabalho do Kubeflow Pipelines. Para obter mais informações,
consulteSageMaker criar um componente privado do Kubeflow Pipelines para equipes de trabalho.

Permissões do IAM
Implantação de pipelines do Kubeflow com SageMaker os componentes exigem os seguintes três níveis de
permissões do IAM:
• Um usuário/função do IAM para acessar seuAWSConta (your_credentials). Observação: Você não
precisa disso se já tiver acesso à interface de usuário web do KFP e tiver seus dados de entrada no
Amazon S3, ou se você já tiver um cluster do Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) com
KFP.
Você usa esse usuário/função do seu nó de gateway, que pode ser sua máquina local ou uma instância
remota, para:
• Crie um cluster do Amazon EKS e instale o KFP
• Crie funções/usuários do IAM
• Crie buckets do Amazon S3 para seus dados de entrada de amostra
O usuário/função do IAM precisa das seguintes permissões:
• CloudWatchLogsFullAccess
• AWSCloudFormationFullAccess
• IAMFullAccess
• Amazon S3FullAccess
• Amazon EC2FullAccess
• AmazonEKSAdminPolicy (Crie essa política usando o esquema deExemplos de políticas baseadas em
identidade do Amazon EKS)
• Uma função do IAM usada pelos pods do KFP para acessar SageMaker (kfp-example-pod-role) Os pods
do KFP usam essa permissão para criar SageMaker trabalhos de componentes do KFP. Observação: Se
você quiser limitar as permissões aos pods do KFP, crie sua própria política personalizada e anexe-a.
A função precisa da seguinte permissão:
• AmazonSageMakerFullAccess
• Uma função do IAM usada por SageMaker trabalhos para acessar recursos como Amazon S3 e Amazon
ECR etc. (kfp-example-sagemaker-execution-Função do).
Seu SageMaker os trabalhos usam essa função para:
• Acessar o SageMaker recursos
• Dados de entrada do Amazon S3
• Armazene seu modelo de saída no Amazon S3
A função precisa das seguintes permissões:
• AmazonSageMakerFullAccess
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• Amazon S3FullAccess
Esses são todos os usuários/funções do IAM para os quais você precisa executar os componentes do KFP
SageMaker.
Quando você tiver executado os componentes e tiver criado o SageMaker endpoint, você também precisa
de uma função com osagemaker:InvokeEndpointpermissão para consultar endpoints de inferência.

Conversão de pipelines para uso SageMaker
Você pode converter um pipeline existente para usar SageMaker portando seu Python genéricorecipientes
de processamentoerecipientes de treinamento. Se você usar o SageMaker para inferência, você também
precisa anexar permissões do IAM ao seu cluster e converter um artefato em um modelo.

Como usar oSageMaker Componentes
Neste tutorial, você executará um pipeline usando SageMaker Componentes para Kubeflow Pipelines para
treinar um modelo de classificação usando o Kmeans com o conjunto de dados MNIST. Esse fluxo de
trabalho usa os pipelines do Kubeflow como orquestrador eSageMaker como back-end para executar as
etapas do fluxo de trabalho. Para ver o código completo desse e de outros exemplos de pipeline, consulte
oAmostra SageMaker Pipelines do Kubeflow. Para obter informações sobre os componentes usados,
consulte oKubeFlowPipelines do GitHub repositório.
Índice
• Configuração (p. 3412)
• Executando o pipeline do Kubeflow (p. 3419)

Configuração
Para usar o Kubeflow Pipelines (KFP), você precisa de um cluster Amazon Elastic Kubernetes Service
(Amazon EKS) e de um nó de gateway para interagir com esse cluster. As seções a seguir mostram as
etapas necessárias para configurar esses recursos.
Tópicos
• Configurar um nó de gateway (p. 3412)
• Configurar um cluster do Amazon EKS (p. 3413)
• Instalar o Kubeflow Pipelines (p. 3414)
• Acesse a interface do usuário do KFP (p. 3414)
• Crie usuários/funções do IAM para os pods do KFP e o SageMaker manutenção (p. 3416)
• Adicione acesso a outros usuários ou funções do IAM (p. 3418)

Configurar um nó de gateway
Um nó de gateway é usado para criar um cluster Amazon EKS e acessar a interface do usuário do
Kubeflow Pipelines. Use sua máquina local ou uma instância do Amazon EC2 como seu nó de gateway.
Se você quiser usar uma nova instância do Amazon EC2, crie uma com a versão mais recente da DLAMI
do Ubuntu 18.04 daAWSconsole usando as etapas emIniciando e configurando uma DLAMI.
Conclua as etapas a seguir para configurar o nó do gateway. Dependendo do seu ambiente, você pode ter
certos requisitos já configurados.
1.

Se você não tiver um cluster do Amazon EKS existente, crie um usuário
chamadoyour_credentialsusando as etapas emCriar um usuário do IAM em seuAWSConta. Se
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você tiver um cluster do Amazon EKS existente, use as credenciais da função ou do usuário do IAM
que tenha acesso a ele.
2.

Adicione as seguintes permissões ao seu usuário usando as etapas emAlterar permissões para um
usuário do IAM:
•
•
•
•
•
•

3.

CloudWatchLogsFullAccess
AWSCloudFormationFullAccess
IAMFullAccess
Amazon S3FullAccess
Amazon EC2FullAccess
AmazonEKSAdminPolicy (Crie essa política usando o esquema deExemplos de políticas baseadas
em identidade do Amazon EKS)

Instale o seguinte em seu nó de gateway para acessar o cluster Amazon EKS e a interface de usuário
do KFP.
• AWS CLI. Se você estiver usando um usuário do IAM, configure seuID da chave de acesso, chave
de acesso secretae preferidoAWSRegione executando:aws configure
• aws-iam-authenticatorversão 0.1.31 e superior
• eksctlversão acima de 0,15.
• kubectl(A versão precisa corresponder à sua versão do Kubernetes em uma versão secundária)

4.

Instalarboto3.
pip install boto3

Configurar um cluster do Amazon EKS
Execute as seguintes etapas na linha de comando do seu nó de gateway para configurar um cluster
Amazon EKS:
1.

Se você ainda não tiver um cluster do Amazon EKS, siga estas subetapas. Se você já tiver um cluster
do Amazon EKS, ignore esta etapa.
a.

Execute o seguinte na sua linha de comando para criar um cluster Amazon EKS com a versão
1.17 ou superior. Substituir<your-cluster-name>com qualquer nome para o cluster.
eksctl create cluster --name <your-cluster-name> --region us-east-1 --autokubeconfig --timeout=50m --managed --nodes=1

b.

Quando a criação do cluster estiver concluída, verifique se você tem acesso ao cluster usando o
comando a seguir.
kubectl get nodes

2.

Verifique se okubectlcontext é o cluster que você deseja usar com o comando a seguir. O contexto
atual é marcado com um asterisco (*) na saída.
kubectl config get-contexts
CURRENT NAME
CLUSTER
*
<username>@<clustername>.us-east-1.eksctl.io

3.

<clustername>.us-east-1.eksctl.io

Se o cluster desejado não estiver configurado como seu padrão atual, atualize o padrão com o
comando a seguir.
aws eks update-kubeconfig --name <clustername> --region us-east-1
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Instalar o Kubeflow Pipelines
Execute as etapas a seguir na linha de comando do seu nó de gateway para instalar os Pipelines do
Kubeflow em seu cluster.
1.

Instale o Kubeflow Pipelines em seu cluster seguindo a etapa 1 doDocumentação de implantação do
Kubeflow Pipelines. Sua versão do KFP deve ser 1.7.0 ou superior.

2.

Verifique se o serviço Kubeflow Pipelines e outros recursos relacionados estão em execução.
kubectl -n kubeflow get all | grep pipeline

A saída será semelhante a:
pod/ml-pipeline-6b88c67994-kdtjv
1/1
Running
2d
pod/ml-pipeline-persistenceagent-64d74dfdbf-66stk
1/1
Running
2d
pod/ml-pipeline-scheduledworkflow-65bdf46db7-5x9qj
1/1
Running
2d
pod/ml-pipeline-ui-66cc4cffb6-cmsdb
1/1
Running
2d
pod/ml-pipeline-viewer-crd-6db65ccc4-wqlzj
1/1
Running
2d
pod/ml-pipeline-visualizationserver-9c47576f4-bqmx4
1/1
Running
2d
service/ml-pipeline
ClusterIP
10.100.170.170
8888/TCP,8887/TCP
2d
service/ml-pipeline-ui
ClusterIP
10.100.38.71
80/TCP
2d
service/ml-pipeline-visualizationserver
ClusterIP
10.100.61.47
8888/TCP
2d
deployment.apps/ml-pipeline
1/1
1
deployment.apps/ml-pipeline-persistenceagent
1/1
1
deployment.apps/ml-pipeline-scheduledworkflow
1/1
1
deployment.apps/ml-pipeline-ui
1/1
1
deployment.apps/ml-pipeline-viewer-crd
1/1
1
deployment.apps/ml-pipeline-visualizationserver
1/1
1
replicaset.apps/ml-pipeline-6b88c67994
1
2d
replicaset.apps/ml-pipeline-persistenceagent-64d74dfdbf
1
2d
replicaset.apps/ml-pipeline-scheduledworkflow-65bdf46db7
1
2d
replicaset.apps/ml-pipeline-ui-66cc4cffb6
1
2d
replicaset.apps/ml-pipeline-viewer-crd-6db65ccc4
1
2d
replicaset.apps/ml-pipeline-visualizationserver-9c47576f4
1
2d

0
0
0
0
0
0
<none>
<none>
<none>
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2d
2d
2d
2d
2d
2d

Acesse a interface do usuário do KFP
A interface do usuário do Kubeflow Pipelines é usada para gerenciar e monitorar experimentos, trabalhos
e execuções em seu cluster. Você pode usar o encaminhamento de portas para acessar a interface do
usuário do Kubeflow Pipelines a partir do seu nó de gateway.

Configurar o encaminhamento de porta para o serviço KFP UI
Execute o seguinte na linha de comando do seu nó de gateway:
1.

Verifique se o serviço de interface do usuário do KFP está em execução usando o seguinte comando:
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kubectl -n kubeflow get service ml-pipeline-ui
NAME
ml-pipeline-ui

2.

TYPE
ClusterIP

CLUSTER-IP
10.100.38.71

EXTERNAL-IP
<none>

PORT(S)
80/TCP

AGE
2d22h

Execute o seguinte comando para configurar o encaminhamento de porta para o serviço de UI do
KFP. Isso encaminha a interface do usuário do KFP para a porta 8080 no nó do gateway e permite
que você acesse a interface do usuário do KFP a partir do seu navegador.
kubectl port-forward -n kubeflow service/ml-pipeline-ui 8080:80

A porta de encaminhamento da sua máquina remota cai se não houver atividade. Execute esse
comando novamente se seu painel não conseguir obter registros ou atualizações. Se os comandos
retornarem um erro, verifique se não há nenhum processo em execução na porta que você está
tentando usar.

Acesse o serviço KFP UI
Seu método de acessar a interface do usuário do KFP depende do tipo de nó do gateway.
• Máquina local como nó de gateway
1.

Acesse o painel em seu navegador da seguinte forma:
http://localhost:8080

2.

EscolhaPipelines dopara acessar a interface do usuário dos pipelines.

• Amazon EC2 como nó de gateway
1.

Você precisa configurar um túnel SSH na sua instância do Amazon EC2 para acessar o painel do
Kubeflow a partir do navegador da sua máquina local.
Em uma nova sessão de terminal em sua máquina local, execute o seguinte. Substituir<publicDNS-of-gateway-node>com o endereço IP de sua instância encontrado no console do Amazon
EC2. Você também pode usar o DNS público. Substituir<path_to_key>com o caminho para a
chave pem usada para acessar o nó do gateway.
public_DNS_address=<public-DNS-of-gateway-node>
key=<path_to_key>
on Ubuntu:
ssh -i ${key} -L 9000:localhost:8080 ubuntu@${public_DNS_address}
or on Amazon Linux:
ssh -i ${key} -L 9000:localhost:8080 ec2-user@${public_DNS_address}

2.

Acesse o painel do seu navegador.
http://localhost:9000

3.

EscolhaPipelines dopara acessar a interface do usuário do KFP.
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Crie usuários/funções do IAM para os pods do KFP e o SageMaker manutenção
Agora você tem um cluster Kubernetes com o Kubeflow configurado. Para correrSageMaker Componentes
para o Kubeflow Pipelines, os pods do Kubeflow Pipeline precisam acessar SageMaker. Nesta seção, você
cria usuários/funções do IAM para serem usados pelos pods do Kubeflow Pipeline e SageMaker.

Crie uma função de execução do KFP
Execute o seguinte na linha de comando do seu nó de gateway:
1.

Habilite o suporte do OIDC no cluster do Amazon EKS com o seguinte comando.
Substituir<cluster_name>com o nome do seu cluster e<cluster_region>com a região em que
seu cluster está localizado.
eksctl utils associate-iam-oidc-provider --cluster <cluster-name> \
--region <cluster-region> --approve

2.

Execute o comando a seguir para obter oOICURL do emissor. Esse URL está no formatohttps://
oidc.eks.<region>.amazonaws.com/id/<OIDC_ID>.
aws eks describe-cluster --region <cluster-region> --name <cluster-name> --query
"cluster.identity.oidc.issuer" --output text

3.

Execute o seguinte para criar um arquivo chamadotrust.json. Substituir<OIDC_URL>com o URL
do emissor do OIDC. Não incluahttps://quando estiver na URL do emissor do OIDC. Substitua
<AWS_account_number> pelo número da sua conta da AWS.
OIDC_URL="<OIDC-URL>"
AWS_ACC_NUM="<AWS-account-number>"
# Run this to create trust.json file
cat <<EOF > trust.json
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Federated": "arn:aws:iam::${AWS_ACC_NUM}:oidc-provider/${OIDC_URL}"
},
"Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
"Condition": {
"StringEquals": {
"${OIDC_URL}:aud": "sts.amazonaws.com",
"${OIDC_URL}:sub": "system:serviceaccount:kubeflow:pipeline-runner"
}
}
}
]
}
EOF

4.

Crie um perfil do IAM chamadokfp-example-pod-roleusandotrust.jsonusando o comando a
seguir. Essa função é usada pelos pods do KFP para criar SageMaker trabalhos de componentes do
KFP. Observe o ARN retornado na saída.
aws iam create-role --role-name kfp-example-pod-role --assume-role-policy-document
file://trust.json
aws iam attach-role-policy --role-name kfp-example-pod-role --policy-arn
arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerFullAccess
aws iam get-role --role-name kfp-example-pod-role --output text --query 'Role.Arn'
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5.

Edite sua conta de serviço pipeline-runner com o seguinte comando.
kubectl edit -n kubeflow serviceaccount pipeline-runner

6.

No arquivo, adicione a seguinte anotação de função do Amazon EKS e substitua<role_arn>com sua
função ARN.
eks.amazonaws.com/role-arn: <role-arn>

7.

Seu arquivo deve ter a seguinte aparência quando você adicionar a anotação de função do Amazon
EKS. Salve o arquivo.
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
annotations:
eks.amazonaws.com/role-arn: <role-arn>
kubectl.kubernetes.io/last-applied-configuration: |
{"apiVersion":"v1","kind":"ServiceAccount","metadata":{"annotations":
{},"labels":{"app":"pipeline-runner","app.kubernetes.io/component":"pipelinesrunner","app.kubernetes.io/instance":"pipelines-runner-0.2.0","app.kubernetes.io/
managed-by":"kfctl","app.kubernetes.io/name":"pipelines-runner","app.kubernetes.io/
part-of":"kubeflow","app.kubernetes.io/version":"0.2.0"},"name":"pipelinerunner","namespace":"kubeflow"}}
creationTimestamp: "2020-04-16T05:48:06Z"
labels:
app: pipeline-runner
app.kubernetes.io/component: pipelines-runner
app.kubernetes.io/instance: pipelines-runner-0.2.0
app.kubernetes.io/managed-by: kfctl
app.kubernetes.io/name: pipelines-runner
app.kubernetes.io/part-of: kubeflow
app.kubernetes.io/version: 0.2.0
name: pipeline-runner
namespace: kubeflow
resourceVersion: "11787"
selfLink: /api/v1/namespaces/kubeflow/serviceaccounts/pipeline-runner
uid: d86234bd-7fa5-11ea-a8f2-02934be6dc88
secrets:
- name: pipeline-runner-token-dkjrk

Criar um . SageMaker Função de execução do
Okfp-example-sagemaker-execution-roleA função do IAM é usada porSageMaker empregos para
acessarAWSRecursos Para obter mais informações, consulte a seção Permissões do IAM. Você fornece
essa função como um parâmetro de entrada ao executar o pipeline.
Execute o seguinte para criar a função. Observe o ARN retornado na saída.
SAGEMAKER_EXECUTION_ROLE_NAME=kfp-example-sagemaker-execution-role
TRUST="{ \"Version\": \"2012-10-17\", \"Statement\": [ { \"Effect\": \"Allow\", \"Principal
\": { \"Service\": \"sagemaker.amazonaws.com\" }, \"Action\": \"sts:AssumeRole\" } ] }"
aws iam create-role --role-name ${SAGEMAKER_EXECUTION_ROLE_NAME} --assume-role-policydocument "$TRUST"
aws iam attach-role-policy --role-name ${SAGEMAKER_EXECUTION_ROLE_NAME} --policy-arn
arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerFullAccess
aws iam attach-role-policy --role-name ${SAGEMAKER_EXECUTION_ROLE_NAME} --policy-arn
arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3FullAccess
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aws iam get-role --role-name ${SAGEMAKER_EXECUTION_ROLE_NAME} --output text --query
'Role.Arn'

Adicione acesso a outros usuários ou funções do IAM
Se você usa um IDE intuitivo como o Jupyter ou quiser que outras pessoas em sua organização usem o
cluster que você configurou, você também pode conceder acesso a elas. As etapas a seguir percorrem
esse fluxo de trabalho usando SageMaker Cadernos UmaSageMaker a instância de notebook é uma
instância de computação totalmente gerenciada do Amazon EC2 que executa o aplicativo Jupyter
Notebook. Você usa a instância do notebook para criar e gerenciar cadernos Jupyter e criar fluxos de
trabalho de ML. Você pode definir, compilar, implantar e executar seu pipeline usando o SDK ou CLI do
KFP Python. Se você não estiver usando um SageMaker notebook para executar o Jupyter, você precisa
instalar oAWS CLIe a versão mais recente dokubectl.
1.

Siga as etapas emCriar um . SageMaker Instância do cadpara criar umaSageMaker
instância de notebook se você ainda não tiver uma. Dê ao papel do IAM para essa instância
oS3FullAccessPermissão.

2.

Os clusters do Amazon EKS usam usuários e funções do IAM para controlar o acesso ao cluster. As
regras são implementadas em um mapa de configuração chamadoaws-auth. Somente o usuário/
função que tem acesso ao cluster poderá editar esse mapa de configuração. Execute o seguinte na
linha de comando do seu nó de gateway para obter a função IAM da instância de notebook que você
criou. Substituir<instance-name>com o nome da sua instância do.
aws sagemaker describe-notebook-instance --notebook-instance-name <instance-name> -region <region> --output text --query 'RoleArn'

Este comando gera o ARN da função do IAM naarn:aws:iam::<account-id>:role/<rolename>format. Anote esse ARN.
3.

Execute o seguinte para anexar às políticas a função do IAM. Substituir<role-name>com o<rolename>em seu ARN.
aws iam attach-role-policy --role-name <role-name> --policyarn arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSageMakerFullAccess
aws iam attach-role-policy --role-name <role-name> --policy-arn
arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSWorkerNodePolicy
aws iam attach-role-policy --role-name <role-name> --policyarn arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3FullAccess

4.

eksctlfornece comandos para ler e editar oaws-authmapa de configuração.system:mastersé um
dos grupos de usuários padrão. Você adiciona o usuário a esse grupo. Osystem:masterso grupo
tem permissões de superusuário para o cluster. Você também pode criar um grupo com permissões
mais restritivas ou vincular as permissões diretamente aos usuários. Substituir<IAM-Role-arn>com
o ARN da função do IAM.<your_username>pode ser qualquer nome de usuário exclusivo.
eksctl create iamidentitymapping \
--cluster <cluster-name> \
--arn <IAM-Role-arn> \
--group system:masters \
--username <your-username> \
--region <region>

5.

Abra o notebook Jupyter em seuSageMaker e execute o seguinte para verificar se ela tem acesso ao
cluster.
aws eks --region <region> update-kubeconfig --name <cluster-name>
kubectl -n kubeflow get all | grep pipeline
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Executando o pipeline do Kubeflow
Agora que a configuração do seu nó de gateway e do cluster Amazon EKS está concluída, você pode
criar seu pipeline de classificação. Para criar seu pipeline, você precisa defini-lo e compilá-lo. Em seguida,
você o implanta e o usa para executar fluxos de trabalho. Você pode definir seu pipeline em Python
e usar o painel do KFP, a CLI do KFP ou o SDK do Python para compilar, implantar e executar seus
fluxos de trabalho. O código completo do exemplo do pipeline de classificação do MNIST está disponível
naRepositório Kubeflow no Github. Para usá-lo, clone os arquivos Python de exemplo no seu nó de
gateway.
Tópicos
• Preparar conjuntos de dados (p. 3419)
• Crie um pipeline do Kubeflow usandoSageMakerComponentes (p. 3419)
• Compile e implante seu pipeline (p. 3420)
• Previsões de execução (p. 3421)
• Exibir resultados e registros (p. 3423)
• Limpeza (p. 3423)

Preparar conjuntos de dados
Para executar os pipelines, você precisa fazer o upload do script de pré-processamento da extração
de dados em um bucket do Amazon S3. Esse bucket e todos os recursos desse exemplo devem estar
localizados naus-east-1Região da Amazônia. Se você não tiver um bucket, crie um usando as etapas
emCriação de um bucket.
Domnist-kmeans-sagemakerpasta do repositório Kubeflow que você clonou no seu nó de gateway,
execute o seguinte comando para fazer o upload dokmeans_preprocessing.pyarquivo no seu bucket
do Amazon S3. Alteração<bucket-name>ao nome do bucket do Amazon S3 criado.
aws s3 cp mnist-kmeans-sagemaker/kmeans_preprocessing.py s3://<bucket-name>/
mnist_kmeans_example/processing_code/kmeans_preprocessing.py

Crie um pipeline do Kubeflow usandoSageMakerComponentes
O código completo do pipeline de classificação do MNIST está disponível noRepositório Kubeflow no
Github. Para usá-lo, clone os arquivos Python de exemplo no seu nó de gateway.

Parâmetros de entrada
O pipeline completo de classificação do MNIST tem parâmetros específicos de execução para os quais
você deve fornecer valores ao criar uma execução. Você deve fornecer esses parâmetros para cada
componente do seu pipeline. Esses parâmetros também podem ser atualizados ao usar outros pipelines.
Fornecemos valores padrão para todos os parâmetros no arquivo de exemplo de pipeline de classificação.
A seguir estão os únicos parâmetros que você precisa passar para executar os pipelines de amostra. Para
passar esses parâmetros, atualize suas entradas ao criar uma nova execução.
• Role-Arn:Esse deve ser o ARN de uma função do IAM que está completa SageMaker acesse no
seuAWSConta da. Use o ARN dekfp-example-pod-role.
• Bucket: Este é o nome do bucket do Amazon S3 do qual você enviou
okmeans_preprocessing.pyarquivo para.
Você pode ajustar qualquer um dos parâmetros de entrada usando a interface do usuário do KFP e acionar
sua execução novamente.
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Compile e implante seu pipeline
Depois de definir o pipeline em Python, você deve compilar o pipeline para uma representação
intermediária antes de enviá-lo ao serviço Kubeflow Pipelines. A representação intermediária é uma
especificação de fluxo de trabalho na forma de um arquivo YAML compactado em um arquivo tar.gz. Você
precisa do SDK do KFP para compilar seu pipeline.

Instalar o SDK do KFP
Execute o seguinte na linha de comando do seu nó de gateway:
1.

Instale o SDK do KFP seguindo as instruções naDocumentação dos pipelines do Kubeflow.

2.

Verifique se o KFP SDK está instalado com o comando a seguir:
pip show kfp

3.

Verifique sedsl-compilefoi instalado corretamente da seguinte forma:
which dsl-compile

Compile seu pipeline
Você tem três opções para interagir com os Pipelines do Kubeflow: KFP UI, KFP CLI ou KFP SDK. As
seções a seguir ilustram o fluxo de trabalho usando a interface de usuário e a CLI do KFP.
Complete o seguinte no seu nó de gateway para compilar seu pipeline.
1.

Modifique seu arquivo Python com o nome do bucket do Amazon S3 e o ARN da função IAM.

2.

Usar odsl-compilecomando da linha de comando para compilar seu pipeline da seguinte forma.
Substituir<path-to-python-file>com o caminho para seu oleoduto e<path-to-output>com o
local em que você deseja que seu arquivo tar.gz esteja.
dsl-compile --py <path-to-python-file> --output <path-to-output>

Faça o upload e execute o pipeline usando a CLI do KFP
Conclua as seguintes etapas na linha de comando do nó do gateway. O KFP organiza as execuções do
seu pipeline como experimentos. Você tem a opção de especificar um nome de experimento. Se você não
especificar uma, a execução será listada emPadrãoexperimento.
1.

Faça upload do seu funil da seguinte forma:
kfp pipeline upload --pipeline-name <pipeline-name> <path-to-output-tar.gz>

A saída será semelhante a: Anote oID.
Pipeline 29c3ff21-49f5-4dfe-94f6-618c0e2420fe has been submitted
Pipeline Details
-----------------ID
29c3ff21-49f5-4dfe-94f6-618c0e2420fe
Name
sm-pipeline
Description
Uploaded at 2020-04-30T20:22:39+00:00
...
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2.

Crie uma execução usando o seguinte comando. Atualmente, o comando de execução da CLI
do KFP não suporta a especificação de parâmetros de entrada durante a criação da execução.
Você precisa atualizar seus parâmetros no arquivo de pipeline do Python antes de compilar.
Substituir<experiment-name>e<job-name>com qualquer nome. Substituir<pipeline-id>com
o ID do seu funil enviado. Substituir<your-role-arn>com o ARN dokfp-example-pod-role.
Substituir<your-bucket-name>pelo nome do bucket do Amazon S3 criado.
kfp run submit --experiment-name <experiment-name> --run-name <job-name> --pipelineid <pipeline-id> role_arn="<your-role-arn>" bucket_name="<your-bucket-name>"

Você também pode enviar uma execução diretamente usando o pacote de pipeline compilado criado
como a saída dodsl-compilecomando.
kfp run submit --experiment-name <experiment-name> --run-name <job-name> --packagefile <path-to-output> role_arn="<your-role-arn>" bucket_name="<your-bucket-name>"

A saída será semelhante a:
Creating experiment aws.
Run 95084a2c-f18d-4b77-a9da-eba00bf01e63 is submitted
+--------------------------------------+--------+----------+--------------------------+
| run id
| name
| status
| created at
|
+======================================+========+==========+===========================
+
| 95084a2c-f18d-4b77-a9da-eba00bf01e63 | sm-job |
| 2020-04-30T20:36:41+00:00
|
+--------------------------------------+--------+----------+--------------------------+

3.

Navegue até a interface do usuário para verificar o progresso do trabalho.

Faça o upload e execute o pipeline usando a interface do usuário do KFP
1.

No painel à esquerda, escolha oPipelines doGuia Guia de trabalho

2.

No canto superior direito, escolha+UploadPipeline.

3.

Insira o nome e a descrição do pipeline.

4.

EscolhaFazer upload de um arquivoe insira o caminho para o arquivo tar.gz que você criou usando a
CLI ou com o SDK do Python.

5.

No painel à esquerda, escolha oPipelines doGuia Guia de trabalho

6.

Encontre o funil que você criou.

7.

Escolha+CreateRun.

8.

Insira seus parâmetros de entrada.

9.

Escolha Run.

Previsões de execução
Depois que seu pipeline de classificação for implantado, você poderá executar previsões de classificação
no endpoint criado pelo componente Deploy. Use a interface do usuário do KFP para verificar os artefatos
de saída parasagemaker-deploy-model-endpoint_name. Faça o download do arquivo .tgz para
extrair o nome do endpoint ou verifique aSageMaker console na região que você usou.
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Configurar permissões para executar previsões
Se você quiser executar previsões a partir do seu nó de gateway, pule esta seção.
1.

Para usar qualquer outra máquina para executar previsões, atribua
asagemaker:InvokeEndpointpermissão para a função do IAM ou usuário do IAM usada pela
máquina cliente. Essa permissão é usada para executar previsões.

2.

No seu nó de gateway, execute o seguinte para criar um arquivo de política:
cat <<EoF > ./sagemaker-invoke.json
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:InvokeEndpoint"
],
"Resource": "*"
}
]
}
EoF

3.

Anexe a política à função do IAM do nó do cliente ou ao usuário do IAM.

4.

Se sua máquina cliente tiver uma função do IAM anexada, execute o seguinte. Substituir<yourinstance-IAM-role>com o nome da função IAM do nó do cliente. Substituir<path-tosagemaker-invoke-json>com o caminho para o arquivo de política que você criou.
aws iam put-role-policy --role-name <your-instance-IAM-role> --policy-name sagemakerinvoke-for-worker --policy-document file://<path-to-sagemaker-invoke-json>

5.

Se sua máquina cliente tiver credenciais de usuário do IAM configuradas, execute o seguinte.
Substituir<your_IAM_user_name>com o nome do usuário IAM do nó do cliente. Substituir<pathto-sagemaker-invoke-json>com o caminho para o arquivo de política que você criou.
aws iam put-user-policy --user-name <your-IAM-user-name> --policy-name sagemakerinvoke-for-worker --policy-document file://<path-to-sagemaker-invoke-json>

Previsões de execução
1.

Crie um arquivo Python da sua máquina cliente chamadomnist-predictions.pycom o conteúdo a
seguir. Substitua oENDPOINT_NAMEVariável. Esse script carrega o conjunto de dados MNIST, cria um
CSV a partir desses dígitos e o envia ao endpoint para previsão. Em seguida, ele gera os resultados.
import
import
import
import
import
import

boto3
gzip
io
json
numpy
pickle

ENDPOINT_NAME='<endpoint-name>'
region = boto3.Session().region_name
# S3 bucket where the original mnist data is downloaded and stored
downloaded_data_bucket = f"jumpstart-cache-prod-{region}"
downloaded_data_prefix = "1p-notebooks-datasets/mnist"
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# Download the dataset
s3 = boto3.client("s3")
s3.download_file(downloaded_data_bucket, f"{downloaded_data_prefix}/mnist.pkl.gz",
"mnist.pkl.gz")
# Load the dataset
with gzip.open('mnist.pkl.gz', 'rb') as f:
train_set, valid_set, test_set = pickle.load(f, encoding='latin1')
# Simple function to create a csv from our numpy array
def np2csv(arr):
csv = io.BytesIO()
numpy.savetxt(csv, arr, delimiter=',', fmt='%g')
return csv.getvalue().decode().rstrip()
runtime = boto3.Session(region).client('sagemaker-runtime')
payload = np2csv(train_set[0][30:31])
response = runtime.invoke_endpoint(EndpointName=ENDPOINT_NAME,
ContentType='text/csv',
Body=payload)
result = json.loads(response['Body'].read().decode())
print(result)

2.

Execute o arquivo Python da seguinte forma:
python mnist-predictions.py

Exibir resultados e registros
Quando o pipeline está em execução, você pode escolher qualquer componente para verificar os detalhes
da execução, como entradas e saídas. Isso lista os nomes dos recursos criados.
Se a solicitação do KFP for processada com êxito e um SageMaker O trabalho é criado, os registros do
componente na interface do usuário do KFP fornecem um link para o trabalho criado no SageMaker.
OCloudWatch registros também são fornecidos se o trabalho for criado com sucesso.
Se você executar muitos trabalhos de pipeline no mesmo cluster, poderá ver uma mensagem de erro
indicando que você não tem pods suficientes disponíveis. Para corrigir isso, faça login no seu nó de
gateway e exclua os pods criados pelos pipelines que você não está usando da seguinte forma:
kubectl get pods -n kubeflow
kubectl delete pods -n kubeflow <name-of-pipeline-pod>

Limpeza
Ao terminar seu pipeline, você precisa limpar seus recursos.
1.

No painel do KFP, encerre as execuções do pipeline se elas não saírem corretamente,
escolhendoEncerrar.

2.

Se oEncerrarA opção não funciona, faça login no seu nó de gateway e encerre manualmente todos os
pods criados pelo seu pipeline executados da seguinte forma:
kubectl get pods -n kubeflow
kubectl delete pods -n kubeflow <name-of-pipeline-pod>

3.

Usar a doAWSconta, faça login noSageMaker Serviço da. Interrompa manualmente todos os
trabalhos de treinamento, transformação em lote e HPO. Exclua modelos, compartimentos de dados e
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endpoints para evitar custos adicionais. O encerramento da tubulação não interrompe os trabalhos em
SageMaker.

Amazônia SageMaker Perguntas frequentes sobre
fluxos de trabalho
Use os seguintes itens de perguntas frequentes para encontrar respostas às perguntas mais frequentes
sobre fluxos de trabalho do MLOPS.

P. Preciso usar o SageMaker SDK do Python para criar um
SageMaker Pipeline?
Não, o SageMaker O SDK do Python não é necessário para criar um SageMaker Pipeline. Você também
pode usarboto3ouAWS CloudFormation. A criação de um pipeline requer uma definição de pipeline,
que é um objeto JSON que define cada etapa do pipeline. O SageMaker O SDK oferece uma maneira
simples de construir a definição do pipeline, que você pode usar com qualquer uma das APIs mencionadas
anteriormente para criar o próprio pipeline. Sem usar o SDK, os usuários precisam escrever a definição
bruta de JSON para criar o pipeline sem nenhuma das verificações de erro fornecidas pelo SageMaker
SDK Python. Para ver o esquema da definição JSON do pipeline, consulte SageMaker Esquema JSON de
definição de pipeline. O exemplo de código a seguir mostra um exemplo de um SageMaker objeto JSON
de definição de pipeline:
{'Version': '2020-12-01',
'Metadata': {},
'Parameters': [{'Name': 'ProcessingInstanceType',
'Type': 'String',
'DefaultValue': 'ml.m5.xlarge'},
{'Name': 'ProcessingInstanceCount', 'Type': 'Integer', 'DefaultValue': 1},
{'Name': 'TrainingInstanceType',
'Type': 'String',
'DefaultValue': 'ml.m5.xlarge'},
{'Name': 'ModelApprovalStatus',
'Type': 'String',
'DefaultValue': 'PendingManualApproval'},
{'Name': 'ProcessedData',
'Type': 'String',
'DefaultValue': 'S3_URL',
{'Name': 'InputDataUrl',
'Type': 'String',
'DefaultValue': 'S3_URL',
'PipelineExperimentConfig': {'ExperimentName': {'Get': 'Execution.PipelineName'},
'TrialName': {'Get': 'Execution.PipelineExecutionId'}},
'Steps': [{'Name': 'ReadTrainDataFromFS',
'Type': 'Processing',
'Arguments': {'ProcessingResources': {'ClusterConfig': {'InstanceType': 'ml.m5.4xlarge',
'InstanceCount': 2,
'VolumeSizeInGB': 30}},
'AppSpecification': {'ImageUri': 'IMAGE_URI',
'ContainerArguments': [....]},
'RoleArn': 'ROLE',
'ProcessingInputs': [...],
'ProcessingOutputConfig': {'Outputs': [.....]},
'StoppingCondition': {'MaxRuntimeInSeconds': 86400}},
'CacheConfig': {'Enabled': True, 'ExpireAfter': '30d'}},
...
...
...
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P. Por que vejo uma etapa de reembalagem na minha
SageMaker Pipeline?
O reempacotamento do modelo acontece quando o pipeline precisa incluir um script personalizado no
arquivo de modelo compactado (model.tar.gz) para ser carregado no Amazon S3 e usado para implantar
um modelo em um SageMaker Endpoint. Quando SageMaker o gasoduto treina um modelo e o registra
no registro do modelo, ele introduz uma etapa de reembalagemE seo resultado do modelo treinado do
trabalho de treinamento precisa incluir um script de inferência personalizado. A etapa de reembalagem
descompacta o modelo, adiciona um novo script e recomprime o modelo. A execução do pipeline adiciona
a etapa de reembalagem como um trabalho de treinamento.

P. Posso usar SageMaker Experimentos com SageMaker
Pipelines?
Sim. SageMaker Pipelines é integrado nativamente com o SageMaker Experimentos. Você pode
usar oPipelineExperimentConfigao criar um pipeline e definir o seu próprio SageMaker Nome
do experimento. Cada operação do pipeline cria um teste, e cada etapa do pipeline corresponde a
umTrialComponentdentro do teste. Se nenhum nome de teste for especificado na configuração do
experimento, o ID de execução do pipeline será usado como o nome do teste.
pipeline = Pipeline(
name=pipeline_name,
parameters=[...],
steps=[...],
sagemaker_session=sagemaker_session,
pipeline_experiment_config=PipelineExperimentConfig(
ExecutionVariables.PIPELINE_NAME,
ExecutionVariables.PIPELINE_EXECUTION_ID
)
)

P: SageMaker Os modelos de projeto têm um repositório de
implantação de modelos que usa CloudFormation (CFN) para
criar um endpoint. Existem maneiras de implantar o modelo sem
usar CloudFormation?
Você pode personalizar o repositório de implantação no modelo do projeto para implantar o modelo a
partir do registro do modelo da maneira que quiser. O modelo usa CloudFormationpara criar um endpoint
em tempo real, como exemplo. Você pode atualizar a implantação para usar o SageMakerSDK, boto3 ou
qualquer outra API que possa criar endpoints em vez de CFN. Se você precisar atualizar o CodeBuildcomo
parte do pipeline de implantação, você pode criar um modelo personalizado.

P: Como passamos o arquivo de modelo (URL do Amazon S3)
da etapa de trem para a etapa de registro do modelo em um
SageMaker pipeline em tempo de execução?
Você pode referenciar a localização do modelo como uma propriedade da etapa de treinamento, conforme
mostrado na end-to-end exemploCustomerChurn pipelineno Github
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P. Se eu estiver estendendo um contêiner pré-construído
para treinar um estimador ou para umProcessingStepem
SageMaker Pipelines, é necessário copiar o script para o
contêiner no Dockerfile?
Não, você pode copiar o script para o contêiner ou passá-lo por meio doentry_pointargumento (da
sua entidade estimadora) oucodeargumento (da sua entidade processadora), conforme demonstrado na
amostra de código a seguir.
step_process = ProcessingStep(
name="PreprocessAbaloneData",
processor=sklearn_processor,
inputs = [
ProcessingInput(
input_name='dataset',
source=...,
destination="/opt/ml/processing/code",
)
],
outputs=[
ProcessingOutput(output_name="train", source="/opt/ml/processing/train",
destination = processed_data_path),
ProcessingOutput(output_name="validation", source="/opt/ml/processing/validation",
destination = processed_data_path),
ProcessingOutput(output_name="test", source="/opt/ml/processing/test", destination
= processed_data_path),
],
code=os.path.join(BASE_DIR, "process.py"), ## Code is passed through an argument
cache_config = cache_config,
job_arguments = ['--input', 'arg1']
)
sklearn_estimator = SKLearn(
entry_point=os.path.join(BASE_DIR, "train.py"), ## Code is passed through the
entry_point
framework_version="0.23-1",
instance_type=training_instance_type,
role=role,
output_path=model_path, # New
sagemaker_session=sagemaker_session, # New
instance_count=1, # New
base_job_name=f"{base_job_prefix}/pilot-train",
metric_definitions=[
{'Name': 'train:accuracy', 'Regex': 'accuracy_train=(.*?);'},
{'Name': 'validation:accuracy', 'Regex': 'accuracy_validation=(.*?);'}
],
)

P: Qual é a forma recomendada de gerenciar dependências para
diferentes SageMaker Etapas do pipeline?
Você pode usar um SageMaker Modelo de projetos para implementar CI/CD de construção de imagens.
Com esse modelo, você pode automatizar a CI/CD de imagens que são criadas e enviadas para o Amazon
ECR. Alterações nos arquivos de contêiner nos repositórios de controle de origem do seu projeto iniciam
o pipeline de ML e implantam a versão mais recente para seu contêiner. Para obter mais informações,
consulte o blogCriar Amazon SageMaker projetos com construção de imagens de pipelines CI/CD.
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P: Como faço? SageMaker Acesso do projeto a perfis de usuário
específicos na Amazon SageMaker Amazon?
Desde SageMaker Os projetos são apoiados porAWS Service Catalog, você deve adicionar cada
função que requer acesso a SageMakerProjetos para oAmazônia SageMaker Soluções e produtos ML
OpsPortfólio no catálogo de serviços. Você pode fazer isso noGrupos, funções e usuáriosguia, conforme
mostrado na imagem a seguir. Se cada perfil de usuário no Studio tiver uma função diferente, você deverá
adicionar cada uma dessas funções ao catálogo de serviços. Você também pode fazer isso ao criar um
perfil de usuário no Studio.

P: Onde posso ver as propriedades associadas a cada uma?
SageMaker etapa do pipeline para que eu possa usá-los nas
etapas subsequentes?
Cada etapa do pipeline usa o subjacente SageMaker APIs para os trabalhos correspondentes. Por
exemplo,TrainingStepinvoca oCreateTrainingJobA API e as propriedades da etapa correspondem
à resposta deDescribeTrainingJob. A saída de resposta pode ser encontrada no link de referência
da API paraDescribeTrainingJob. Você pode seguir o mesmo procedimento para obter as propriedades
deTransformStep, ProcessingStep,TuningStep, eCreateModelStep. Para obter mais informações sobre as
etapas do pipeline, consultePassos do pipeline.

P. Qual é a melhor maneira de reproduzir meu modelo
noSageMaker?
SageMakerO serviço Lineage Tracking funciona no back-end para rastrear todos os metadados
associados aos seus fluxos de trabalho de treinamento e implantação de modelos. Isso inclui seus
trabalhos de treinamento, conjuntos de dados usados, pipelines, endpoints e os modelos reais. Você
pode consultar o serviço de linhagem a qualquer momento para encontrar os artefatos exatos usados
para treinar um modelo. Usando esses artefatos, você pode recriar o mesmo fluxo de trabalho de ML para
reproduzir o modelo, desde que tenha acesso ao conjunto de dados exato que foi usado. Um componente
de teste rastreia o trabalho de treinamento. Esse componente de teste tem todos os parâmetros usados
como parte do trabalho de treinamento. Se você não precisar executar novamente todo o fluxo de trabalho,
poderá reproduzir o trabalho de treinamento para derivar o mesmo modelo.
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Usando a Amazon Augmented AI
para análise humana
Ao usar aplicativos de IA, como o Amazon Rekognition, o Amazon Textract ou seus modelos
personalizados de machine learning (ML), é possível usar o Amazon Augmented AI para obter uma análise
humana de previsões de baixa confiança ou amostras de previsão aleatória.
O que é o Amazon Augmented AI?
O Amazon Augmented AI (Amazon A2I) é um serviço que traz revisão humana das previsões de ML a
todos os desenvolvedores, removendo o trabalho pesado associado à criação de sistemas de revisão
humana ou ao gerenciamento de um grande número de analistas humanos.
Muitos aplicativos de ML precisam da presença humana para analisar previsões de baixa confiança, a fim
de garantir que os resultados estejam corretos. Por exemplo, a extração de informações de formulários de
solicitação de hipoteca digitalizados pode exigir análise humana devido a digitalizações de baixa qualidade
ou a má caligrafia. A criação de sistemas de revisão humana pode ser demorado e caro, porque envolve
a implementação de processos complexos oufluxos de trabalho, escrevendo software personalizado para
gerenciar tarefas e resultados de revisão e gerenciar grandes grupos de revisores.
O Amazon A2I simplifica a criação e o gerenciamento de revisões humanas para aplicativos de ML. O
Amazon A2I fornece fluxos de trabalho integrados de revisão humana para casos comuns de uso de ML,
como moderação de conteúdo e extração de texto de documentos. Também é possível criar seus próprios
fluxos de trabalho para modelos de ML criados no SageMaker ou em qualquer outra ferramenta. Usando
o Amazon A2I, é possível permitir que revisores humanos entrem em ação quando um modelo não puder
fazer uma previsão de alta confiança ou auditar suas previsões continuamente.
Exemplos de casos de uso do Amazon A2I
Os exemplos a seguir demonstram como você pode usar o Amazon A2I para integrar um loop de revisão
humana em seu aplicativo de ML. Para cada um desses exemplos, você pode encontrar um Jupyter
Notebook que demonstra esse fluxo de trabalho emCasos de uso e exemplos do usando o Amazon
A2I (p. 3450).
• Usar o Amazon A2I com Amazon Textract— Peça aos humanos que revisem pares importantes de
valores-chave em documentos de página única ou que o Amazon Textract faça uma amostra aleatória e
envie documentos do seu conjunto de dados para humanos para revisão.
• Use o Amazon A2I com o Amazon Rekognition— Peça aos humanos que revisem imagens inseguras
para conteúdo adulto ou violento explícito se o Amazon Rekognition retornar uma pontuação de baixa
confiança ou fazer com que o Amazon Rekognition faça uma amostra aleatória e envie imagens do seu
conjunto de dados para humanos para revisão.
• Use o Amazon A2I para revisar inferências de ML em tempo real— use o Amazon A2I para revisar
inferências em tempo real e de baixa confiança feitas por um modelo implantado em um endpoint
hospedado pelo SageMaker e treinar incrementalmente seu modelo usando dados de saída do Amazon
A2I.
• Use o Amazon A2I com o Amazon Comprehend— Peça aos humanos que revisem as inferências do
Amazon Comprehend sobre dados de texto, como análise de sentimentos, sintaxe de texto e detecção
de entidades.
• Usar o Amazon A2I com o Amazon Transcribe— Peça aos humanos que revisem as transcrições do
Amazon Transcribe de arquivos de vídeo ou áudio. Use os resultados dos loops de revisão humana
de transcrição para criar um vocabulário personalizado e melhorar futuras transcrições de conteúdo de
áudio ou vídeo semelhante.
• Use o Amazon A2I com o Amazon Translate— Peça aos humanos revisarem traduções de baixa
confiança retornadas do Amazon Translate.
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• Use o Amazon A2I para revisar dados tabulares— Use o Amazon A2I para integrar um loop de revisão
humana em um aplicativo de ML que usa dados tabulares.

Tópicos
• Comece a usar o Amazon Augmented AI (p. 3429)
• Casos de uso e exemplos do usando o Amazon A2I (p. 3450)
• Criar um fluxo de trabalho de revisão humana (p. 3458)
• Excluir uma revisão humana (p. 3477)
• Criar e iniciar um loop humano (p. 3479)
• Excluir um loop humano (p. 3484)
• Criar e gerenciar modelos de tarefas do trabalhador (p. 3486)
• Monitorar e gerenciar seu loop humano (p. 3497)
• Dados de saída do Amazon A2I (p. 3498)
• Permissões e segurança na Augmented AI da Amazon (p. 3507)
• Usar oAmazon CloudWatch EventsNa Amazon Augmented AI (p. 3513)
• Usar APIs na Amazon Augmented AI (p. 3516)

Comece a usar o Amazon Augmented AI
Para começar a usar a Augmented AI da Amazon, analise oComponentes principais do Amazon
A2I (p. 3429)ePré-requisitos para usar Augmented AI (p. 3433). Em seguida, use a documentação a
seguir para saber como usar o console e a API do Amazon A2I.
• Tutorial: Comece a usar o console do Amazon A2I (p. 3434)
• Tutorial: Comece a usar a API do Amazon A2I (p. 3439)
Você também pode ficar atento usando a API do Amazon A2I seguindo um tutorial do Jupyter Notebook.
ConsulteCasos de uso e exemplos do usando o Amazon A2I (p. 3450)para obter uma lista de notebooks e
casos de uso.

Componentes principais do Amazon A2I
Revise os seguintes termos para se familiarizar com os principais componentes do Amazon A2I.

Tipos de tarefa
O fluxo de trabalho de AI/ML ao qual você integra o Amazon A2I define um Amazon A2ITipo de tarefa.
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O Amazon A2I oferece suporte a:
• DoisTipos de tarefas incorporadas: Extração de par de chave-valor do Amazon TextracteModeração de
imagem do Amazon Rekognition.
• UMATipo de tarefa personalizada: Use um tipo de tarefa personalizado para integrar um loop de
revisão humana emqualquerFluxo de trabalho de machine learning. Você pode usar um tipo de tarefa
personalizado para integrar o Amazon A2I com outrosAWSserviços como Amazon Comprehend,
Amazon Transcribe e Amazon Translate, bem como seus próprios fluxos de trabalho personalizados de
aprendizado de máquina. Para saber mais, consulte Casos de uso e exemplos do usando o Amazon
A2I (p. 3450).
Selecione uma guia na tabela a seguir para ver diagramas que ilustram como o Amazon A2I funciona com
cada tipo de tarefa. Selecione a página de tipo de tarefa usando os links na lista anterior para saber mais
sobre esse tipo de tarefa.
Amazon Textract – Key-value pair extraction
Esta imagem mostra o fluxo de trabalho interno do Amazon A2I com o Amazon Textract. À esquerda,
os recursos necessários para criar um fluxo de trabalho de revisão humana Amazon Textract são
representados: um bucket do Amazon S3, condições de ativação, um modelo de tarefa de trabalho
e uma equipe de trabalho. Esses recursos são usados para criar um fluxo de trabalho de revisão
humana ou definição de fluxo. Uma seta aponta para a próxima etapa do fluxo de trabalho: usando
o Amazon Textract para configurar um loop humano com o fluxo de trabalho de revisão humana.
Uma segunda seta aponta diretamente desta etapa para a etapa em que as condições de ativação
especificadas no fluxo de trabalho de revisão humana são atendidas. Isso inicia a criação de um loop
humano. À direita da imagem, o loop humano é representado em três etapas: 1) a interface do usuário
e as ferramentas do trabalhador são geradas e a tarefa é disponibilizada para os trabalhadores, 2) os
trabalhadores revisam os dados de entrada e, finalmente, 3) os resultados são salvos no Amazon S3.

Amazon Rekognition – Image moderation
Esta imagem mostra o fluxo de trabalho interno do Amazon A2I com o Amazon Rekognition. À
esquerda, os recursos necessários para criar um fluxo de trabalho de revisão humana do Amazon
Rekognition são representados: um bucket do Amazon S3, condições de ativação, um modelo de
tarefa de trabalho e uma equipe de trabalho. Esses recursos são usados para criar um fluxo de
trabalho de revisão humana ou definição de fluxo. Uma seta aponta para a próxima etapa do fluxo
de trabalho: usando o Amazon Rekognition para configurar um loop humano com o fluxo de trabalho
de revisão humana. Uma segunda seta aponta diretamente desta etapa para a etapa em que as
condições de ativação especificadas no fluxo de trabalho de revisão humana são atendidas. Isso inicia
a criação de um loop humano. À direita da imagem, o loop humano é representado em três etapas: 1)
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a interface do usuário e as ferramentas do trabalhador são geradas e a tarefa é disponibilizada para
os trabalhadores, 2) os trabalhadores revisam os dados de entrada e, finalmente, 3) os resultados são
salvos no Amazon S3.

Custom Task Type
A imagem a seguir mostra o fluxo de trabalho personalizado do Amazon A2I. Um modelo de ML
personalizado é usado para gerar previsões. O aplicativo cliente filtra essas previsões usando critérios
definidos pelo usuário e determina se uma revisão humana é necessária. Em caso afirmativo, essas
previsões são enviadas para a Amazon A2I para revisão humana. O Amazon A2I coleta os resultados
da revisão humana no Amazon S3, que pode acessar pelo aplicativo cliente. Se o filtro determinar
que nenhuma revisão humana é necessária, as previsões podem ser alimentadas diretamente para o
aplicativo cliente.

Fluxo de trabalho de revisão humana (definição de fluxo)
Você usa um fluxo de trabalho de revisão humana para especificar seu humanoequipe de trabalho,
Para configurar a interface do usuário do trabalhador usando umModelo de tarefa de operadore fornecer
informações sobre como os trabalhadores devem concluir a tarefa de revisão.
Para tipos de tarefa incorporados, você também usa o fluxo de trabalho de revisão humana para identificar
as condições sob as quais um loop humano é iniciado. Por exemplo, o Amazon Rekognition pode executar
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moderação de conteúdo de imagem usando machine learning. Você pode usar o fluxo de trabalho de
revisão humana para especificar que uma imagem é enviada a um ser humano para análise de moderação
de conteúdo se a confiança do Amazon Rekognition for muito baixa.
Você pode usar um fluxo de trabalho de revisão humana para criar vários loops humanos.
Você pode criar uma definição de fluxo no console do SageMaker ou com a API do SageMaker. Para
saber mais sobre essas opções, consulte Criar um fluxo de trabalho de revisão humana (p. 3458).
Equipe de trabalho
UMAequipe de trabalhoé um grupo de trabalhadores humanos para quem você envia suas tarefas de
revisão humana.
Quando você cria um fluxo de trabalho de revisão humana, você especifica uma única equipe de trabalho.
Sua equipe de trabalho pode vir doEquipe de trabalho do Amazon Mechanical Turk, umforça de trabalho
gerenciada pelo fornecedor, ou o seuForça de trabalho privada. Quando você usa a força de trabalho
privada, você pode criar várias equipes de trabalho. Cada equipe de trabalho pode ser usada em vários
fluxos de trabalho de revisão humana. Para saber como criar uma força de trabalho e equipes de trabalho,
consulteCriar e gerenciar forças de trabalho (p. 711).
Modelo de tarefa do trabalhador e interface do usuário da tarefa
Você usa umModelo de tarefa de operadorPara criar uma interface de usuário de operador (umUI de tarefa
humana) Para suas tarefas de revisão humana.
A interface do usuário da tarefa humana exibe os dados de entrada, como documentos ou imagens, e
instruções aos operadores. Ele também fornece ferramentas interativas que o operador usa para concluir
suas tarefas.
Para tipos de tarefa internos, você deve usar o modelo de tarefa de trabalho do Amazon A2I fornecido para
esse tipo de tarefa.

Loops humanos
UMAlaço humanoé usado para criar um único trabalho de revisão humana. Para cada trabalho de revisão
humana, você pode escolher o número de trabalhadores que recebem umtarefapara revisar um único
objeto de dados. Por exemplo, se você definir o número de trabalhadores por objeto como3Para um
trabalho de rotulagem de classificação de imagem, três operadores classificam cada imagem de entrada.
Aumentar o número de trabalhadores por objeto pode melhorar a precisão do rótulo.
Um loop humano é criado usando um fluxo de trabalho de revisão humana da seguinte forma:
• Para tipos de tarefa incorporados, as condições especificadas no fluxo de trabalho de revisão humana
determinam quando o loop humano é criado.
• As tarefas de revisão humana são enviadas para a equipe de trabalho especificada no fluxo de trabalho
de revisão humana.
• O modelo de tarefa do trabalhador especificado no fluxo de trabalho de revisão humana é usado para
renderizar a interface do usuário da tarefa humana.
Quando os loops humanos são criados?
Quando você usa um dosTipos de tarefas incorporadas, o correspondenteAWSO serviço cria e inicia
um loop humano em seu nome quando as condições especificadas em seu fluxo de trabalho de análise
humana forem atendidas. Por exemplo:
• Ao usar a Augmented AI com o Amazon Textract, você pode integrar o Amazon A2I em uma tarefa de
revisão de documentos usando a operação da APIAnalyzeDocument. Um loop humano é criado toda
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vez que o Amazon Textract retorna inferências sobre pares de chave-valor que atendem às condições
especificadas em seu fluxo de trabalho de revisão humana.
• Ao usar a Augmented AI com o Amazon Rekognition, você pode integrar o Amazon A2I em uma tarefa
de moderação de imagem usando a operação da APIDetectModerationLabels. Um loop humano é
criado toda vez que o Amazon Rekognition retorna inferências sobre conteúdo de imagem que atendem
às condições especificadas em seu fluxo de trabalho de revisão humana.
Ao usar umTipo de tarefa personalizada, você inicia um loop humano usando aAPI do Amazon Augmented
AI. Quando você chama StartHumanLoop em seu aplicativo personalizado, uma tarefa é enviada para
analistas humanos.
Para saber como criar e iniciar um loop humano, consulte Criar e iniciar um loop humano (p. 3479).
Para gerar esses recursos e criar um fluxo de trabalho de análise humana, o Amazon A2I integra várias
APIs, incluindo o modelo do Amazon Augmented AI Runtime, as APIs do SageMaker e as APIs associadas
ao tipo de tarefa. Para saber mais, consulte Usar APIs na Amazon Augmented AI (p. 3516).

Note
AWSA disponibilidade da região pode ser diferente quando você usa a Augmented AI
com outrosAWSserviços, como o Amazon Textract. Crie recursos de Augmented AI
no mesmoAWSRegião que você usa para interagir com elesAWSServiços da . para
oAWSDisponibilidade de região para todos os serviços, consulte aTabela de regiões.

Pré-requisitos para usar Augmented AI
O Amazon A2I usa recursos no IAM, SageMaker e Amazon S3 para criar e executar seus fluxos de
trabalho de revisão humana. Você pode criar alguns desses recursos no console do Amazon A2I ao criar
um fluxo de trabalho de revisão humana. Para saber como, consulte Tutorial: Comece a usar o console do
Amazon A2I (p. 3434).
Para usar o Amazon A2I, você precisa dos seguintes recursos:
• Um ou mais buckets do Amazon S3 no mesmoAWSRegião como o fluxo de trabalho para os dados de
entrada e saída. Para criar um bucket, siga as instruções em Criar um bucket no Guia do usuário do
console do Amazon Simple Storage Service.
• Uma função do IAM com as permissões necessárias para criar um fluxo de trabalho de revisão humana
e um usuário do IAM ou função do com permissão para acessar a Augmented AI. Para obter mais
informações, consulte Permissões e segurança na Augmented AI da Amazon (p. 3507).
• Uma força de trabalho pública, privada ou de fornecedor para os fluxos de trabalho de análise humana.
Se você planeja usar uma força de trabalho privada, precisará configurar uma antes do tempo na
mesmaAWSRegião como seu fluxo de trabalho do Amazon A2I. Para saber mais sobre esses tipos de
força de trabalho, consulte Criar e gerenciar forças de trabalho (p. 711).

Important
Para saber mais sobre os programas de conformidade que cobrem a Augmented AI da Amazon
no momento, consulteAWSServiços do escopo pelo programa de conformidade. Se você usar
a Augmented AI da Amazon em conjunto com outrosAWSserviços (como Amazon Rekognition
e Amazon Textract), observam que a Augmented AI da Amazon pode não estar no escopo
para os mesmos programas de conformidade que esses outros serviços. Você é responsável
por como usa a Augmented AI da Amazon, incluindo entender como o serviço processa ou
armazena dados de clientes e qualquer impacto na conformidade do seu ambiente de dados.
Você deve discutir seus objetivos e metas de carga de trabalho com seuAWSequipe de conta;
eles podem ajudá-lo a avaliar se o serviço é adequado para o caso de uso e a arquitetura
propostos.
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Tutorial: Comece a usar o console do Amazon A2I
O tutorial a seguir mostra como começar a usar o Amazon A2I no console do Amazon A2I.
O tutorial oferece a opção de usar a Augmented AI com o Amazon Textract para revisão de documentos
ou o Amazon Rekognition para revisão de conteúdo de imagem.

Pré-requisitos
Para começar a usar o Amazon A2I, preencha os pré-requisitos a seguir.
• Criar um bucket do Amazon S3 no mesmoAWSRegião como o fluxo de trabalho para os dados de
entrada e saída. Por exemplo, se você estiver usando o Amazon A2I com o Amazon Textract em useast-1, crie o bucket em us-east-1. Para criar um bucket, siga as instruções em Criar um bucket no Guia
do usuário do console do Amazon Simple Storage Service.
• Execute um destes procedimentos:
• Se você quiser concluir o tutorial usando o Amazon Textract, faça o downloadeste exemplo de
documentoE coloque-o no seu bucket do Amazon S3.
• Se você quiser concluir o tutorial usando o Amazon Rekognition, baixeesta imagemE coloque-o no seu
bucket do Amazon S3.

Note
O console Amazon A2I está incorporado no console do SageMaker.

Etapa 1: Criar uma equipe de trabalho
Primeiro, crie uma equipe de trabalho no console do Amazon A2I e adicione-se como trabalhador para que
você possa visualizar a tarefa de revisão do trabalhador.

Important
Este tutorial usa uma equipe de trabalho privada. A força de trabalho privada do Amazon A2I está
configurada na área Ground Truth do console SageMaker e é compartilhada entre o Amazon A2I
e o Ground Truth.

Como criar e-mails de operadores de uma força de trabalho privada
1.

Abra o console do SageMaker emhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2.

No painel de navegação, selecioneRotulando forças de trabalhoembaixoGround Truth.

3.

Selecione Private (Privado) e escolha Create private team (Criar equipe privada).

4.

Selecione Invite new workers by email (Convidar novos operadores por e-mail).

5.

Para este tutorial, insira seu e-mail e qualquer outro que você deseja visualizar a interface do usuário
da tarefa humana. Você pode colar ou digitar uma lista de até 50 endereços de e-mail, separados por
vírgulas, na caixa de endereços de e-mail.

6.

Insira o nome de uma organização e um e-mail de contato.

7.

Se preferir, selecione um tópico do Amazon SNS no qual inscrever a equipe para que os operadores
sejam notificados por e-mail quando novos trabalhos de rotulagem do Ground Truth estiverem
disponíveis. As notificações do Amazon SNS têm suporte no Ground Truth e não têm suporte na
Augmented AI. Se você inscrever operadores nas notificações do Amazon SNS, eles receberão
somente notificações sobre trabalhos de rotulagem do Ground Truth. Eles não recebem notificações
sobre tarefas de Augmented AI.
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8.

Selecione Create private team (Criar equipe privada).

Se você se adicionar a uma equipe de trabalho particular, receberá um e-mail denoreply@verificationemail.comcom informações de login. Use o link neste e-mail para redefinir sua
senha e fazer login no portal do trabalhador. É aqui que suas tarefas de revisão humana aparecem quando
você cria um loop humano.

Etapa 2: Criar um fluxo de trabalho de revisão humana
Nesta etapa, você cria um fluxo de trabalho de revisão humana. Cada fluxo de trabalho de revisão humana
é criado para um específicoTipo de tarefa. Este tutorial permite que você escolha entre os tipos de tarefa
incorporados: Amazon Rekognition e Amazon Textract.

Para criar um fluxo de trabalho de revisão humana:
1.

Abra o console de Augmented AI emhttps://console.aws.amazon.com/a2iPara acessar ofluxos de
trabalho de revisão humana.

2.

SelectCriar fluxo de trabalho de revisão humana.

3.

DentroDefinições de fluxo, insira um fluxo de trabalhoName (Nome),S3 bucket (Bucket do
S3), e oIAM role (Função do IAM)Como você criou para este tutorial, com aAWSpolítica
gerenciadaAmazonAugmentedAIIntegratedAPIAccessanexado.

4.

para oTipo de tarefa, selecioneTextract — Extração de par de chave/valorouRekognition —
Moderação de imagem.

5.

Selecione o tipo de tarefa que você escolheu na tabela a seguir para obter instruções para esse tipo
de tarefa.
Amazon Textract – Key-value pair extraction
1. SelectAcionar uma análise humana para chaves de formulário específicas com base na
pontuação de confiança da chave do formulário ou quando chaves de formulário específicas
estiverem ausentes.
2. para oNome da chave, insiraMail Address.
3. Defina o limite de confiança de identificação entre0e99.
4. Defina o limite de confiança de qualificação entre0e99.
5. SelectTriggerUma análise humana para todas as chaves de formulário identificadas pelo
Amazon Textract com pontuações de confiança em um intervalo específico.
6. Defina o limite de confiança de identificação entre0e90.
7. Defina o limite de confiança de qualificação entre0e90.
Isso inicia uma revisão humana se o Amazon Textract retornar uma pontuação de confiança
menor que99peloMail Addresse sua chave, ou se retornar uma pontuação de confiança menor
que90para qualquer par de valores de chave detectado no documento.
A imagem a seguir mostra a extração de formulários do Amazon Textract - Condições para
invocar a seção de revisão humana do console Amazon A2I. Na imagem, as caixas de seleção
para os dois tipos de gatilhos explicados no parágrafo em andamento são marcadas eMail
Addressé usado como umNome da chavepara o primeiro gatilho. O limite de confiança de
identificação é definido usando pontuações de confiança para pares de valores-chave detectam
dentro do formulário e é definido entre 0 e 99. O limite de confiança de qualificação é definido
usando pontuações de confiança para texto contido em chaves e valores em um formulário e é
definido entre 0 e 99.
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Amazon Rekognition – Image moderation
1. SelectTriggerAnálise humana para rótulos identificados pelo Amazon Rekognition com base na
pontuação de confiança do rótulo.
2. DefinaLimiteentre0e98.
Isso inicia uma revisão humana se o Amazon Rekognition retornar uma pontuação de confiança
menor que98para um trabalho de moderação de imagem.
A imagem a seguir mostra como você pode selecionar aAcionar a análise humana para rótulos
identificados pelo Amazon Rekognition com base na pontuação de confiança do rótuloopção e
insira umLimiteentre 0 e 98 no console Amazon A2I.
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6.

UNDERCriação de modelo de tarefa de, selecioneCriar a partir de um modelo padrão.

7.

Insira umNome do modelo.

8.

DentroTask description, insira o seguinte texto:
Read the instructions carefully and complete the task.

9.

UNDERTrabalhadores, selecionePrivate.

10. Selecione a equipe privada que você criou.
11. Escolha Create (Criar).
Depois que seu fluxo de trabalho de revisão humana for criado, ele aparece na tabela nafluxos de trabalho
de revisão humana. Quando oStatuséActive, copie e salve o ARN de fluxo de trabalho. Você precisa dele
para a próxima etapa.

Etapa 3: Iniciar um loop humano
Você deve usar uma operação de API para iniciar um loop humano. Há uma variedade de SDKs
específicos de idioma que você pode usar para interagir com essas operações de API. Para ver a
documentação de cada um desses SDKs, consulte aConsulte tambémNa documentação da API, conforme
mostrado na imagem a seguir.

Para este tutorial, você usa uma das seguintes APIs:
• Se você escolheu o tipo de tarefa do Amazon Textract, use oAnalyzeDocumentoperação.
• Se você escolheu o tipo de tarefa do Amazon Rekognition, use oDetectModerationLabelsoperação.
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Você pode interagir com essas APIs usando uma instância de notebook SageMaker (recomendada para
novos usuários) ou oAWS Command Line Interface(AWS CLI). Escolha uma das opções a seguir para
saber mais sobre essas opções:
• Para saber mais sobre e configurar uma instância de bloco de anotações, consulteUsar a Amazon
Amazon SageMaker Instâncias de bloco (p. 299).
• Para saber mais sobre e começar a usar aAWS CLI, consulteO que é o ?AWSInterface de linha de
comando?noAWS Command Line InterfaceGuia do usuário do.
Selecione o tipo de tarefa na tabela a seguir para ver exemplos de solicitações para Amazon Textract e
Amazon Rekognition usando oAWS SDK for Python (Boto3).
Amazon Textract – Key-value pair extraction
O exemplo a seguir usa aAWS SDK for Python (Boto3)Para chamaranalyze_documentem
us-west-2. Substitua o texto em itálico em vermelho pelos seus recursos. Incluir
oDataAttributesparâmetro se você estiver usando a força de trabalho do Amazon Mechanical
Turk. Para obter mais informações, consulte o .analyze_documentDocumento noAWS SDK for
Python (Boto)Referência de API do.

response = client.analyze_document(
Document={
"S3Object": {
"Bucket": "AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET",
"Name": "document-name.pdf"
}
},
HumanLoopConfig={
"FlowDefinitionArn":"arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:flowdefinition/flow-definition-name",
"HumanLoopName":"human-loop-name",
"DataAttributes" : {
"ContentClassifiers":
["FreeOfPersonallyIdentifiableInformation","FreeOfAdultContent"]
}
},
FeatureTypes=["TABLES", "FORMS"])

Amazon Rekognition – Image moderation
O exemplo a seguir usa aAWS SDK for Python (Boto3)Para
chamardetect_moderation_labelsem us-west-2. Substitua o texto em itálico em
vermelho pelos seus recursos. Incluir oDataAttributesparâmetro se você estiver usando
a força de trabalho do Amazon Mechanical Turk. Para obter mais informações, consulte
o .detect_moderation_labelsdocumentação noAWS SDK for Python (Boto)Referência de API
do.

response = client.detect_moderation_labels(
Image={
"S3Object":{
"Bucket": "AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET",
"Name": "image-name.png"
}
},
HumanLoopConfig={
"FlowDefinitionArn":"arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:flowdefinition/flow-definition-name",
"HumanLoopName":"human-loop-name",
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"DataAttributes":{
ContentClassifiers:
["FreeOfPersonallyIdentifiableInformation"|"FreeOfAdultContent"]
}
})

Etapa 4: Exibir status do loop humano no console
Quando você inicia um loop humano, você pode visualizar seu status no console do Amazon A2I.

Para ver o status do loop humano
1.

Abra o console de Augmented AI emhttps://console.aws.amazon.com/a2iPara acessar ofluxos de
trabalho de revisão humana.

2.

Selecione o fluxo de trabalho de revisão humana que você usou para iniciar seu loop humano.

3.

NoLoops humanosseção, você pode ver seu loop humano. Veja seu status naStatuscoluna.

Etapa 5: Baixar dados de saída
Seus dados de saída são armazenados no bucket do Amazon S3 que você especificou quando você criou
um fluxo de trabalho de revisão humana.

Para exibir os dados de saída do Amazon A2I
1.

Abra o console do Amazon S3.

2.

Selecione o bucket do Amazon S3 que você especificou ao criar seu fluxo de trabalho de revisão
humana na etapa 2 deste exemplo.

3.

Começando com a pasta que recebeu o nome do fluxo de trabalho de revisão humana, navegue até
os dados de saída selecionando a pasta com a seguinte convenção de nomenclatura:
s3://output-bucket-specified-in-human-review-workflow/human-review-workflowname/YYYY/MM/DD/hh/mm/ss/human-loop-name/output.json

4.

Selectoutput.jsone escolhaBaixar.

Tutorial: Comece a usar a API do Amazon A2I
Este tutorial explica as operações de API que você pode usar para começar a usar o Amazon A2I.
Para usar um Jupyter Notebook para executar essas operações, selecione um Jupyter Notebook emCasos
de uso e exemplos do usando o Amazon A2I (p. 3450)e usarUsar a instância de notebook SageMaker
com o Amazon A2I Jupyter Notebook (p. 3451)para saber como usá-lo em uma instância de notebook
SageMaker.
Para saber mais sobre as operações de API que você pode usar com o Amazon A2I, consulteUsar APIs na
Amazon Augmented AI (p. 3516).

Criar uma equipe de trabalho privada
Você pode criar uma equipe de trabalho particular e se adicionar como trabalhador para que você possa
visualizar o Amazon A2I.
Se você não estiver familiarizado com o Amazon Cognito, recomendamos que use o console do
SageMaker para criar uma força de trabalho privada e adicionar a si mesmo como um operador privado.
Para obter instruções, consulte Etapa 1: Criar uma equipe de trabalho (p. 3434).
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Se você estiver familiarizado com o Amazon Cognito, você pode usar as instruções a seguir para criar uma
equipe de trabalho privada usando a API do SageMaker. Depois de criar uma equipe de trabalho, observe
o ARN da equipe de trabalho (WorkteamArn).
Para saber mais sobre a força de trabalho privada e outras configurações disponíveis, consulteUsar uma
força de trabalho privada (p. 717).
Criar uma força de trabalho privada
Se você não criou uma força de trabalho privada, poderá fazê-lo usando umConjunto de usuários do
Amazon Cognito. Certifique-se de que você se adicionou a esse grupo de usuários. Você pode criar uma
equipe de trabalho privada usando aAWS SDK for Python (Boto3) create_workforcefunção. Para
outros SDKs específicos do idioma, consulte a lista emCreateWorkForce.

response = client.create_workforce(
CognitoConfig={
"UserPool": "Pool_ID",
"ClientId": "app-client-id"
},
WorkforceName="workforce-name"
)

Crie uma equipe de trabalho privada
Depois de criar uma força de trabalho privada naAWSRegião para configurar e iniciar seu loop
humano, você pode criar uma equipe de trabalho particular usando oAWS SDK for Python
(Boto3) create_workteamfunção. Para outros SDKs específicos do idioma, consulte a lista
emCreateWorkteam.

response = client.create_workteam(
WorkteamName="work-team-name",
WorkforceName= "workforce-name",
MemberDefinitions=[
{
"CognitoMemberDefinition": {
"UserPool": "<aws-region>_ID",
"UserGroup": "user-group",
"ClientId": "app-client-id"
},
}
]
)

Acesse o ARN da sua equipe de trabalho da seguinte forma:

workteamArn = response["WorkteamArn"]

Liste equipes de trabalho privadas em sua conta
Se você já criou uma equipe de trabalho privada, você pode listar todas as equipes de trabalho em um
determinadoAWSA região da sua conta usando aAWS SDK for Python (Boto3) list_workteamsfunção.
Para outros SDKs específicos do idioma, consulte a lista emListWorkteams.

response = client.list_workteams()
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Se você tiver várias equipes de trabalho em sua conta, convém usarMaxResults,SortBy,
eNameContainspara filtrar seus resultados.

Criar um fluxo de trabalho de revisão humana
Você pode criar um fluxo de trabalho de revisão humana usando o Amazon
A2ICreateFlowDefinitionoperação. Antes de criar o fluxo de trabalho de revisão humana,
é necessário criar uma interface do usuário da tarefa humana. É possível fazer isso com
oCreateHumanTaskUioperação.
Se você estiver usando o Amazon A2I com as integrações do Amazon Textract ou do Amazon
Rekognition, poderá especificar condições de ativação usando um JSON.

Criar uma interface de usuário de tarefas humanas
Se você estiver criando um fluxo de trabalho de revisão humana para ser usado com as integrações do
Amazon Textract ou do Amazon Rekognition, será necessário usar e modificar o modelo de tarefa de
trabalho pré-fabricado. Para todas as integrações personalizadas, você pode usar seu próprio modelo de
tarefa de trabalhador personalizado. Use a tabela a seguir para saber como criar uma interface de usuário
de tarefa humana usando um modelo de tarefa de trabalho para as duas integrações internas. Substitua o
modelo pelo seu para personalizar essa solicitação.
Amazon Textract – Key-value pair extraction
Para saber mais sobre esse modelo, consulteExemplo de modelo personalizado do Amazon
Textract (p. 3490).
template = r"""
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
{% capture s3_uri %}http://s3.amazonaws.com/
{{ task.input.aiServiceRequest.document.s3Object.bucket }}/
{{ task.input.aiServiceRequest.document.s3Object.name }}{% endcapture %}
<crowd-form>
<crowd-textract-analyze-document
src="{{ s3_uri | grant_read_access }}"
initial-value="{{ task.input.selectedAiServiceResponse.blocks }}"
header="Review the key-value pairs listed on the right and correct them if they
don"t match the following document."
no-key-edit=""
no-geometry-edit=""
keys="{{ task.input.humanLoopContext.importantFormKeys }}"
block-types='["KEY_VALUE_SET"]'>
<short-instructions header="Instructions">
<p>Click on a key-value block to highlight the corresponding key-value pair in
the document.
</p><p><br></p>
<p>If it is a valid key-value pair, review the content for the value. If the
content is incorrect, correct it.
</p><p><br></p>
<p>The text of the value is incorrect, correct it.</p>
<p><img src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/correct-valuetext.png">
</p><p><br></p>
<p>A wrong value is identified, correct it.</p>
<p><img src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/correct-value.png">
</p><p><br></p>
<p>If it is not a valid key-value relationship, choose No.</p>
<p><img src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/not-a-key-valuepair.png">
</p><p><br></p>
<p>If you can’t find the key in the document, choose Key not found.</p>
<p><img src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/key-is-not-found.png">
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</p><p><br></p>
<p>If the content of a field is empty, choose Value is blank.</p>
<p><img src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/value-is-blank.png">
</p><p><br></p>
<p><strong>Examples</strong></p>
<p>Key and value are often displayed next or below to each other.
</p><p><br></p>
<p>Key and value displayed in one line.</p>
<p><img src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/sample-key-valuepair-1.png">
</p><p><br></p>
<p>Key and value displayed in two lines.</p>
<p><img src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/sample-key-valuepair-2.png">
</p><p><br></p>
<p>If the content of the value has multiple lines, enter all the text without
line break.
Include all value text even if it extends beyond the highlight box.</p>
<p><img src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/multiple-lines.png"></
p>
</short-instructions>
<full-instructions header="Instructions"></full-instructions>
</crowd-textract-analyze-document>
</crowd-form>
"""

Amazon Rekognition – Image moderation
Para saber mais sobre esse modelo, consulteExemplo de modelo personalizado do Amazon
Rekognition (p. 3491).
template = r"""
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
{% capture s3_uri %}http://s3.amazonaws.com/
{{ task.input.aiServiceRequest.image.s3Object.bucket }}/
{{ task.input.aiServiceRequest.image.s3Object.name }}{% endcapture %}
<crowd-form>
<crowd-rekognition-detect-moderation-labels
categories='[
{% for label in task.input.selectedAiServiceResponse.moderationLabels %}
{
name: "{{ label.name }}",
parentName: "{{ label.parentName }}",
},
{% endfor %}
]'
src="{{ s3_uri | grant_read_access }}"
header="Review the image and choose all applicable categories."
>
<short-instructions header="Instructions">
<style>
.instructions {
white-space: pre-wrap;
}
</style>
<p class="instructions">Review the image and choose all applicable categories.
If no categories apply, choose None.
<b>Nudity</b>
Visuals depicting nude male or female person or persons
<b>Partial Nudity</b>
Visuals depicting covered up nudity, for example using hands or pose
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<b>Revealing Clothes</b>
Visuals depicting revealing clothes and poses
<b>Physical Violence</b>
Visuals depicting violent physical assault, such as kicking or punching
<b>Weapon Violence</b>
Visuals depicting violence using weapons like firearms or blades, such as shooting
<b>Weapons</b>
Visuals depicting weapons like firearms and blades
</short-instructions>
<full-instructions header="Instructions"></full-instructions>
</crowd-rekognition-detect-moderation-labels>
</crowd-form>"""

Custom Integration
Veja a seguir um exemplo de um modelo que pode ser usado em uma integração personalizada.
Este modelo é usado nesteCaderno, demonstrando uma integração personalizada com o Amazon
Comprehend.
template = r"""
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-classifier
name="sentiment"
categories='["Positive", "Negative", "Neutral", "Mixed"]'
initial-value="{{ task.input.initialValue }}"
header="What sentiment does this text convey?"
>
<classification-target>
{{ task.input.taskObject }}
</classification-target>
<full-instructions header="Sentiment Analysis Instructions">
<p><strong>Positive</strong> sentiment include: joy, excitement, delight</p>
<p><strong>Negative</strong> sentiment include: anger, sarcasm, anxiety</p>
<p><strong>Neutral</strong>: neither positive or negative, such as stating a
fact</p>
<p><strong>Mixed</strong>: when the sentiment is mixed</p>
</full-instructions>
<short-instructions>
Choose the primary sentiment that is expressed by the text.
</short-instructions>
</crowd-classifier>
</crowd-form>
"""

Usando o modelo especificado acima, você pode criar um modelo usando oAWS SDK for Python
(Boto3) create_human_task_uifunção. Para outros SDKs específicos do idioma, consulte a lista
emCreateHumanTaskUi.
response = client.create_human_task_ui(
HumanTaskUiName="human-task-ui-name",
UiTemplate={
"Content": template
}
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)

Este elemento de resposta contém o ARN da interface do usuário da tarefa humana. Salve isso da
seguinte maneira:

humanTaskUiArn = response["HumanTaskUiArn"]

Criar JSON para especificar condições de ativação
Para integrações internas do Amazon Amazon Textract e do Amazon Rekognition, você pode salvar
condições de ativação em um objeto JSON e usá-lo em seuCreateFlowDefinitionsolicitação.
Em seguida, selecione uma guia para ver exemplos de condições de ativação que você pode usar
para essas integrações internas. Para obter informações adicionais sobre as opções de condição de
ativação, consulte.Esquema JSON para condições de ativação do Human Loop na Amazon Augmented
AI (p. 3465).
Amazon Textract – Key-value pair extraction
Este exemplo especifica condições para chaves específicas (comoMail address) no documento. Se
a confiança do Amazon Textract estiver fora dos limites definidos aqui, o documento será enviado a
um ser humano para revisão, com as chaves específicas que iniciaram o loop humano solicitadas ao
trabalhador.

import json
humanLoopActivationConditions = json.dumps(
{
"Conditions": [
{
"Or": [
{

"ConditionType": "ImportantFormKeyConfidenceCheck",
"ConditionParameters": {
"ImportantFormKey": "Mail address",
"ImportantFormKeyAliases": ["Mail Address:","Mail
address:", "Mailing Add:","Mailing Addresses"],
"KeyValueBlockConfidenceLessThan": 100,
"WordBlockConfidenceLessThan": 100
}
},
{
"ConditionType": "MissingImportantFormKey",
"ConditionParameters": {
"ImportantFormKey": "Mail address",
"ImportantFormKeyAliases": ["Mail Address:","Mail
address:","Mailing Add:","Mailing Addresses"]
}
},
{
"ConditionType": "ImportantFormKeyConfidenceCheck",
"ConditionParameters": {
"ImportantFormKey": "Phone Number",
"ImportantFormKeyAliases": ["Phone number:", "Phone No.:",
"Number:"],
"KeyValueBlockConfidenceLessThan": 100,
"WordBlockConfidenceLessThan": 100
}

3444

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Tutorial: Comece a usar a API do Amazon A2I
},
{

"ConditionType": "ImportantFormKeyConfidenceCheck",
"ConditionParameters": {
"ImportantFormKey": "*",
"KeyValueBlockConfidenceLessThan": 100,
"WordBlockConfidenceLessThan": 100
}

},
{

}
)

}

]

}

"ConditionType": "ImportantFormKeyConfidenceCheck",
"ConditionParameters": {
"ImportantFormKey": "*",
"KeyValueBlockConfidenceGreaterThan": 0,
"WordBlockConfidenceGreaterThan": 0
}

]

Amazon Rekognition – Image moderation
As condições de ativação do loop humano usadas aqui são adaptadas à moderação de conteúdo
do Amazon Rekognition; elas são baseadas nos limites de confiança para oSuggestiveeFemale
Swimwear Or UnderwearEtiquetas de moderação.

import json

)

humanLoopActivationConditions = json.dumps(
{
"Conditions": [
{
"Or": [
{
"ConditionType": "ModerationLabelConfidenceCheck",
"ConditionParameters": {
"ModerationLabelName": "Suggestive",
"ConfidenceLessThan": 98
}
},
{
"ConditionType": "ModerationLabelConfidenceCheck",
"ConditionParameters": {
"ModerationLabelName": "Female Swimwear Or Underwear",
"ConfidenceGreaterThan": 98
}
}
]
}
]
}

Criar um fluxo de trabalho de revisão humana
Esta seção fornece um exemplo doCreateFlowDefinition AWS SDK for Python (Boto3)solicitação
usando os recursos criados nas seções anteriores. Para outros SDKs específicos do idioma, consulte
a lista emCreateFlowDefinition. Use as guias na tabela a seguir para ver as solicitações para criar um
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fluxo de trabalho de revisão humana para as integrações internas do Amazon Textract e do Amazon
Rekognition.
Amazon Textract – Key-value pair extraction
Se você usar a integração interna com o Amazon Textract, deverá
especificar"AWS/Textract/AnalyzeDocument/Forms/
V1"pelo"AwsManagedHumanLoopRequestSource"emHumanLoopRequestSource.

response = client.create_flow_definition(
FlowDefinitionName="human-review-workflow-name",
HumanLoopRequestSource={
"AwsManagedHumanLoopRequestSource": "AWS/Textract/AnalyzeDocument/Forms/V1"
},
HumanLoopActivationConfig={
"HumanLoopActivationConditionsConfig": {
"HumanLoopActivationConditions": humanLoopActivationConditions
}
},
HumanLoopConfig={
"WorkteamArn": workteamArn,
"HumanTaskUiArn": humanTaskUiArn,
"TaskTitle": "Document entry review",
"TaskDescription": "Review the document and instructions. Complete the
task",
"TaskCount": 1,
"TaskAvailabilityLifetimeInSeconds": 43200,
"TaskTimeLimitInSeconds": 3600,
"TaskKeywords": [
"document review",
],
},
OutputConfig={
"S3OutputPath": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/prefix/",
},
RoleArn="arn:aws:iam::<account-number>:role/<role-name>",
Tags=[
{
"Key": "string",
"Value": "string"
},
]
)

Amazon Rekognition – Image moderation
Se você usar a integração interna com o Amazon Rekognition, você deve
especificar"AWS/Rekognition/DetectModerationLabels/Image/
V3"pelo"AwsManagedHumanLoopRequestSource"emHumanLoopRequestSource.

response = client.create_flow_definition(
FlowDefinitionName="human-review-workflow-name",
HumanLoopRequestSource={
"AwsManagedHumanLoopRequestSource": "AWS/Rekognition/
DetectModerationLabels/Image/V3"
},
HumanLoopActivationConfig={
"HumanLoopActivationConditionsConfig": {
"HumanLoopActivationConditions": humanLoopActivationConditions
}
},
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)

HumanLoopConfig={
"WorkteamArn": workteamArn,
"HumanTaskUiArn": humanTaskUiArn,
"TaskTitle": "Image content moderation",
"TaskDescription": "Review the image and instructions. Complete the task",
"TaskCount": 1,
"TaskAvailabilityLifetimeInSeconds": 43200,
"TaskTimeLimitInSeconds": 3600,
"TaskKeywords": [
"content moderation",
],
},
OutputConfig={
"S3OutputPath": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/prefix/",
},
RoleArn="arn:aws:iam::<account-number>:role/<role-name>",
Tags=[
{
"Key": "string",
"Value": "string"
},
]

Custom Integration
Se você usar uma integração personalizada, exclua os seguintes
parâmetros:HumanLoopRequestSource,HumanLoopActivationConfig.

response = client.create_flow_definition(
FlowDefinitionName="human-review-workflow-name",
HumanLoopConfig={
"WorkteamArn": workteamArn,
"HumanTaskUiArn": humanTaskUiArn,
"TaskTitle": "Image content moderation",
"TaskDescription": "Review the image and instructions. Complete the task",
"TaskCount": 1,
"TaskAvailabilityLifetimeInSeconds": 43200,
"TaskTimeLimitInSeconds": 3600,
"TaskKeywords": [
"content moderation",
],
},
OutputConfig={
"S3OutputPath": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/prefix/",
},
RoleArn="arn:aws:iam::<account-number>:role/<role-name>",
Tags=[
{
"Key": "string",
"Value": "string"
},
]
)

Depois de criar um fluxo de trabalho de revisão humana, é possível recuperar o ARN de definição de fluxo
da resposta:

humanReviewWorkflowArn = response["FlowDefinitionArn"]
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Criar um loop humano
A operação de API que você usa para iniciar um loop humano depende da integração com o Amazon A2I
que você usa.
• Se você usar a integração interna do Amazon Textract, use oAnalyzeDocumentoperação.
• Se você usar a integração interna do Amazon Rekognition, use oDetectModerationLabelsoperação.
• Se você usar uma integração personalizada, use aStartHumanLoopoperação.
Selecione o tipo de tarefa na tabela a seguir para ver exemplos de solicitações para Amazon Textract e
Amazon Rekognition usando oAWS SDK for Python (Boto3).
Amazon Textract – Key-value pair extraction
O exemplo a seguir usa aAWS SDK for Python (Boto3)Para chamaranalyze_documentem
us-west-2. Substitua o texto em itálico em vermelho pelos seus recursos. Incluir
oDataAttributesparâmetro se você estiver usando a força de trabalho do Amazon Mechanical
Turk. Para obter mais informações, consulte o .analyze_documentDocumento noAWS SDK for Python
(Boto)Referência de API do.
response = client.analyze_document(
Document={"S3Object": {"Bucket": "AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET", "Name": "documentname.pdf"},
HumanLoopConfig={
"FlowDefinitionArn":"arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:flowdefinition/flow-definition-name",
"HumanLoopName":"human-loop-name",
"DataAttributes" : {ContentClassifiers:
["FreeOfPersonallyIdentifiableInformation"|"FreeOfAdultContent"]}
}
FeatureTypes=["FORMS"]
)

Loops humanos só são criados se a confiança do Amazon Textract para a tarefa de análise de
documentos atender às condições de ativação especificadas no fluxo de trabalho de revisão humana.
Você pode verificar oresponseelemento para determinar se um loop humano foi criado. Para ver tudo
incluído nesta resposta, consulteHumanLoopActivationOutput.
if "HumanLoopArn" in analyzeDocumentResponse["HumanLoopActivationOutput"]:
# A human loop has been started!
print(f"A human loop has been started with ARN:
{analyzeDocumentResponse["HumanLoopActivationOutput"]["HumanLoopArn"]}"

Amazon Rekognition – Image moderation
O exemplo a seguir usa aAWS SDK for Python (Boto3)Para
chamardetect_moderation_labelsem us-west-2. Substitua o texto em itálico em
vermelho pelos seus recursos. Incluir oDataAttributesparâmetro se você estiver usando
a força de trabalho do Amazon Mechanical Turk. Para obter mais informações, consulte
o .detect_moderation_labelsDocumento noAWS SDK for Python (Boto)Referência de API do.
response = client.detect_moderation_labels(
Image={"S3Object":{"Bucket": "AWSDOC-EXAMPLE-BUCKET", "Name": "imagename.png"}},
HumanLoopConfig={
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"FlowDefinitionArn":"arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:flowdefinition/flow-definition-name",
"HumanLoopName":"human-loop-name",
"DataAttributes":{ContentClassifiers:
["FreeOfPersonallyIdentifiableInformation"|"FreeOfAdultContent"]}
}
)

Loops humanos só são criados se a confiança do Amazon Rekognition para uma tarefa de moderação
de imagem atender às condições de ativação especificadas em seu fluxo de trabalho de revisão
humana. Você pode verificar oresponseelemento para determinar se um loop humano foi criado.
Para ver tudo incluído nesta resposta, consulteHumanLoopActivationOutput.
if "HumanLoopArn" in response["HumanLoopActivationOutput"]:
# A human loop has been started!
print(f"A human loop has been started with ARN:
{response["HumanLoopActivationOutput"]["HumanLoopArn"]}")

Custom Integration
O exemplo a seguir usa aAWS SDK for Python (Boto3)Para chamarstart_human_loopem
us-west-2. Substitua o texto em itálico em vermelho pelos seus recursos. Incluir
oDataAttributesparâmetro se você estiver usando a força de trabalho do Amazon Mechanical
Turk. Para obter mais informações, consulte o .start_human_loopDocumento noAWS SDK for Python
(Boto)Referência de API do.
response = client.start_human_loop(
HumanLoopName= "human-loop-name",
FlowDefinitionArn= "arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:flow-definition/
flow-definition-name",
HumanLoopInput={"InputContent": inputContentJson},
DataAttributes={"ContentClassifiers":
["FreeOfPersonallyIdentifiableInformation"|"FreeOfAdultContent"]}
)

Este exemplo armazena o conteúdo de entrada na variávelinputContentJson. Suponha
que o conteúdo de entrada contenha dois elementos: uma sinopse de texto e sentimento
(comoPositive,Negative, ouNeutral), e é formatado da maneira a seguir:
inputContent = {
"initialValue": sentiment,
"taskObject": blurb
}

As chavesinitialValueetaskObjectdeve corresponder às chaves usadas nos elementos líquidos
do modelo de tarefa do trabalhador. Consulte o modelo personalizado do emCriar uma interface de
usuário de tarefas humanas (p. 3441)Para ver um exemplo.
Como criar oinputContentJson, faça o seguinte:
import json
inputContentJson = json.dumps(inputContent)

Um loop humano começa cada vez que você ligastart_human_loop. Para verificar o status do loop
humano, usedescribe_human_loop:
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human_loop_info = a2i.describe_human_loop(HumanLoopName="human_loop_name")
print(f"HumanLoop Status: {resp["HumanLoopStatus"]}")
print(f"HumanLoop Output Destination: {resp["HumanLoopOutput"]}")

Casos de uso e exemplos do usando o Amazon A2I
É possível usar o Amazon Augmented AI para incorporar uma análise humana ao fluxo de trabalho
doTipos de tarefa incorporados, Amazon Textract e Amazon Rekognition, ou suas próprias tarefas
personalizadas usando umTipo de tarefa personalizado.
Ao criar um fluxo de trabalho de análise humana usando um dos tipos de tarefa incorporados, você pode
especificar condições, como limites de confiança, que iniciam uma análise humana. O serviço (Amazon
Rekognition ou Amazon Textract) cria um loop humano em seu nome quando essas condições forem
atendidas e fornece seus dados de entrada diretamente ao Amazon A2I para enviar a analisadores
humanos. Para saber mais sobre os tipos de tarefa incorporados, use o seguinte:
• Usar a Augmented AI da Amazon com o Amazon Textract (p. 3452)
• Usar a Augmented AI da Amazon com o Amazon Rekognition (p. 3455)
Ao usar um tipo de tarefa personalizado, você cria e inicia um loop humano usando a API de tempo de
execução do Amazon A2I. Use o tipo de tarefa personalizado para incorporar um fluxo de trabalho de
análise humana com outrosAWSserviços ou seu próprio aplicativo de ML personalizado.
• Para obter mais detalhes, consulte Usar a Augmented AI da Amazon com tipos de tarefas
personalizados (p. 3457).
A tabela a seguir descreve uma variedade de casos de uso do Amazon A2I que você pode explorar
usando o SageMaker Jupyter Notebooks. Para começar a usar um Jupyter Notebook, use as instruções
emUsar a instância de notebook SageMaker com o Amazon A2I Jupyter Notebook (p. 3451). Para obter
mais exemplos, consulte este repositório do GitHub.
Caso de uso

Descrição

Tipo de tarefa

Usar o Amazon A2I com o
Amazon Textract

Peça aos humanos que revisem
documentos de página única
para revisar pares importantes
de valores chave de formulário
ou que o Amazon Textract faça
uma amostra aleatória e envie
documentos do seu conjunto
de dados para humanos para
revisão.

Integrado

Usar o Amazon A2I com o
Amazon Rekognition

Peça aos humanos que
revisem imagens inseguras
para conteúdo adulto ou
violento explícito se o Amazon
Rekognition retornar uma baixa
pontuação de confiança ou fazer
com que o Amazon Rekognition
faça uma amostra aleatória e
envie imagens do seu conjunto

Integrado
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Caso de uso

Descrição

Tipo de tarefa

de dados para humanos para
revisão.
Usar o Amazon A2I com o
Amazon Comprehend

Peça aos humanos que revisem
as inferências do Amazon
Comprehend sobre dados
de texto, como análise de
sentimentos, sintaxe de texto e
detecção de entidades.

Personalizar

Usar o Amazon A2I com o
Amazon Transcribe

Peça aos humanos que revisem
as transcrições do Amazon
Transcribe de arquivos de vídeo
ou áudio. Use os resultados
dos loops de revisão humana
de transcrição para criar um
vocabulário personalizado e
melhorar futuras transcrições
de conteúdo de áudio ou vídeo
semelhante.

Personalizar

Use o Amazon A2I com o
Amazon Translate

Peça aos humanos revisem
traduções de baixa confiança
retornadas do Amazon Translate.

Personalizar

Use o Amazon A2I para revisar
inferências de ML em tempo real

Use o Amazon A2I para revisar
inferências em tempo real
e de baixa confiança feitas
por um modelo implantado
em um endpoint hospedado
pelo SageMaker e treinar
incrementalmente seu modelo
usando dados de saída do
Amazon A2I.

Personalizar

Use o Amazon A2I para revisar
dados tabulares

Use o Amazon A2I para integrar
um loop de revisão humana em
um aplicativo de ML que usa
dados tabulares.

Personalizar

Tópicos
• Usar a instância de notebook SageMaker com o Amazon A2I Jupyter Notebook (p. 3451)
• Usar a Augmented AI da Amazon com o Amazon Textract (p. 3452)
• Usar a Augmented AI da Amazon com o Amazon Rekognition (p. 3455)
• Usar a Augmented AI da Amazon com tipos de tarefas personalizados (p. 3457)

Usar a instância de notebook SageMaker com o
Amazon A2I Jupyter Notebook
Para obter um exemplo completo que demonstra como integrar um loop de análise humana do Amazon
A2I em um fluxo de trabalho de machine learning, você pode usar um bloco de anotações Jupyter
desteRepositório GitHubEm uma instância de bloco de anotações SageMaker
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Para usar bloco de anotações personalizado do Amazon A2I em uma instância de bloco de
anotações do Amazon SageMaker:
1.

Se você ainda não tiver uma instância de bloco de anotações do SageMaker ativa, crie uma seguindo
as instruções emEtapa 1: Criar uma Amazon SageMaker Instância do cad (p. 77).

2.

Quando a instância do notebook estiver ativa, escolhaAbrir JupyterLabà direita do nome da instância
do notebook. Pode levar alguns instantes para que o JupyterLab seja carregado.

3.

Escolha o ícone

para clonar um repositório GitHub em seu workspace.

4.

Insira o URL HTTPS do repositório amazon-a2i-sample-jupyter-notebooks.

5.

Escolha CLONE (CLONAR).

6.

Abra o bloco de anotações que você deseja executar.

7.

Siga as instruções no bloco de anotações para configurar seu fluxo de trabalho de análise humana e
loop humano e executar as células.

8.

Para evitar cobranças desnecessárias, ao concluir a demonstração, interrompa e exclua sua instância
de bloco de anotações, bem como todos os buckets do Amazon S3, funções do IAM e recursos do
CloudWatch Events do criados durante a demonstração do.

Usar a Augmented AI da Amazon com o Amazon
Textract
O Amazon Textract permite adicionar detecção e análise de texto de documentos aos aplicativos. Amazon
Augmented AI (Amazon A2I) integra-se diretamente ao Amazon TextractAnalyzeDocumentOperação
da API do. Você pode usar o AnalyzeDocument para analisar os relacionamentos entre itens
detectados em um documento. Quando você adiciona um loop de revisão humana do Amazon A2I a
umAnalyzeDocumentO Amazon A2I monitora os resultados do Amazon Textract e envia um documento
a um ou mais operadores humanos para análise quando as condições especificadas na definição de fluxo
forem atendidas. Por exemplo, se você quiser que um humano revise uma chave específica, comoFull
name:e seus valores de entrada associados, você pode criar uma condição de ativação que inicia uma
revisão humana a qualquer momentoFull name:é detectada ou quando a confiança de inferência dessa
chave está dentro de um intervalo especificado por você.
A imagem a seguir mostra o fluxo de trabalho interno do Amazon A2I com o Amazon Textract. À esquerda,
os recursos necessários para criar um fluxo de trabalho de revisão humana do Amazon Textract são
representados: bucket do Amazon S3, condições de ativação, um modelo de tarefa de trabalho e uma
equipe de trabalho. Esses recursos são usados para criar um fluxo de trabalho de revisão humana ou
definição de fluxo. Uma seta aponta para a próxima etapa do fluxo de trabalho: usando o Amazon Textract
para configurar um loop humano com o fluxo de trabalho de revisão humana. Uma segunda seta aponta
diretamente desta etapa para a etapa em que as condições de ativação especificadas no fluxo de trabalho
de revisão humana são atendidas. Isso inicia a criação de um loop humano. À direita da imagem, o loop
humano é representado em três etapas: 1) a interface do usuário e as ferramentas do trabalhador são
geradas e a tarefa é disponibilizada aos trabalhadores,2) os trabalhadores revisam os dados de entrada e,
finalmente, 3) os resultados são salvos no Amazon S3.
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É possível especificar quando o Amazon Textract envia uma tarefa a um operador humano para análise ao
criar um fluxo de trabalho de análise humana ou definição de fluxo especificandocondições de ativação.
Você pode definir as seguintes condições de ativação ao usar o tipo de tarefa do Amazon Textract:
• Iniciar uma análise humana para chaves de formulário específicas com base na pontuação de confiança
da chave do formulário.
• Iniciar uma análise humana quando chaves de formulário específicas estiverem faltando.
• Iniciar a análise humana de todas as chaves de formulário identificadas pelo Amazon Textract com
pontuações de confiança em um intervalo especificado.
• Enviar aleatoriamente uma amostra dos formulários a humanos para análise.
Quando a condição de ativação depender das pontuações de confiança da chave do formulário, use dois
tipos de confiança de previsão para iniciar loops humanos:
• Confiança de— A pontuação de confiança para os pares de chave-valor dentro de um formulário.
• Confiança de qualificação— A pontuação de confiança do texto contido na chave e no valor de um
formulário.
Na imagem na seção a seguir,Nome completo: Jane DoeÉ o par de chave-valor,Nome completoé a chave,
eJane DoeÉ o valor do.
É possível definir essas condições de ativação usando o console do Amazon SageMaker ao criar
um fluxo de trabalho de análise humana ou criando um JSON para condições de ativação de loop
humano e especificando isso como entrada noHumanLoopActivationConditionsParâmetro
deCreateFlowDefinitionOperação da API do. Para saber como especificar condições de ativação
no formato JSON, consulte Esquema JSON para condições de ativação do Human Loop na Amazon
Augmented AI (p. 3465) e Use o esquema JSON de condições de ativação do Human Loop com o
Amazon Textract (p. 3466).

Note
Ao usar a Augmented AI com o Amazon Textract, crie recursos de Augmented AI no
mesmoAWSRegião que você usa para ligarAnalyzeDocument.
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Comece a usar: Integrar uma análise humana em um Job de
documento do Amazon Textract Analyze
Para integrar uma análise humana em um trabalho de detecção e análise de texto do Amazon Textract, é
necessário criar uma definição de fluxo e usar a API do Amazon Textract para integrar essa definição de
fluxo ao fluxo de trabalho. Para saber como criar uma definição de fluxo usando o console do SageMaker
ou a Augmented AI API, consulte os seguintes tópicos:
• Criar um fluxo de trabalho de revisão humana (console) (p. 3459)
• Criar um fluxo de trabalho de revisão humana (API) (p. 3461)
Depois de criar sua definição de fluxo, consulteUsando Augmented AI com o Amazon TextractPara saber
como integrar a definição de fluxo à tarefa do Amazon Textract.

Exemplo completo usando o Amazon Textract e o Amazon A2I
Para ver um exemplo completo que demonstra como usar o Amazon Textract com o Amazon A2I usando o
console do, consulteTutorial: Comece a usar o console do Amazon A2I (p. 3434).
Para saber como usar a API do Amazon A2I para criar e iniciar uma análise humana, useIntegração do
Amazon Augmented AI (Amazon A2I) com o documento de análise do Amazon Textract [Exemplo]Em uma
instância do bloco de anotações do SageMaker Para começar, consulte o Usar a instância de notebook
SageMaker com o Amazon A2I Jupyter Notebook (p. 3451).

Visualização do console do operador do A2I Textract
Quando eles recebem uma tarefa de revisão em um fluxo de trabalho do Amazon Textract, os operadores
podem ver uma interface de usuário semelhante à seguinte:

É possível personalizar essa interface no console do SageMaker ao criar a definição da revisão humana ou
ao criar e usar um modelo personalizado. Para saber mais, consulte Criar e gerenciar modelos de tarefas
do trabalhador (p. 3486).
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Usar a Augmented AI da Amazon com o Amazon
Rekognition
O Amazon Rekognition facilita a adição de análises de imagem a seus aplicativos. O Amazon
RekognitionDetectModerationLabelsA operação da API é diretamente integrada ao Amazon A2I
para que você possa criar facilmente um loop humano para revisar imagens não seguras, como conteúdo
adulto explícito ou violento. Você pode usar DetectModerationLabels para configurar um loop humano
usando um ARN de definição de fluxo. Isso permite que o Amazon A2I analise as previsões feitas pelo
Amazon Rekognition e envie resultados a um humano para análise para garantir que eles atendam às
condições definidas em sua definição de fluxo.
A imagem a seguir mostra o fluxo de trabalho interno do Amazon A2I com o Amazon Rekognition. À
esquerda, os recursos necessários para criar um fluxo de trabalho de revisão humana do Amazon
Rekognition são representados: bucket do Amazon S3, condições de ativação, um modelo de tarefa
de trabalho e uma equipe de trabalho. Esses recursos são usados para criar um fluxo de trabalho de
revisão humana ou definição de fluxo. Uma seta aponta para a próxima etapa do fluxo de trabalho: usando
o Amazon Rekognition para configurar um loop humano com o fluxo de trabalho de revisão humana.
Uma segunda seta aponta diretamente desta etapa para a etapa em que as condições de ativação
especificadas no fluxo de trabalho de revisão humana são atendidas. Isso inicia a criação de um loop
humano. À direita da imagem, o loop humano é representado em três etapas: 1) a interface do usuário
e as ferramentas do trabalhador são geradas e a tarefa é disponibilizada para os trabalhadores, 2) os
trabalhadores revisam os dados de entrada e, finalmente, 3) os resultados são salvos no Amazon S3.

Você pode definir as seguintes condições de ativação ao usar o tipo de tarefa do Amazon Rekognition:
• Iniciar a análise humana para rótulos identificados pelo Amazon Rekognition com base na pontuação de
confiança do rótulo.
• Enviar uma amostra de imagens aleatoriamente a humanos para análise.
Você pode definir essas condições de ativação usando o console do Amazon SageMaker ao criar
um fluxo de trabalho de análise humana ou criando um JSON para condições de ativação de loop
humano e especificando isso como entrada noHumanLoopActivationConditionsparâmetro
doCreateFlowDefinitionOperação da API. Para saber como especificar condições de ativação
no formato JSON, consulte Esquema JSON para condições de ativação do Human Loop na Amazon
Augmented AI (p. 3465) e Use o esquema JSON de condições de ativação do Human Loop com o
Amazon Rekognition (p. 3473).

3455

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Usar com o Amazon Rekognition

Note
Ao usar a Augmented AI com o Amazon Rekognition, crie recursos de Augmented AI no
mesmoAWSRegião que você usa para ligarDetectModerationLabels.

Comece a usar: Integrar uma análise humana a um Job de
moderação de imagem do Amazon Rekognition
Para integrar uma análise humana a um Amazon Rekognition, consulte os seguintes tópicos:
• Criar um fluxo de trabalho de revisão humana (console) (p. 3459)
• Criar um fluxo de trabalho de revisão humana (API) (p. 3461)
Depois de criar sua definição de fluxo, consulteUsando Augmented AI com o Amazon RekognitionPara
saber como integrar a definição de fluxo à tarefa do Amazon Rekognition.

Demonstração completa usando o Amazon Rekognition e o
Amazon A2I
Para ver um exemplo completo que demonstra como usar o Amazon Rekognition com o Amazon A2I
usando o console do, consulteTutorial: Comece a usar o console do Amazon A2I (p. 3434).
Para saber como usar a API do Amazon A2I para criar e iniciar uma análise humana, useIntegração do
Amazon Augmented AI (Amazon A2I) com o Amazon Rekognition [Exemplo]Em uma instância de bloco de
anotações SageMaker Para começar, consulte o Usar a instância de notebook SageMaker com o Amazon
A2I Jupyter Notebook (p. 3451).

Visualização do console do operador do A2I Rekognition
Quando eles recebem uma tarefa de revisão em um fluxo de trabalho do Amazon Rekognition, os
operadores podem ver uma interface de usuário semelhante à seguinte:

É possível personalizar essa interface no console do SageMaker ao criar a definição da revisão humana ou
ao criar e usar um modelo personalizado. Para saber mais, consulte Criar e gerenciar modelos de tarefas
do trabalhador (p. 3486).
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Usar a Augmented AI da Amazon com tipos de tarefas
personalizados
Você pode usar o Amazon Augmented AI (Amazon A2I) para incorporar uma análise humana (loop
humano) aoqualquerfluxo de trabalho de aprendizado de máquina usando oTipo de tarefa personalizado.
Essas opções oferecem a você a maior flexibilidade para personalizar as condições sob as quais seus
objetos de dados são enviados para humanos para revisão, bem como a aparência da interface do usuário
do trabalhador.
Ao usar um tipo de tarefa personalizado, você cria um fluxo de trabalho personalizado de revisão humana
e especifica as condições sob as quais um objeto de dados é enviado para revisão humana diretamente no
aplicativo.
A imagem a seguir mostra o fluxo de trabalho personalizado do Amazon A2I. Um modelo de ML
personalizado é usado para gerar previsões. O aplicativo cliente filtra essas previsões usando critérios
definidos pelo usuário e determina se uma revisão humana é necessária. Em caso afirmativo, essas
previsões são enviadas para a Amazon A2I para revisão humana. O Amazon A2I coleta os resultados
da revisão humana no Amazon S3, que pode acessar pelo aplicativo cliente. Se o filtro determinar que
nenhuma revisão humana é necessária, as previsões podem ser alimentadas diretamente para o aplicativo
cliente.

Use os procedimentos nesta página para saber como integrar o Amazon A2I em qualquer fluxo de trabalho
de aprendizado de máquina usando o tipo de tarefa personalizado.

Crie um loop humano usando uma definição de fluxo, integre-o ao seu aplicativo e monitore os
resultados
1.

Conclua o Amazon A2IPré-requisitos para usar Augmented AI (p. 3433). Observe o seguinte:
• O caminho para o bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) onde você armazena
seus dados de entrada e saída.
• O nome de recurso da Amazon (ARN) de umAWS Identity and Access ManagementFunção do
(IAM) com as permissões necessárias anexadas.
• (Opcional) O ARN de sua força de trabalho privada, se você planeja usar um.

2.

Usando elementos HTML, crie um modelo de operador personalizado que o Amazon A2I usa para
gerar a interface do operador da tarefa de operador. Para saber como criar um modelo personalizado,
consulte Criar modelos personalizados de tarefa do operador (p. 3489).
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3.

Use o modelo de operador personalizado da etapa 2 para gerar um modelo de tarefa de operador
no console do Amazon SageMaker. Para saber como, consulte Criar um modelo de tarefa de
operador (p. 3487).
Na próxima etapa, você cria uma definição de fluxo:
• Se você quiser criar uma definição de fluxo usando a API do SageMaker, anote o ARN desse
modelo de tarefa de operador para a próxima etapa.
• Se você estiver criando uma definição de fluxo usando o console, seu modelo aparecerá
automaticamente noModelo de tarefa do trabalhadorseção quando você escolheCriar fluxo de
trabalho de revisão humana.

4.

Ao criar sua definição de fluxo, forneça o caminho para seus buckets do S3, seu ARN de função do
IAM e seu modelo de operador.
• Para saber como criar uma definição de fluxo usando o SageMakerCreateFlowDefinitionA
API, consulteCriar um fluxo de trabalho de revisão humana (API) (p. 3461).
• Para saber como criar uma definição de fluxo usando o console do SageMaker, consulteCriar um
fluxo de trabalho de revisão humana (console) (p. 3459).

5.

Configure seu loop humano usando oAPI de tempo de execução do Amazon A2I. Para saber como,
consulte Criar e iniciar um loop humano (p. 3479).

6.

Para controlar quando as análises humanas são iniciadas em seu aplicativo, especifique as condições
nas quais o StartHumanLoop é chamado no seu aplicativo personalizado. As condições de ativação
de loop humano, como limites de confiança que iniciam o loop humano, não estão disponíveis ao usar
o Amazon A2I com tipos de tarefas personalizados. Cada invocação de StartHumanLoop resulta em
uma revisão humana.

Depois de iniciar um loop humano, você pode gerenciar e monitorar seus loops usando a API do Amazon
Augmented AI Runtime API e o Amazon EventBridge (também conhecido como Amazon CloudWatch
Events). Para saber mais, consulte Monitorar e gerenciar seu loop humano (p. 3497).

Tutorial de ponta a ponta usando tipos de tarefas personalizadas
do Amazon A2I
Para obter exemplos completos que demonstram como integrar o Amazon A2I em uma variedade de fluxos
de trabalho de ML, consulte a tabela emCasos de uso e exemplos do usando o Amazon A2I (p. 3450).
Para começar a usar um desses blocos de anotações, consulteUsar a instância de notebook SageMaker
com o Amazon A2I Jupyter Notebook (p. 3451).

Criar um fluxo de trabalho de revisão humana
Use uma Augmented AI da Amazon (Amazon A2I)fluxo de trabalho de revisão humana, ouDefinição de
fluxoPara especificar o seguinte:
• Para os tipos de tarefa incorporados do Amazon Textract e do Amazon Rekognition, as condições sob
as quais seu loop humano é chamado
• A força de trabalho para a qual suas tarefas são enviadas
• O conjunto de instruções que a força de trabalho recebe, que são chamadas deModelo de tarefa de
operador
• A configuração de suas tarefas de operador, incluindo o número de operadores que recebem uma tarefa
e os limites de tempo para concluir as tarefas
• Onde os dados de saída são armazenados
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É possível criar um fluxo de trabalho de análise humana no console do SageMaker ou usar o
SageMakerCreateFlowDefinitionoperação. É possível criar um modelo de tarefa de operador usando
o console para tipos de tarefa do Amazon Textract e Amazon Rekognition ao criar sua definição de fluxo.

Important
Condições de ativação de loop humano, que iniciam o loop humano, por exemplo,
limites de confiança, não estão disponíveis para tipos de tarefa personalizados do
Amazon A2I. Ao usar o console para criar uma definição de fluxo para um tipo de
tarefa personalizado, não é possível especificar condições de ativação. Ao usar
a API do Amazon A2I para criar uma definição de fluxo para um tipo de tarefa
personalizado, você não pode definir oHumanLoopActivationConditionsAtributo
doHumanLoopActivationConditionsConfigparâmetro . Para controlar quando as revisões
humanas são iniciadas, especifique as condições nas quais StartHumanLoop é chamado no
seu aplicativo personalizado. Neste caso, cada chamada de StartHumanLoop resulta em uma
análise humana. Para obter mais informações, consulte Usar a Augmented AI da Amazon com
tipos de tarefas personalizados (p. 3457).
Pré-requisitos
Para criar uma definição de fluxo de trabalho de análise humana, você deve ter concluído os pré-requisitos
descritos emPré-requisitos para usar Augmented AI (p. 3433).
Se você usar a API para criar uma definição de fluxo para qualquer tipo de tarefa ou se usar um
tipo de tarefa personalizado ao criar uma definição de fluxo no console, primeiro crie um modelo de
tarefa de operador. Para obter mais informações, consulte Criar e gerenciar modelos de tarefas do
trabalhador (p. 3486).
Se você quiser visualizar o modelo de tarefa de operador ao criar uma definição de fluxo para um tipo
de tarefa incorporado no console, certifique-se de conceder a função usada para criar a permissão de
definição de fluxo para acessar o bucket do Amazon S3 que contém os artefatos do modelo usando uma
política como a descrita emHabilitar visualizações do modelo de tarefa de operador (p. 3512).
Tópicos
• Criar um fluxo de trabalho de revisão humana (console) (p. 3459)
• Criar um fluxo de trabalho de revisão humana (API) (p. 3461)
• Esquema JSON para condições de ativação do Human Loop na Amazon Augmented AI (p. 3465)

Criar um fluxo de trabalho de revisão humana
(console)
Use esse procedimento para criar um fluxo de trabalho de análise humana do Amazon Augmented AI
(Amazon A2I) usando o console do SageMaker. Se você não estiver familiarizado com o Amazon A2I,
recomendamos criar uma equipe de trabalho privada usando pessoas em sua organização e usar o
ARN dessa equipe de trabalho ao criar sua definição de fluxo. Para saber como configurar uma força de
trabalho privada e criar uma equipe de trabalho, consulte Crie uma força de trabalho privada (Amazon)
SageMakerConsole do) (p. 718). Se você já configurou uma força de trabalho privada, consulte Crie uma
equipe de trabalho usando o SageMaker Console do (p. 722) para saber como adicionar uma equipe de
trabalho a essa força de trabalho.
Se você estiver usando o Amazon A2I com um dos tipos de tarefa incorporados, poderá criar instruções
de operador usando um modelo de tarefa de operador padrão fornecido pela Augmented AI ao criar um
fluxo de trabalho de análise humana no console. Para ver exemplos dos modelos padrão fornecidos pela
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Augmented AI, consulte os tipos de tarefa incorporados emCasos de uso e exemplos do usando o Amazon
A2I (p. 3450).

Como criar uma definição de fluxo (console)
1.

Abra o console do SageMaker emhttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2.

No painel de navegação, na seção Augmented AI, escolha Human review workflows (Fluxos de
trabalho de análise humana) e escolha Create human review workflow (Criar fluxo de trabalho de
análise humana).

3.

Em Overview (Visão geral), faça o seguinte:
a.

Em Name (Nome), insira um nome exclusivo para o fluxo de trabalho. O nome deve ser em
letras minúsculas, exclusivo na região da AWS em sua conta e pode ter até 63 caracteres. Os
caracteres válidos incluem: a-z, 0-9 e - (hífen).

b.

Em S3 location for output (Local do S3 para a saída), insira o bucket do S3 onde você deseja
armazenar os resultados da análise humana. Esse bucket deve estar localizado na mesma região
da AWS que o fluxo de trabalho.

c.

para oIAM role (Função do IAM), escolha a função com as permissões necessárias. Se você
escolher um tipo de tarefa incorporada e desejar visualizar o modelo do operador no console,
forneça uma função com o tipo de política descrito no Habilitar visualizações do modelo de tarefa
de operador (p. 3512) anexado.

4.

Em Task type (Tipo de tarefa), escolha o tipo de tarefa que deseja que o operador humano execute.

5.

Se você escolher o tipo de tarefa do Amazon Rekognition ou Amazon Textract, especifique as
condições que chamam a análise humana.
• Para tarefas de moderação de imagem do Amazon Rekognition, escolha um intervalo de limite de
pontuação de confiança de inferência que inicie a análise humana.
• Para tarefas do Amazon Textract, é possível iniciar uma análise humana quando faltam chaves
de formulário específicas ou quando a confiança na detecção de chave de formulário é baixa.
É possível também iniciar uma análise humana se, após avaliar todas as chaves de formulário
no texto, a confiança for inferior ao limite necessário para qualquer chave de formulário. Duas
variáveis especificam seus limites de confiança: Confiança naeConfiança na qualificação. Para
saber mais sobre essas variáveis, consulte Usar a Augmented AI da Amazon com o Amazon
Textract (p. 3452).
• Para os dois tipos de tarefa, você pode enviar aleatoriamente uma porcentagem de objetos de
dados (imagens ou formulários) e seus rótulos a humanos para análise.

6.

Configure e especifique seu modelo de tarefa de operador:
a.

Se você estiver usando o tipo de tarefa Amazon Rekognition ou Amazon Textract:
•

Na seção Create template (Criar modelo):
• Para criar instruções para seus operadores usando o modelo padrão do Amazon A2I para
os tipos de tarefa do Amazon Rekognition e Amazon Textract, escolhaConstruir a partir de
um modelo padrão.
• Se você selecionar Build from a default template (Criar usando um modelo padrão), crie
as instruções em Worker task design (Design de tarefa de operador).
• Forneça um Template name (Nome de modelo) que seja exclusivo na região da AWS
em que você está.
• Na seção Instructions (Instruções), forneça instruções detalhadas sobre como concluir
a tarefa. Para ajudar os operadores a obter maior precisão, forneça exemplos bons e
ruins.
• (Opcional) Em Additional instructions (Instruções adicionais), forneça aos operadores
informações e instruções adicionais.
3460

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Criar um fluxo de trabalho de revisão humana (API)

Para obter informações sobre como criar instruções eficientes, consulte Criar
instruções para o bom operador (p. 3496).
• Para selecionar um modelo personalizado criado por você, escolha-o no menu Template
(Modelo) e forneça uma Task description (Descrição de tarefa) para descrever brevemente
a tarefa para os operadores. Para saber como criar um modelo personalizado, consulte
Criar um modelo de tarefa de operador (p. 3487).
b.

Se você estiver usando o tipo de tarefa personalizado:
•

7.

NoModelo de tarefa do trabalhadorSeção, selecione seu modelo na lista. Todos os modelos
que você criou no console do SageMaker aparecem nessa lista. Para saber como criar um
modelo para tipos de tarefa personalizados, consulte Criar e gerenciar modelos de tarefas do
trabalhador (p. 3486).

(Opcional) Visualize seu modelo de operador:
Para tipos de tarefa do Amazon Rekognition e Amazon Textract, você tem a opção de escolherVeja
uma tarefa de trabalho de amostrapara visualizar a interface do usuário da tarefa do trabalhador.
Se estiver criando uma definição de fluxo para um tipo de tarefa personalizado, você poderá visualizar
a interface do usuário de tarefa de operador usando a operação RenderUiTemplate. Para obter
mais informações, consulte Visualizar um modelo de tarefa de operador (p. 3496).

8.

Em Workers (Operadores), escolha um tipo de força de trabalho.

9.

Escolha Create (Criar).

Próximas etapas
Depois de criar um fluxo de trabalho de análise humana, ele aparece no console em Human review
workflows (Fluxos de trabalho de análise humana). Para ver o nome de recurso da Amazon (ARN) da
definição do fluxo e os detalhes da configuração, escolha o fluxo de trabalho selecionando seu nome.
Se você estiver usando um tipo de tarefa incorporado, poderá usar o ARN da definição do fluxo para iniciar
um loop humano usando esseAWSAPI do serviço (por exemplo, a API do Amazon Textract). Para tipos
de tarefa personalizados, você pode usar o ARN para iniciar um loop humano usando a API de tempo de
execução do Amazon Augmented AI. Para saber mais sobre as duas opções, consulte Criar e iniciar um
loop humano (p. 3479).

Criar um fluxo de trabalho de revisão humana (API)
Para criar uma definição de fluxo usando a API do SageMaker, use oCreateFlowDefinitionoperação.
Após concluir oPré-requisitos para usar Augmented AI (p. 3433), use o procedimento a seguir para saber
como usar essa operação de API.
Para obter uma visão geral doCreateFlowDefinitionOperação e detalhes sobre cada parâmetro,
consulteCreateFlowDefinition.

Como criar uma definição de fluxo (API)
1.

Em FlowDe#nitionName, insira um nome exclusivo. O nome deve ser exclusivo na região da sua
conta da AWS e pode ter até 63 caracteres. Os caracteres válidos incluem: a-z, 0-9 e - (hífen).

2.

Em RoleArn, insira o ARN da função que você configurou para conceder acesso às suas fontes de
dados.

3.

Em HumanLoopConfig, insira informações sobre os operadores e o que eles devem ver. Para obter
informações sobre cada parâmetro no HumanLoopConfig, consulte HumanLoopConfig.

4.

(Opcional) Se você estiver usando um tipo de tarefa incorporado, forneça as condições que iniciam um
loop humano emHumanLoopActivationCon#g. Para saber como criar a entrada necessária para o
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parâmetro HumanLoopActivationCon#g, consulte Esquema JSON para condições de ativação do
Human Loop na Amazon Augmented AI (p. 3465). Se você não especificar condições aqui, quando
você fornecer uma definição de fluxo para oAWSServiço associado a um tipo de tarefa incorporado
(por exemplo, Amazon Textract ou Amazon Rekognition), esse serviço envia todas as tarefas a um
operador humano para análise.

5.

Se você estiver usando um tipo de tarefa personalizado, HumanLoopActivationConfig estará
desativado. Para saber como controlar quando as tarefas são enviadas a operadores humanos
usando um tipo de tarefa personalizado, consulte Usar a Augmented AI da Amazon com tipos de
tarefas personalizados (p. 3457).
(Opcional) Se você estiver usando um tipo de tarefa incorporado, especifique a origem da integração
(por exemplo, Amazon Rekognition ou Amazon Textract) noHumanloopRequestSourceparâmetro .

6.

para oOutputConfig, indique o local no Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) para
armazenar a saída do loop humano.

7.

(Opcional) UsarTagsPara inserir pares chave-valor para ajudá-lo a categorizar e organizar uma
definição de fluxo. Cada tag consiste em uma chave e um valor, ambos definidos por você.

Amazon Textract – Key-value pair extraction
Veja a seguir um exemplo de uma solicitação para criar um fluxo de trabalho de análise humana do
Amazon Textract (definição de fluxo) usando oAWS SDK for Python (Boto3). Você deve usar'AWS/
Textract/AnalyzeDocument/Forms/V1'Para criar um loop humano do Amazon Textract. Inclui
apenasPublicWorkforceTaskPricese você estiver usando a força de trabalho Mechanical Turk.
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', aws_region)
response = sagemaker_client.create_flow_definition(
FlowDefinitionName='ExampleFlowDefinition',
HumanLoopRequestSource={
'AwsManagedHumanLoopRequestSource': 'AWS/Textract/AnalyzeDocument/Forms/V1'
},
HumanLoopActivationConfig={
'HumanLoopActivationConditionsConfig': {
'HumanLoopActivationConditions': '{...}'
}
},
HumanLoopConfig={
'WorkteamArn': 'arn:aws:sagemaker:aws_region:aws_account_number:workteam/
private-crowd/workteam_name',
'HumanTaskUiArn': 'arn:aws:sagemaker:aws_region:aws_account_number:human-taskui/template_name',
'TaskTitle': 'Example task title',
'TaskDescription': 'Example task description.',
'TaskCount': 123,
'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 123,
'TaskTimeLimitInSeconds': 123,
'TaskKeywords': [
'Keyword1','Keyword2'
],
'PublicWorkforceTaskPrice': {
'AmountInUsd': {
'Dollars': 123,
'Cents': 123,
'TenthFractionsOfACent': 123
}
}
},
OutputConfig={
'S3OutputPath': 's3://bucket/path/',
'KmsKeyId': '1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'
},
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)

RoleArn='arn:aws:iam::aws_account_number:role/role_name',
Tags=[
{
'Key': 'KeyName',
'Value': 'ValueName'
},
]

Amazon Rekognition – Image moderation
Veja a seguir um exemplo de uma solicitação para criar um fluxo de trabalho de análise humana
do Amazon Rekognition (definição de fluxo) usando oAWS SDK for Python (Boto3). Você deve
usar'AWS/Rekognition/DetectModerationLabels/Image/V3'Para criar uma definição de
fluxo do Amazon Rekognition. Inclui apenasPublicWorkforceTaskPricese você estiver usando a
força de trabalho Mechanical Turk.
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', aws_region)
response = sagemaker_client.create_flow_definition(
FlowDefinitionName='ExampleFlowDefinition',
HumanLoopRequestSource={
'AwsManagedHumanLoopRequestSource': 'AWS/Rekognition/DetectModerationLabels/
Image/V3'
},
HumanLoopActivationConfig={
'HumanLoopActivationConditionsConfig': {
'HumanLoopActivationConditions': '{...}'
}
},
HumanLoopConfig={
'WorkteamArn': 'arn:aws:sagemaker:aws_region:aws_account_number:workteam/
private-crowd/workteam_name',
'HumanTaskUiArn': 'arn:aws:sagemaker:aws_region:aws_account_number:human-taskui/template_name',
'TaskTitle': 'Example task title',
'TaskDescription': 'Example task description.',
'TaskCount': 123,
'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 123,
'TaskTimeLimitInSeconds': 123,
'TaskKeywords': [
'Keyword1','Keyword2'
],
'PublicWorkforceTaskPrice': {
'AmountInUsd': {
'Dollars': 123,
'Cents': 123,
'TenthFractionsOfACent': 123
}
}
},
OutputConfig={
'S3OutputPath': 's3://bucket/path/',
'KmsKeyId': '1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'
},
RoleArn='arn:aws:iam::aws_account_number:role/role_name',
Tags=[
{
'Key': 'KeyName',
'Value': 'ValueName'
},
]
)
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Custom Workflow
Veja a seguir um exemplo de uma solicitação para criar um fluxo de trabalho de análise humana
(definição de fluxo) para uma integração personalizada. Para criar esse tipo de fluxo de trabalho de
revisão humana, omitaHumanLoopRequestSourceda solicitação de definição de fluxo. Você só
precisa incluirPublicWorkforceTaskPricese você estiver usando a força de trabalho Mechanical
Turk.
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker', aws_region)
response = sagemaker_client.create_flow_definition(
FlowDefinitionName='ExampleFlowDefinition',
HumanLoopActivationConfig={
'HumanLoopActivationConditionsConfig': {
'HumanLoopActivationConditions': '{...}'
}
},
HumanLoopConfig={
'WorkteamArn': 'arn:aws:sagemaker:aws_region:aws_account_number:workteam/
private-crowd/workteam_name',
'HumanTaskUiArn': 'arn:aws:sagemaker:aws_region:aws_acount_number:human-taskui/template_name',
'TaskTitle': 'Example task title',
'TaskDescription': 'Example task description.',
'TaskCount': 123,
'TaskAvailabilityLifetimeInSeconds': 123,
'TaskTimeLimitInSeconds': 123,
'TaskKeywords': [
'Keyword1','Keyword2'
],
'PublicWorkforceTaskPrice': {
'AmountInUsd': {
'Dollars': 123,
'Cents': 123,
'TenthFractionsOfACent': 123
}
}
},
OutputConfig={
'S3OutputPath': 's3://bucket/path/',
'KmsKeyId': '1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'
},
RoleArn='arn:aws:iam::account_number:role/role_name',
Tags=[
{
'Key': 'KeyName',
'Value': 'ValueName'
},
]
)

Próximas etapas
O valor de retorno de uma chamada bem-sucedida da operação da API CreateFlowDefinition é um
nome de recurso da Amazon (ARN) da definição de fluxo.
Se você estiver usando um tipo de tarefa incorporado, poderá usar o ARN da definição do fluxo para iniciar
um loop humano usando esseAWSAPI do serviço (ou seja, a API do Amazon Textract). Para tipos de
tarefa personalizados, você pode usar o ARN para iniciar um loop humano usando a API de tempo de
execução do Amazon Augmented AI. Para saber mais sobre essas opções, consulte Criar e iniciar um loop
humano (p. 3479).
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Esquema JSON para condições de ativação do
Human Loop na Amazon Augmented AI
O HumanLoopActivationConditions é um parâmetro de entrada da API CreateFlowDefinition.
Esse parâmetro é uma string no formato JSON. O JSON modela as condições sob as quais um loop
humano é criado quando essas condições são avaliadas em relação à resposta de uma API de serviço de
IA integrada (comoRekognition.DetectModerationLabelsouTextract.AnalyzeDocument). Essa
resposta é referenciada como uma inferência. Por exemplo, o Amazon Rekognition envia uma inferência
de um rótulo de moderação com uma pontuação de confiança associada. Neste exemplo, a inferência
é a melhor estimativa do modelo do rótulo apropriado para uma imagem. Para o Amazon Textract, a
inferência é feita sobre a associação entre blocos de texto (pares de chave-valor), como a associação
entreName:eSueem um formulário, bem como no conteúdo dentro de um bloco de texto, oubloco de
palavras, como 'Nome'.
O seguinte é o esquema para o JSON. No nível superior, o HumanLoopActivationConditions
tem uma matriz JSON, Conditions. Cada membro dessa matriz é uma condição independente que,
se avaliada comotrue, resulta na criação de um loop humano pela Amazon A2I. Cada uma dessas
condições independentes pode ser uma condição simples ou complexa. Uma condição simples tem os
seguintes atributos:
• ConditionType: esse atributo identifica o tipo de condição. CadaAWSA API de serviços de IA que se
integra ao Amazon A2I define seu próprio conjunto de permitidosConditionTypes.
• RekognitionDetectModerationLabels— Essa API oferece suporte
aoModerationLabelConfidenceCheckeSampling ConditionTypevalues.
• TextractAnalyzeDocument— Essa API oferece suporte
aoImportantFormKeyConfidenceCheck,MissingImportantFormKey, eSampling
ConditionTypevalues.
• ConditionParameters— Esse é um objeto JSON que parametriza a condição. O conjunto de
atributos permitido desse objeto depende do valor de ConditionType. Cada ConditionType define
seu próprio conjunto de ConditionParameters.
Um membro da matriz Conditions pode modelar uma condição complexa. Isso é feito conectando
logicamente condições simples usando oAndeOroperadores lógicos e aninhamento das condições simples
subjacentes. Há suporte para até dois níveis de aninhamento.
{

"$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
"definitions": {
"Condition": {
"type": "object",
"properties": {
"ConditionType": {
"type": "string"
},
"ConditionParameters": {
"type": "object"
}
},
"required": [
"ConditionType"
]
},
"OrConditionArray": {
"type": "object",
"properties": {
"Or": {
"type": "array",
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}

}

"minItems": 2,
"items": {
"$ref": "#/definitions/ComplexCondition"
}

},
"AndConditionArray": {
"type": "object",
"properties": {
"And": {
"type": "array",
"minItems": 2,
"items": {
"$ref": "#/definitions/ComplexCondition"
}
}
}
},
"ComplexCondition": {
"anyOf": [
{
"$ref": "#/definitions/Condition"
},
{
"$ref": "#/definitions/OrConditionArray"
},
{
"$ref": "#/definitions/AndConditionArray"
}
]
}

}

},
"type": "object",
"properties": {
"Conditions": {
"type": "array",
"items": {
"$ref": "#/definitions/ComplexCondition"
}
}
}

Note
As condições de ativação do loop humano não estão disponíveis para fluxos de
trabalho de análise humana integrados a tipos de tarefa personalizados. O parâmetro
HumanLoopActivationConditions está desativado para tipos de tarefa personalizados.
Tópicos
• Use o esquema JSON de condições de ativação do Human Loop com o Amazon Textract (p. 3466)
• Use o esquema JSON de condições de ativação do Human Loop com o Amazon
Rekognition (p. 3473)

Use o esquema JSON de condições de ativação do Human Loop
com o Amazon Textract
Quando usado com o Amazon A2I, oAnalyzeDocumenta operação suporta as seguintes entradas
noConditionTypeparâmetro:
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• ImportantFormKeyConfidenceCheck— Use essa condição para criar um loop humano quando
a confiança de inferência estiver dentro de um intervalo especificado para chaves de formulários de
documentos e blocos de palavras. Uma chave de formulário é qualquer palavra em um documento
que esteja associada a uma entrada. A entrada é chamada de valor. Juntos, as chaves de formulário
e os valores são referenciados como pares chave-valor. UMAbloco de palavrasrefere-se às palavras
que o Amazon Textract reconhece dentro de um bloco de texto detectado. Para saber mais sobre os
blocos de documentos do Amazon Textract Textract, consulteDocumentos e objetos de bloconaGuia de
desenvolvedor do Amazon Textract.
• MissingImportantFormKey— Use essa condição para criar um loop humano quando o Amazon
Textract não identificou a chave ou seus aliases associados no documento.
• Sampling— Use essa condição para especificar uma porcentagem de formulários a serem enviados
aos humanos para revisão, independentemente das pontuações de confiança de inferência. Use essa
condição para fazer o seguinte:
• Auditar seu modelo de ML amostrando aleatoriamente todos os formulários analisados pelo seu
modelo e enviando uma porcentagem especificada para humanos para revisão.
• Usando a condição ImportantFormKeyConfidenceCheck, faça uma amostragem
aleatória de uma porcentagem das inferências que atenderam às condições especificadas
em ImportantFormKeyConfidenceCheck para iniciar um loop humano e enviar apenas a
porcentagem especificada a humanos para análise.

Note
Se você enviar a mesma solicitação paraAnalyzeDocumentvárias vezes, o resultado
deSamplingnão muda para a inferência dessa entrada. Por exemplo, se você fizer
umAnalyzeDocumentsolicite uma vez eSamplingnão inicia um loop humano, solicitações
subsequentes paraAnalyzeDocumentcom a mesma configuração, não inicie um loop humano.

ImportantFormKeyConfidenceCheckEntradas e resultados
O ConditionType de ImportantFormKeyConfidenceCheck oferece suporte aos seguintes
ConditionParameters:
• ImportantFormKey— Uma string representando uma chave em um par de valores-chave detectado
pelo Amazon Textract que precisa ser revisado por trabalhadores humanos. Se o valor desse parâmetro
for o valor especial genérico (*), todas as chaves serão consideradas como correspondentes à condição.
Você pode usar isso para modelar o caso em que qualquer par chave-valor que atenda a determinados
limites de confiança precisa de análise humana.
• ImportantFormKeyAliases— Uma matriz que representa grafias alternativas ou equivalentes lógicos
para a importante chave do formulário.
• KeyValueBlockConfidenceEquals
• KeyValueBlockConfidenceLessThan
• KeyValueBlockConfidenceLessThanEquals
• KeyValueBlockConfidenceGreaterThan
• KeyValueBlockConfidenceGreaterThanEquals
• WordBlockConfidenceEquals
• WordBlockConfidenceLessThan
• WordBlockConfidenceLessThanEquals
• WordBlockConfidenceGreaterThan
• WordBlockConfidenceGreaterThanEquals
Quando você usa oImportantFormKeyConfidenceCheck ConditionType, o Amazon A2I envia
as inferências de blocos de valores-chave e blocos de palavras dos blocos de valores-chave e aliases
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associados que você especificou emImportantFormKeyeImportantFormKeyAliasespara revisão
humana.
Ao criar uma definição de fluxo, se você usar o modelo de tarefa de trabalhador padrão fornecido
naFluxos de trabalho de revisãoseção da Amazônia SageMakerinferências de console, valor-chave
e bloco enviadas para revisão humana por essa condição de ativação estão incluídas na interface do
usuário do trabalhador. Se você usar um modelo de tarefa de trabalhador personalizado, precisará incluir
o{{ task.input.selectedAiServiceResponse.blocks }}elemento para incluir dados de entrada
de valor inicial (inferências) do Amazon Textract. Para obter um exemplo de modelo personalizado que usa
esse elemento de entrada, consulte Exemplo de modelo personalizado do Amazon Textract (p. 3490).

MissingImportantFormKeyEntradas e resultados
O ConditionType de MissingImportantFormKey oferece suporte aos seguintes
ConditionParameters:
• ImportantFormKey— Uma string representando uma chave em um par de valores-chave detectado
pelo Amazon Textract que precisa ser revisado por trabalhadores humanos.
• ImportantFormKeyAliases— Uma matriz que representa grafias alternativas ou equivalentes lógicos
para a importante chave do formulário.
Quando você usa oMissingImportantFormKey ConditionType, se a chave
entrarImportantFormKeyou aliases noImportantFormKeyAliasesnão estão incluídos na inferência
do Amazon Textract, esse formulário é enviado a humanos para análise e nenhum par de valores-chave
previstos está incluído. Por exemplo, se o Amazon Textract identificou apenasAddressePhoneem um
formulário, mas faltava oImportantFormKey Name(noMissingImportantFormKeytipo de condição)
esse formulário seria enviado a humanos para revisão sem que nenhuma das chaves do formulário fosse
detectada (AddressePhone).
Se você usar o modelo de tarefa de trabalhador padrão fornecido na SageMaker console, uma tarefa é
criada solicitando que os trabalhadores identifiquem a chave emImportantFormKeye valor associado.
Se você usar um modelo de tarefa de operador personalizado, será necessário incluir o elemento HTML
<task.input.humanLoopContext> personalizado para configurar essa tarefa.

Amostrar entradas e resultados
O Sampling ConditionType oferece suporte para RandomSamplingPercentage
ConditionParameters. A entrada de RandomSamplingPercentage deve ser um número real
entre 0,01 e 100. Esse número representa a porcentagem de dados que se qualificam para uma revisão
humana e são enviados a humanos para revisão. Se você usar oSamplingcondição sem quaisquer
outras condições, esse número representa a porcentagem de todas as inferências resultantes feitas
peloAnalyzeDocumentoperação a partir de uma única solicitação que é enviada aos humanos para
revisão.
Se você especificar a condição Sampling sem qualquer outro tipo de condição, todas as inferências de
chave-valor e bloco serão enviadas aos operadores para revisão.
Ao criar uma definição de fluxo, se você usar o modelo de tarefa de operador padrão
fornecido na seção Human review workflows (Fluxos de trabalho de análise humana)
do console do SageMaker, todas as inferências de chave/valor e bloco enviadas para
análise humana por essa condição de ativação serão incluídas na interface do usuário do
operador. Se você usar um modelo de tarefa de trabalhador personalizado, precisará incluir
o{{ task.input.selectedAiServiceResponse.blocks }}elemento para incluir dados de entrada
de valor inicial (inferências) do Amazon Textract. Para obter um exemplo de modelo personalizado que usa
esse elemento de entrada, consulte Exemplo de modelo personalizado do Amazon Textract (p. 3490).
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Exemplos
Embora apenas uma condição precise ser avaliadatruepara iniciar um ciclo humano, o Amazon A2I avalia
todas as condições de cada objeto analisado pelo Amazon Textract. Solicita-se aos revisores humanos
que revisem as chaves importantes do formulário para todas as condições avaliadastrue.
Exemplo 1: Detecte chaves de formulário importantes com pontuações de confiança em um intervalo
especificado que iniciam um loop humano
O exemplo a seguir mostra umHumanLoopActivationConditionsJSON que inicia um loop humano se
qualquer uma das três condições a seguir for atendida:
• O Amazon TextractAnalyzeDocumentA API retorna um par chave-valor cuja chave é uma
dasEmployee Name,Name, ouEmployeeName, com a confiança do bloco de valores-chave sendo
menor que 60 e as confidências de cada um dos blocos de palavras que compõem a chave e o valor
sendo menores que 85.
• O Amazon TextractAnalyzeDocumentA API retorna um par chave-valor cuja chave é uma dasPay
Date,PayDate,DateOfPay, oupay-date, com a confiança do bloco de valores-chave sendo menor
que 65 e as confidências de cada um dos blocos de palavras que compõem a chave e o valor sendo
menores que 85.
• O Amazon TextractAnalyzeDocumentA API retorna um par chave-valor cuja chave é uma dasGross
Pay,GrossPay, ouGrossAmount, com a confiança do bloco de valores-chave sendo menor que 60 e
as confidências de cada um dos blocos de palavras que compõem a chave e o valor sendo menores que
85.

{

"Conditions": [
{
"ConditionType": "ImportantFormKeyConfidenceCheck",
"ConditionParameters": {
"ImportantFormKey": "Employee Name",
"ImportantFormKeyAliases": [
"Name",
"EmployeeName"
],
"KeyValueBlockConfidenceLessThan": 60,
"WordBlockConfidenceLessThan": 85
}
},
{
"ConditionType": "ImportantFormKeyConfidenceCheck",
"ConditionParameters": {
"ImportantFormKey": "Pay Date",
"ImportantFormKeyAliases": [
"PayDate",
"DateOfPay",
"pay-date"
],
"KeyValueBlockConfidenceLessThan": 65,
"WordBlockConfidenceLessThan": 85
}
},
{
"ConditionType": "ImportantFormKeyConfidenceCheck",
"ConditionParameters": {
"ImportantFormKey": "Gross Pay",
"ImportantFormKeyAliases": [
"GrossPay",
"GrossAmount"
],

3469

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Esquema JSON para condições de ativação
do Human Loop na Amazon Augmented AI

}

]

}

}

"KeyValueBlockConfidenceLessThan": 60,
"WordBlockConfidenceLessThan": 85

Exemplo 2: Usar o ImportantFormKeyConfidenceCheck
No exemplo a seguir, se o Amazon Textract detectar um par de valores-chave cuja confiança para o bloco
de valores-chave é menor que 60 e menor que 90 para qualquer bloco de palavras subjacente, ele cria um
loop humano. Os revisores humanos são solicitados a revisar todos os pares de chave-valor de formulário
que corresponderam às comparações de valor de confiança.
{

}

"Conditions": [
{
"ConditionType": "ImportantFormKeyConfidenceCheck",
"ConditionParameters": {
"ImportantFormKey": "*",
"KeyValueBlockConfidenceLessThan": 60,
"WordBlockConfidenceLessThan": 90
}
}
]

Exemplo 3: Use Amostragem
No exemplo a seguir, 5% das inferências resultantes de um Amazon TextractAnalyzeDocumenta
solicitação é enviada aos trabalhadores humanos para revisão. Todos os pares de valores-chave
detectados devolvidos pelo Amazon Textract são enviados aos trabalhadores para análise.
{

}

"Conditions": [
{
"ConditionType": "Sampling",
"ConditionParameters": {
"RandomSamplingPercentage": 5
}
}
]

Exemplo 4: Usar o MissingImportantFormKey
No exemplo a seguir, seMailing Addressou seu pseudônimo,Mailing Address:, está ausente das
chaves detectadas pelo Amazon Textract, uma revisão humana é iniciada. Ao usar o modelo de tarefa de
operador padrão, a interface do usuário do operador solicitará que os operadores identifiquem a chave
Mailing Address ou Mailing Address: e seu valor associado.
{

}

"ConditionType": "MissingImportantFormKey",
"ConditionParameters": {
"ImportantFormKey": "Mailing Address",
"ImportantFormKeyAliases": ["Mailing Address:"]
}

Exemplo 5: Use amostragem eImportantFormKeyConfidenceCheckcom oAndoperador
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Neste exemplo, 5% dos pares de valores-chave detectados pelo Amazon Textract cuja chave é uma
dasPay Date,PayDate,DateOfPay, oupay-date, com a confiança do bloco de valores-chave menor
que 65 e as confidências de cada um dos blocos de palavras que compõem a chave e o valor menores
que 85, são enviados aos trabalhadores para revisão.
{

}

"Conditions": [
{
"And": [
{
"ConditionType": "Sampling",
"ConditionParameters": {
"RandomSamplingPercentage": 5
}
},
{
"ConditionType": "ImportantFormKeyConfidenceCheck",
"ConditionParameters": {
"ImportantFormKey": "Pay Date",
"ImportantFormKeyAliases": [
"PayDate",
"DateOfPay",
"pay-date"
],
"KeyValueBlockConfidenceLessThan": 65,
"WordBlockConfidenceLessThan": 85
}
}
]
}
]

Exemplo 6: Use amostragem eImportantFormKeyConfidenceCheckcom oAndoperador
Use este exemplo para configurar seu fluxo de trabalho de análise humana para sempre enviar inferências
de baixa confiança de um par chave-valor especificado para análise humana e amostrar a inferência de
alta confiança de um par chave-valor a uma taxa especificada.
No exemplo a seguir, uma revisão humana é iniciada de uma das seguintes formas:
• Pares de valores-chave detectados cuja chave é uma dasPay Date,PayDate,DateOfPay, oupaydate, com confidências de valores-chave e blocos de palavras inferiores a 60, são enviados para
revisão humana. Somente a chave de formulário Pay Date (e seus aliases) e os valores associados
são enviados aos operadores para análise.
• 5% dos pares de chave-valor detectados, cuja chave é uma dasPay Date,PayDate,DateOfPay,
oupay-date, com confidências de valores-chave e blocos de palavras maiores que 90, são enviados
para revisão humana. Somente a chave de formulário Pay Date (e seus aliases) e os valores
associados são enviados aos operadores para análise.

{

"Conditions": [
{
"Or": [
{
"ConditionType": "ImportantFormKeyConfidenceCheck",
"ConditionParameters": {
"ImportantFormKey": "Pay Date",
"ImportantFormKeyAliases": [
"PayDate",
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"DateOfPay",
"pay-date"

},
{

}

],
"KeyValueBlockConfidenceLessThan": 60,
"WordBlockConfidenceLessThan": 60

"And": [
{

},
{

}

]

}

]

}

]

}

"ConditionType": "Sampling",
"ConditionParameters": {
"RandomSamplingPercentage": 5
}
"ConditionType": "ImportantFormKeyConfidenceCheck",
"ConditionParameters": {
"ImportantFormKey": "Pay Date",
"ImportantFormKeyAliases": [
"PayDate",
"DateOfPay",
"pay-date"
],
"KeyValueBlockConfidenceLessThan": 90
"WordBlockConfidenceGreaterThan": 90
}

Exemplo 7: Use amostragem eImportantFormKeyConfidenceCheckcom oOroperador
No exemplo a seguir, o Amazon TextractAnalyzeDocumentA operação retorna um par chave-valor cuja
chave é uma dasPay Date,PayDate,DateOfPay, oupay-date, com a confiança do bloco de valoreschave menor que 65 e as confidências de cada um dos blocos de palavras que compõem a chave e o
valor menores que 85. Além disso, 5% de todas as outras formas iniciam um ciclo humano. Para cada
formulário escolhido aleatoriamente, todos os pares de valores-chave detectados para esse formulário são
enviados aos humanos para revisão.
{

"Conditions": [
{
"Or": [
{
"ConditionType": "Sampling",
"ConditionParameters": {
"RandomSamplingPercentage": 5
}
},
{
"ConditionType": "ImportantFormKeyConfidenceCheck",
"ConditionParameters": {
"ImportantFormKey": "Pay Date",
"ImportantFormKeyAliases": [
"PayDate",
"DateOfPay",
"pay-date"
],
"KeyValueBlockConfidenceLessThan": 65,
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}

]

}

]

}

}

}

"WordBlockConfidenceLessThan": 85

Use o esquema JSON de condições de ativação do Human Loop
com o Amazon Rekognition
Quando usado com o Amazon A2I, o Amazon RekognitionDetectModerationLabelsa operação
suporta as seguintes entradas noConditionTypeParâmetros:
• ModerationLabelConfidenceCheck— Use esse tipo de condição para criar um loop humano
quando a confiança de inferência for baixa para um ou mais rótulos especificados.
• Sampling— Use essa condição para especificar uma porcentagem de todas as inferências a serem
enviadas aos humanos para análise. Use essa condição para fazer o seguinte:
• Auditar seu modelo de ML amostrando aleatoriamente todas as inferências do seu modelo e enviando
uma porcentagem especificada para humanos para análise.
• Usando a condição ModerationLabelConfidenceCheck, faça uma amostragem aleatória
de uma porcentagem das inferências que atenderam às condições especificadas em
ModerationLabelConfidenceCheck para iniciar um loop humano e enviar apenas a porcentagem
especificada a humanos para análise.

Note
Se você enviar a mesma solicitação paraDetectModerationLabelsvárias vezes, o
resultado deSamplingnão muda para a inferência dessa entrada. Por exemplo, se você fizer
umDetectModerationLabelssolicite uma vez eSamplingnão inicia um ciclo humano,
solicitações subsequentes paraDetectModerationLabelscom a mesma configuração, não
inicie um loop humano.
Ao criar uma definição de fluxo, se você usar o modelo de tarefa de trabalhador padrão fornecido
naFluxos de trabalho de revisãoseção da Amazônia SageMaker console, inferências enviadas para
revisão humana por essas condições de ativação são incluídas na interface do usuário do trabalhador
quando um trabalhador abre sua tarefa. Se você usar um modelo de tarefa de operador personalizado,
será necessário incluir o elemento HTML <task.input.selectedAiServiceResponse.blocks>
personalizado para acessar essas inferências. Para obter um exemplo de um modelo personalizado que
usa esse elemento HTML, consulte Exemplo de modelo personalizado do Amazon Rekognition (p. 3491).

Entradas do ModerationLabelConfidenceCheck
Para o ConditionType de ModerationLabelConfidenceCheck, os seguintes
ConditionParameters são compatíveis:
• ModerationLabelName— O nome exato (diferencia maiúsculas de minúsculas) de
umModerationLabeldetectado pelo Amazon RekognitionDetectModerationLabelsoperação. É
possível especificar o valor especial genérico (*) para indicar qualquer rótulo de moderação.
• ConfidenceEquals
• ConfidenceLessThan
• ConfidenceLessThanEquals
• ConfidenceGreaterThan
• ConfidenceGreaterThanEquals
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Quando você usa oModerationLabelConfidenceCheck ConditionType, o Amazon A2I envia
inferências de rótulos para os rótulos que você especificou emModerationLabelNamepara revisão
humana.

Entradas de amostragem
O Sampling ConditionType oferece suporte para RandomSamplingPercentage
ConditionParameters. A entrada para o parâmetro RandomSamplingPercentage deve ser um
número real entre 0,01 e 100. Esse número representa a porcentagem de inferências qualificadas para
uma análise humana que são enviadas para humanos para análise. Se você usar a condição Sampling
sem qualquer outra condição, esse número representará a porcentagem de todas as inferências que
resultam de uma única solicitação DetectModerationLabel enviadas para humanos para análise.

Exemplos
Exemplo 1: Usar oModerationLabelConfidenceCheckcom oAndoperador
O exemplo a seguir deHumanLoopActivationConditionsA condição inicia um ciclo humano quando
uma ou mais das condições a seguir são atendidas:
• O Amazon Rekognition detecta oGraphic Male Nudityrótulo de moderação com uma confiança
entre 90 e 99.
• O Amazon Rekognition detecta oGraphic Female Nudityrótulo de moderação com uma confiança
entre 80 e 99.
Observe o uso doOreAndoperadores lógicos para modelar essa lógica.
Embora apenas uma das duas condições sob oOro operador precisa avaliartruepara que um loop
humano seja criado, a Augmented AI da Amazon avalia todas as condições. Solicita-se que os revisores
humanos revisem os rótulos de moderação de todas as condições avaliadas comotrue.
{

"Conditions": [{
"Or": [{
"And": [{
"ConditionType": "ModerationLabelConfidenceCheck",
"ConditionParameters": {
"ModerationLabelName": "Graphic Male Nudity",
"ConfidenceLessThanEquals": 99
}
},
{
"ConditionType": "ModerationLabelConfidenceCheck",
"ConditionParameters": {
"ModerationLabelName": "Graphic Male Nudity",
"ConfidenceGreaterThanEquals": 90
}
}
]
},
{
"And": [{
"ConditionType": "ModerationLabelConfidenceCheck",
"ConditionParameters": {
"ModerationLabelName": "Graphic Female Nudity",
"ConfidenceLessThanEquals": 99
}
},
{
"ConditionType": "ModerationLabelConfidenceCheck",
"ConditionParameters": {
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}

}]

]

}

]

}

}

"ModerationLabelName": "Graphic Female Nudity",
"ConfidenceGreaterThanEquals": 80

Exemplo 2: Usar oModerationLabelConfidenceCheckcom o valor genérico (*)
No exemplo a seguir, se algum rótulo de moderação com uma confiança maior ou igual a 75 for detectado,
um loop humano será iniciado. Os analisadores humanos devem analisar todos os rótulos de moderação
com pontuações de confiança maiores ou iguais a 75.
{

}

"Conditions": [
{
"ConditionType": "ModerationLabelConfidenceCheck",
"ConditionParameters": {
"ModerationLabelName": "*",
"ConfidenceGreaterThanEquals": 75
}
}
]

Exemplo 3: Use Amostragem
No exemplo a seguir, 5% das inferências do Amazon Rekognition Rekognition
RekognitionDetectModerationLabelsa solicitação é enviada para trabalhadores humanos. Ao
usar o modelo de tarefa padrão do trabalhador fornecido na SageMaker console, todas as etiquetas de
moderação devolvidas pelo Amazon Rekognition são enviadas aos trabalhadores para análise.
{

}

"Conditions": [
{
"ConditionType": "Sampling",
"ConditionParameters": {
"RandomSamplingPercentage": 5
}
}
]

Exemplo 4: Use amostragem eModerationLabelConfidenceCheckcom oAndoperador
Neste exemplo, 5% das inferências do Amazon Rekognition doGraphic Male Nudityrótulo de
moderação com uma confiança maior que 50 são enviados trabalhadores para revisão. Ao usar o modelo
de tarefa padrão do trabalhador fornecido na SageMakerconsole, apenas as inferências doGraphic Male
Nudityas etiquetas são enviadas aos trabalhadores para revisão.
{

"Conditions": [
{
"And": [
{
"ConditionType": "Sampling",
"ConditionParameters": {
"RandomSamplingPercentage": 5
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}

]

}

]

}
},
{
"ConditionType": "ModerationLabelConfidenceCheck",
"ConditionParameters": {
"ModerationLabelName": "Graphic Male Nudity",
"ConfidenceGreaterThan": 50
}
}

Exemplo 5: Use amostragem eModerationLabelConfidenceCheckcom oAndoperador
Use este exemplo para configurar seu fluxo de trabalho de revisão humana para sempre enviar inferências
de baixa confiança de um rótulo específico para revisão humana e obter amostras de inferências de alta
confiança de um rótulo em uma taxa especificada.
No exemplo a seguir, uma revisão humana é iniciada de uma das seguintes formas:
• As inferências para o rótulo de moderação Graphic Male Nudity com confianças inferiores a 60
são sempre enviadas para análise humana. Somente o rótulo Graphic Male Nudity é enviado aos
operadores para análise.
• 5% de todas as inferências para oGraphic Male Nudityo rótulo de moderação com pontuações de
confiança maiores que 90 é enviado para revisão humana. Somente o rótulo Graphic Male Nudity é
enviado aos operadores para análise.

{

}

"Conditions": [
{
"Or": [
{
"ConditionType": "ModerationLabelConfidenceCheck",
"ConditionParameters": {
"ModerationLabelName": "Graphic Male Nudity",
"ConfidenceLessThan": 60
}
},
{
"And": [
{
"ConditionType": "Sampling",
"ConditionParameters": {
"RandomSamplingPercentage": 5
}
},
{
"ConditionType": "ModerationLabelConfidenceCheck",
"ConditionParameters": {
"ModerationLabelName": "Graphic Male Nudity",
"ConfidenceGreaterThan": 90
}
}
]
}
]
}
]
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Exemplo 6: Use amostragem eModerationLabelConfidenceCheckcom oOroperador
No exemplo a seguir, um loop humano é criado se a resposta de inferência do Amazon Rekognition
contiver o rótulo “Nudez masculina gráfica” com confiança de inferência maior que 50. Além disso, 5% de
todas as outras inferências iniciam um ciclo humano.
{

}

"Conditions": [
{
"Or": [
{
"ConditionType": "Sampling",
"ConditionParameters": {
"RandomSamplingPercentage": 5
}
},
{
"ConditionType": "ModerationLabelConfidenceCheck",
"ConditionParameters": {
"ModerationLabelName": "Graphic Male Nudity",
"ConfidenceGreaterThan": 50
}
}
]
}
]

Excluir uma revisão humana
Quando você exclui um fluxo de trabalho de revisão humana ou exclui seuAWSconta enquanto um loop
humano está em andamento, o status do fluxo de trabalho de revisão humana muda paraDeleting. O
Amazon A2I automaticamente interrompe e exclui todos os loops humanos associados se os operadores
não tiverem iniciado tarefas criadas por esses loops humanos. Se os operadores humanos já estiverem
trabalhando em uma tarefa, essa tarefa continua disponível até ser concluída ou expirar. Enquanto os
operadores ainda estiverem trabalhando em uma tarefa, o status do fluxo de trabalho de revisão humana
seráDeleting. Se essas tarefas forem concluídas, os resultados serão armazenados no bucket do
Amazon S3 especificado na definição de fluxo.
A exclusão de uma definição de fluxo não remove nenhuma resposta do operador do bucket do S3. Se as
tarefas forem concluídas, mas você excluiu oAWSconta, os resultados são armazenados no intervalo de
serviço de Augmented AI por 30 dias e, em seguida, excluídos permanentemente.
Depois de todos os loops humanos terem sido excluídos, o fluxo de trabalho de revisão humana será
excluído permanentemente. Quando um fluxo de trabalho de revisão humana for excluído, você pode
reutilizar seu nome para criar um novo fluxo de trabalho de revisão humana.
Convém excluir um fluxo de trabalho de revisão humana por qualquer um dos seguintes motivos:
• Você enviou dados para um conjunto de analisadores humanos e deseja excluir todos os loops humanos
não iniciados porque não deseja mais que esses operadores trabalhem nessas tarefas.
• O modelo de tarefa de operador usado para gerar a interface do usuário do operador não é renderizado
corretamente ou não está funcionando conforme o esperado.
Depois de excluir um fluxo de trabalho de revisão humana, ocorrem as seguintes alterações:
• O fluxo de trabalho de revisão humana não aparece mais nofluxos de trabalho de revisão humanana
área de Augmented AI do console do Amazon SageMaker.
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• Quando você usa o nome do fluxo de trabalho de revisão humana como entrada para as operações
da API doDescribeFlowDefinitionouDeleteFlowDefinition, A Augmented AI retorna
umResourceNotFound(Nenhum console do Windows encontrado. Você está executando o cmd.exe?”.
• Quando você usaListFlowDefinitions, fluxos de trabalho de revisão humana excluídos não estão
incluídos nos resultados.
• Quando você usa o ARN de fluxo de trabalho de revisão humana como entrada para a operação
da API de tempo de execução de Augmented AIListHumanLoops, A Augmented AI retorna
umResourceNotFoundException.

Excluir uma definição de fluxo usando o console ou a
API do SageMaker
Você pode excluir um fluxo de trabalho de revisão humana nofluxos de trabalho de revisão humanana área
de Augmented AI do console do SageMaker ou usando a API do SageMaker.
As definições de fluxo só podem ser excluídas se seu status for Active.

Excluir um fluxo de trabalho de revisão humana (console)
1.

Navegue até o console de Augmented AI emhttps://console.aws.amazon.com/a2i/.

2.
3.

No painel de navegação, sob oAugmented AISeção, selecionefluxos de trabalho de revisão humana.
Selecione o nome com hiperlink do fluxo de trabalho de revisão humana que você deseja excluir.

4.
5.

NoSummary (Resumo)página de seu fluxo de trabalho de revisão humana, escolhaExcluir.
Na caixa de diálogo que solicita que você confirme se deseja excluir o fluxo de trabalho de análise
humana, escolha Delete (Excluir).

Você é redirecionado automaticamente para a página Human review workflows (Fluxos de trabalho
de análise humana). Enquanto seu fluxo de trabalho de análise humana está sendo excluído, o status
Deleting (Excluindo) aparece na coluna de status desse fluxo de trabalho. Depois de excluído, ele não
aparece na lista de fluxos de trabalho nesta página.
Excluir um fluxo de trabalho de revisão humana (API)
Você pode excluir um fluxo de trabalho de revisão humana (definição de fluxo) usando o
SageMakerDeleteFlowDefinitionOperação da API. Essa operação da API é compatível com a AWS CLI
e com uma variedade de SDKs específicos de idioma. A tabela a seguir mostra solicitações de exemplo
usando SDK for Python (Boto3) e oAWS CLIpara excluir o fluxo de trabalho de revisão humana,exampleflow-definition.
AWS SDK for Python (Boto3)
O exemplo de solicitação a seguir usa o SDK for Python (Boto3) para excluir o fluxo de trabalho de
revisão humana. Para obter mais informações, consultedelete_flow_definitionnoAWSReferência da
API do SDK para Python (Boto).
import boto3
sagemaker_client = boto3.client('sagemaker')
response = sagemaker_client.delete_flow_definition(FlowDefinitionName='example-flowdefinition')

AWS CLI
O exemplo de solicitação a seguir usa oAWSCLI para excluir o fluxo de trabalho de revisão humana.
Para obter mais informações, consultedelete-flow-definitionnoAWS CLIReferência de comando.
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$ aws sagemaker delete-flow-definition --flow-definition-name 'example-flow-definition'

Se a ação for bem-sucedida, a Augmented AI reenviará uma resposta HTTP 200 com um corpo HTTP
vazio.

Criar e iniciar um loop humano
Um loop humano inicia seu fluxo de trabalho de análise humana e envia tarefas de análise de
dados para operadores humanos. Ao usar um dos tipos de tarefa incorporados do Amazon A2I, o
correspondenteAWSO serviço cria e inicia um loop humano em seu nome quando as condições
especificadas em sua definição de fluxo forem atendidas. Se nenhuma condição for especificada em sua
definição de fluxo, um loop humano será criado para cada objeto. Ao usar o Amazon A2I para uma tarefa
personalizada, um loop humano é iniciado quando o aplicativo chamaStartHumanLoop.
Use as instruções a seguir para configurar um loop humano com os tipos de tarefa incorporados do
Amazon Rekognition ou do Amazon Textract e os tipos de tarefa personalizados do ou do.
Pré-requisitos
Para criar e iniciar um loop humano, você deve anexar oAmazonAugmentedAIFullAccesspolítica para
oAWS Identity and Access ManagementUsuário ou função do (IAM) que configura ou inicia o loop humano.
Essa é a identidade que você usa para configurar o loop humano usandoHumanLoopConfigPara tipos
de tarefa incorporados. Para tipos de tarefa personalizados, essa é a identidade que você usa para
chamarStartHumanLoop.
Além disso, ao usar um tipo de tarefa integrado, o usuário ou a função do IAM deve ter permissão para
invocar operações de API doAWSServiço associado ao tipo de tarefa. Por exemplo, se você estiver
usando o Amazon Rekognition com Augmented AI, você deverá anexar as permissões necessárias para
chamarDetectModerationLabels. Para obter exemplos de políticas baseadas em identidade que você
pode usar para conceder essas permissões, consulte Exemplos de políticas baseadas em identidade do
Amazon Rekognition e Exemplos de políticas baseadas em identidade do Amazon Textract. Você também
pode usar a política mais geralAmazonAugmentedAIIntegratedAPIAccesspara conceder essas
permissões. Para obter mais informações, consulte Criar um usuário do IAM com permissões para chamar
as operações da API Amazon A2I, Amazon Textract e Amazon Rekognition (p. 3511).
Para criar e iniciar um loop humano, você precisa do ARN de uma definição de fluxo. Para saber como
criar uma definição de fluxo (ou fluxo de trabalho de análise humana), consulte Criar um fluxo de trabalho
de revisão humana (p. 3458).

Important
O Amazon A2I exige que todos os buckets do S3 que contenham dados de imagem de entrada
de loop humano tenham uma política CORS anexada. Para saber mais sobre essa mudança,
consulteRequisito de permissão do CORS (p. 3508).

Criar e iniciar um loop humano para um tipo de tarefa
incorporado
Para iniciar um loop humano usando um tipo de tarefa integrado, use a API do serviço correspondente
para fornecer seus dados de entrada e configurar o loop humano. Para o Amazon Textract,
você usa oAnalyzeDocumentOperação da API. Para o Amazon Rekognition, você usa
oDetectModerationLabelsOperação da API. Você pode usar oAWS CLIou um SDK específico à
linguagem para criar solicitações usando essas operações de API.
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Important
Ao criar um loop humano usando um tipo de tarefa incorporado, você pode
usarDataAttributespara especificar um conjunto deContentClassifiersrelacionado à
entrada fornecida aoStartHumanLoopoperação. Use classificadores de conteúdo para declarar
que seu conteúdo não contém informações de identificação pessoal ou conteúdo adulto.
Para usar o Amazon Mechanical Turk, certifique-se de que seus dados estejam livres
de informações de identificação pessoal, incluindo informações de saúde protegidas na
HIPAA. Incluir oFreeOfPersonallyIdentifiableInformationClassificador de
conteúdo. Se você não usar este classificador de conteúdo, SageMaker não envia sua
tarefa para o Mechanical Turk. Se os dados não contiverem conteúdo adulto, inclua também
o'FreeOfAdultContent'Classificador. Se você não usar esses classificadores de conteúdo,
SageMaker O pode restringir os operadores do Mechanical Turk que podem visualizar a tarefa.
Depois de iniciar o trabalho de ML usando o tipo de tarefa incorporadoAWSAPI de serviço, Amazon A2I
monitora os resultados de inferência desse serviço. Por exemplo, ao executar um trabalho com o Amazon
Rekognition, o Amazon A2I verifica a pontuação de confiança de inferência de cada imagem e comparaa com os limites de confiança especificados em sua definição de fluxo. Se as condições para iniciar uma
tarefa de análise humana forem atendidas ou se você não tiver especificado condições na definição de
fluxo, uma tarefa de análise humana será enviada aos operadores.

Criar um loop humano do Amazon Textract
O Amazon A2I integra-se ao Amazon Textract para que você possa configurar e iniciar um loop humano
usando a API do Amazon Textract. Para enviar um arquivo de documento para o Amazon Textract
para análise de documentos, você usa o Amazon TextractAnalyzeDocumentOperação de API.
Para adicionar um loop humano a este trabalho de análise de documentos, você deve configurar o
parâmetroHumanLoopConfig.
Ao configurar o loop humano, a definição de fluxo que você especificar
emFlowDefinitionArndoHumanLoopConfigO deve estar localizado no mesmoAWSRegião como o
intervalo identificado emBucketdoDocumentparâmetro .
A seguinte tabela mostra exemplos de como usar essa operação com oAWS CLIeAWS SDK for Python
(Boto3).
AWS SDK for Python (Boto3)
O exemplo de solicitação a seguir usa o SDK for Python (Boto3). Para obter mais informações,
consulteanalyze_documentnoAWSReferência da API do SDK para Python (Boto).
import boto3
textract = boto3.client('textract', aws_region)
response = textract.analyze_document(
Document={'S3Object': {'Bucket': bucket_name, 'Name': document_name}},
FeatureTypes=["TABLES", "FORMS"],
HumanLoopConfig={
'FlowDefinitionArn':
'arn:aws:sagemaker:aws_region:aws_account_number:flow-definition/flow_def_name',
'HumanLoopName': 'human_loop_name',
'DataAttributes': {'ContentClassifiers':
['FreeOfPersonallyIdentifiableInformation','FreeOfAdultContent']}
}
)

AWS CLI
O exemplo de solicitação a seguir usa a AWS CLI. Para obter mais informações, consulteAnalisardocumentonoAWS CLIReferência de comando.
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$ aws textract analyze-document \
--document '{"S3Object":{"Bucket":"bucket_name","Name":"document_name"}}' \
--human-loop-config
HumanLoopName="human_loop_name",FlowDefinitionArn="arn:aws:sagemaker:awsregion:aws_account_number:flowdefinition/
flow_def_name",DataAttributes='{ContentClassifiers=["FreeOfPersonallyIdentifiableInformation",
"FreeOfAdultContent"]}' \
--feature-types '["TABLES", "FORMS"]'

$ aws textract analyze-document \
--document '{"S3Object":{"Bucket":"bucket_name","Name":"document_name"}}' \
--human-loop-config \

'{"HumanLoopName":"human_loop_name","FlowDefinitionArn":"arn:aws:sagemaker:aws_region:aws_account_
definition/flow_def_name","DataAttributes": {"ContentClassifiers":
["FreeOfPersonallyIdentifiableInformation","FreeOfAdultContent"]}}' \
--feature-types '["TABLES", "FORMS"]'

Depois de correrAnalyzeDocumentcom um loop humano configurado, o Amazon A2I monitora
os resultados deAnalyzeDocumentE verifica-os com as condições de ativação da definição de
fluxo. Se a pontuação de confiança de inferência do Amazon Textract para um ou mais pares chavevalor atender às condições da análise, o Amazon A2I iniciará um loop de análise humana e incluirá
oHumanLoopActivationOutputobjeto noAnalyzeDocumentResposta.

Criar um loop humano do Amazon Rekognition
O Amazon A2I integra-se ao Amazon Rekognition para que você possa configurar e iniciar um loop
humano usando a API do Amazon Rekognition. Para enviar imagens para o Amazon Rekognition para
moderação de conteúdo, você usa o Amazon RekognitionDetectModerationLabelsOperação
de API. Para configurar um loop humano, defina o parâmetro HumanLoopConfig ao configurar
DetectModerationLabels.
Ao configurar o loop humano, a definição de fluxo que você especificar
emFlowDefinitionArndoHumanLoopConfigO deve estar localizado no mesmoAWSRegião como o
bucket do S3 identificado emBucketdoImageparâmetro .
A seguinte tabela mostra exemplos de como usar essa operação com oAWS CLIeAWS SDK for Python
(Boto3).
AWS SDK for Python (Boto3)
O exemplo de solicitação a seguir usa o SDK for Python (Boto3). Para obter mais informações,
consultedetect_moderation_labelsnoAWSReferência da API do SDK para Python (Boto).
import boto3
rekognition = boto3.client("rekognition", aws_region)
response = rekognition.detect_moderation_labels( \
Image={'S3Object': {'Bucket': bucket_name, 'Name': image_name}}, \
HumanLoopConfig={ \
'HumanLoopName': 'human_loop_name', \
'FlowDefinitionArn': ,
"arn:aws:sagemaker:aws_region:aws_account_number:flow-definition/flow_def_name" \
'DataAttributes': {'ContentClassifiers':
['FreeOfPersonallyIdentifiableInformation','FreeOfAdultContent']}
})
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AWS CLI
O exemplo de solicitação a seguir usa a AWS CLI. Para obter mais informações, consultedetectmoderation-labelsnoAWS CLIReferência de comando.

$ aws rekognition detect-moderation-labels \
--image "S3Object={Bucket='bucket_name',Name='image_name'}" \
--human-loop-config
HumanLoopName="human_loop_name",FlowDefinitionArn="arn:aws:sagemaker:aws_region:aws_account_number
definition/
flow_def_name",DataAttributes='{ContentClassifiers=["FreeOfPersonallyIdentifiableInformation",
"FreeOfAdultContent"]}'

$ aws rekognition detect-moderation-labels \
--image "S3Object={Bucket='bucket_name',Name='image_name'}" \
--human-loop-config \
'{"HumanLoopName": "human_loop_name", "FlowDefinitionArn":
"arn:aws:sagemaker:aws_region:aws_account_number:flow-definition/flow_def_name",
"DataAttributes": {"ContentClassifiers": ["FreeOfPersonallyIdentifiableInformation",
"FreeOfAdultContent"]}}'

Depois de correrDetectModerationLabelscom um loop humano configurado, o Amazon A2I monitora
os resultados deDetectModerationLabelsE verifica-os com as condições de ativação da definição
de fluxo. Se a pontuação de confiança de inferência do Amazon Rekognition para uma imagem atender
às condições da análise, o Amazon A2I iniciará um loop de análise humana e incluirá o elemento de
respostaHumanLoopActivationOutputnoDetectModerationLabelsResposta.

Criar e iniciar um loop humano para um tipo de tarefa
personalizado
Para configurar um loop humano para uma tarefa de análise humana personalizada, use a operação
StartHumanLoop em seu aplicativo. Esta seção fornece um exemplo de uma solicitação de loop
humano usando o AWS SDK for Python (Boto3) e a AWS Command Line Interface (AWS CLI). Para
documentação sobre outros SDKs específicos do idioma que oferecem suporteStartHumanLoop, use
oConsulte tambémseção deStartHumanLoopNa documentação da API Amazon Augmented AI Runtime.
ConsulteCasos de uso e exemplos do usando o Amazon A2I (p. 3450)para ver exemplos que demonstram
como usar o Amazon A2I com um tipo de tarefa personalizado.
Pré-requisitos
Para concluir este procedimento, você precisa:
• Dados de entrada formatados como uma representação de string de um arquivo em formato JSON
• O nome de recurso da Amazon (ARN) de sua definição de fluxo

Como configurar o loop humano
1.

Em DataAttributes, especifique um conjunto de ContentClassifiers relacionados à entrada
fornecida para a operação StartHumanLoop. Use classificadores de conteúdo para declarar que seu
conteúdo não contém informações de identificação pessoal ou conteúdo adulto.
Para usar o Amazon Mechanical Turk, certifique-se de que seus dados estejam livres de informações
pessoalmente identificáveis, incluindo informações de saúde protegidas na HIPAA, e inclua
oFreeOfPersonallyIdentifiableInformationClassificador de conteúdo. Se você não usar
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este classificador de conteúdo, SageMaker não envia sua tarefa para o Mechanical Turk. Se os
dados não contiverem conteúdo adulto, inclua também o'FreeOfAdultContent'Classificador. Se
você não usar esses classificadores de conteúdo, SageMaker O pode restringir os operadores do
Mechanical Turk que podem visualizar a tarefa.
2.

Em FlowDefinitionArn, insira o nome de recurso da Amazon (ARN) da sua definição de fluxo.

3.

Em HumanLoopInput, insira os dados de entrada como uma representação de string de um arquivo
em formato JSON. Estruture os dados de entrada e o modelo de tarefa de operador personalizado
para que os dados de entrada sejam exibidos corretamente para operadores humanos quando você
iniciar o loop humano. ConsulteVisualizar um modelo de tarefa de operador (p. 3496)Para saber como
visualizar o modelo de tarefa de operador personalizado.

4.

Em HumanLoopName, insira um nome para o loop humano. O nome deve ser exclusivo na região da
sua conta e pode ter até 63 caracteres. Os caracteres válidos são a-z, 0-9 e - (hífen).

Como iniciar um loop humano
•

Para iniciar um loop humano, envie uma solicitação semelhante aos exemplos a seguir usando o SDK
específico ao idioma de sua preferência.

AWS SDK for Python (Boto3)
O exemplo de solicitação a seguir usa o SDK for Python (Boto3). Para obter mais informações,
consulteTempo de execução de Augmented AI Boto 3noAWSReferência da API do SDK para Python
(Boto).
import boto3
a2i_runtime_client = boto3.client('sagemaker-a2i-runtime')
response = a2i_runtime_client.start_human_loop(
HumanLoopName='human_loop_name',
FlowDefinitionArn='arn:aws:sagemaker:aws-region:xyz:flow-definition/flow_def_name',
HumanLoopInput={
'InputContent': '{"InputContent": {\"prompt\":\"What is the answer?\"}}'
},
DataAttributes={
'ContentClassifiers': [
'FreeOfPersonallyIdentifiableInformation'|'FreeOfAdultContent',
]
}
)

AWS CLI
O exemplo de solicitação a seguir usa a AWS CLI. Para obter mais informações, consulteloop de starthuman-loopnoAWS CLIReferência de comando.
$ aws sagemaker-a2i-runtime start-human-loop
--flow-definition-arn 'arn:aws:sagemaker:aws_region:xyz:flowdefinition/flow_def_name' \
--human-loop-name 'human_loop_name' \
--human-loop-input '{"InputContent": "{\"prompt\":\"What is the answer?\"}"}' \
--data-attributes
ContentClassifiers="FreeOfPersonallyIdentifiableInformation","FreeOfAdultContent" \

Quando você inicia com sucesso um loop humano invocandoStartHumanLoopdiretamente, a resposta
incluir umHumanLoopARNe umHumanLoopActivationResultsobjeto que está definido comoNULL.
Você pode usar esse nome do loop humano para monitorar e gerenciar o loop humano.
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Próximas etapas:
Depois de iniciar um loop humano, você pode gerenciá-lo e monitorá-lo com a API Amazon Augmented AI
Runtime e a Amazon CloudWatch Events (Eventos). Para saber mais, consulte Monitorar e gerenciar seu
loop humano (p. 3497).

Excluir um loop humano
Quando você exclui um loop humano, o status muda paraDeleting. Quando o loop humano é excluído, a
tarefa de revisão humana associada não estará mais disponível para os trabalhadores. Convém excluir um
loop humano em uma das seguintes circunstâncias:
• O modelo de tarefa do operador usado para gerar a interface do usuário do operador não é renderizado
corretamente ou não está funcionando conforme o esperado.
• Um único objeto de dados foi enviado acidentalmente aos trabalhadores várias vezes.
• Você não precisa mais de um objeto de dados revisado por um humano.
Se o status de um loop humano forInProgress, você deve parar o loop humano antes de excluí-lo.
Quando você interrompe um loop humano, o status será alterado paraStoppingEnquanto ele estiver
sendo interrompido. Quando o status muda paraStoppedVocê pode excluir o loop humano.
Se os operadores humanos já estiverem trabalhando em uma tarefa quando você interrompe o loop
humano associado, essa tarefa continuará disponível até ser concluída ou expirar. Enquanto os
operadores ainda estiverem trabalhando em uma tarefa, o status do loop humano seráStopping. Se
essas tarefas forem concluídas, os resultados serão armazenados no URI do bucket do Amazon S3
especificado no fluxo de trabalho de análise humana. Se o trabalhador deixar a tarefa sem enviar o
trabalho, ela será interrompida e o trabalhador não poderá retornar à tarefa. Se nenhum trabalhador tiver
começado a trabalhar na tarefa, ela será interrompida imediatamente.
Se você excluir aAWSconta usada para criar o loop humano, ele é interrompido e excluído
automaticamente.

Retenção e exclusão de dados de loop humano
Quando um trabalhador humano conclui uma tarefa de revisão humana, os resultados são armazenados
no bucket de saída do Amazon S3 especificado no fluxo de trabalho de revisão humana usado para criar o
loop humano. A exclusão ou interrupção de um loop humano não remove nenhuma resposta do operador
do bucket do S3.
Além disso, o Amazon A2I armazena temporariamente dados de entrada e saída de loop humano
internamente pelos seguintes motivos:
• Se você configurar seus loops humanos para que um único objeto de dados seja enviado a vários
trabalhadores para análise, o Amazon A2I não gravará dados de saída no bucket do S3 até que todos
os trabalhadores tenham concluído a tarefa de revisão. O Amazon A2I armazena respostas parciais —
respostas de trabalhadores individuais — internamente para que ele possa gravar resultados completos
no bucket do S3.
• Se você denunciar um resultado de revisão humana de baixa qualidade, a Amazon A2I poderá investigar
e responder ao seu problema.
• Se você perder o acesso ou excluir o bucket do S3 de saída especificado no fluxo de trabalho de
revisão humana usado para criar um loop humano, e a tarefa já tiver sido enviada para um ou mais
trabalhadores, o Amazon A2I precisa de um local para armazenar temporariamente os resultados da
revisão humana.
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O Amazon A2I exclui esses dados internamente 30 dias após o status de um loop humano mudar para um
dos seguintes:Deleted,Stopped, ouCompleted. Em outras palavras, os dados são excluídos 30 dias
após o loop humano ter sido concluído, interrompido ou excluído. Além disso, esses dados são excluídos
após 30 dias se você fechar oAWSconta usada para criar loops humanos associados.

Interrompe e exclua uma definição de fluxo usando o
console ou a API do Amazon A2I
Você pode interromper e excluir um loop humano no console de Augmented AI ou usando a API do
SageMaker. Quando o loop humano for excluído, o status será alterado paraDeleted.

Excluir um loop humano (console)
1.

Navegue até o console de Augmented AI emhttps://console.aws.amazon.com/a2i/.

2.

No painel de navegação, sob aAugmented AISeção, selecionefluxos de trabalho de revisão humana.

3.

Escolha o nome com hiperlink do fluxo de trabalho de revisão humana usado para criar o loop humano
que deseja excluir.

4.

NoLoops humanosNa parte inferior da página, selecione o loop humano que você deseja interromper
e excluir.

5.

Se o status do loop humano forCompleted,Stopped, ouFailed, selecioneExcluir.
Se o loop humanoStatuséInProgress, selecionePare. Quando o status muda paraStopped,
selecioneExcluir.

Excluir um loop humano (API)
1.

Verifique o status do loop humano usando a operação da API do Augmented
AIDescribeHumanLoop. Veja exemplos usando essa operação na tabela a seguir.
AWS SDK for Python (Boto3)
O exemplo a seguir usa o SDK for Python (Boto3) para descrever o loop
humano chamadoexemplo-human-loop. Para obter mais informações,
consultedescribe_human_loopnoAWSReferência da API do SDK para Python (Boto).
import boto3
a2i_runtime_client = boto3.client('sagemaker-a2i-runtime')
response = a2i_runtime_client.describe_human_loop(HumanLoopName='example-humanloop')
human_loop_status = response['HumanLoopStatus']
print(f'example-human-loop status is: {human_loop_status}')

AWS CLI
O exemplo a seguir usa aAWSCLI para descrever o loop humano chamadoexemplo-humanloop. Para obter mais informações, consultedescribe-human-loopnoAWS CLIReferência de
comando.
$ aws sagemaker-a2i-runtime describe-human-loop --human-loop-name 'example-humanloop'

2.

Se o status da definição de fluxo forCompleted,Stopped, ouFailed, exclua a definição de fluxo
usando a operação da API de tempo de execução de Augmented AIDeleteHumanLoop.
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AWS SDK for Python (Boto3)
O exemplo a seguir usa o SDK for Python (Boto3) para excluir o loop humano chamadoexemplohuman-loop. Para obter mais informações, consultedelete_human_loopnoAWSReferência da
API do SDK para Python (Boto).
import boto3
a2i_runtime_client = boto3.client('sagemaker-a2i-runtime')
response = a2i_runtime_client.delete_human_loop(HumanLoopName='example-human-loop')

AWS CLI
O exemplo a seguir usa aAWSCLI para excluir o loop humano chamadoexemplo-human-loop.
Para obter mais informações, consultedelete-human-loopnoAWS CLIReferência de comando.
$ aws sagemaker-a2i-runtime delete-human-loop --human-loop-name 'example-humanloop'

Se o status do loop humano forInProgress, pare o loop humano usandoStopHumanLoope, em
seguida, useDeleteHumanLooppara excluí-lo.
AWS SDK for Python (Boto3)
O exemplo a seguir usa o SDK for Python (Boto3) para descrever o loop
humano chamadoexemplo-human-loop. Para obter mais informações,
consultestop_human_loopnoAWSReferência da API do SDK para Python (Boto).
import boto3
a2i_runtime_client = boto3.client('sagemaker-a2i-runtime')
response = a2i_runtime_client.stop_human_loop(HumanLoopName='example-human-loop')

AWS CLI
O exemplo a seguir usa aAWSCLI para descrever o loop humano chamadoexemplo-humanloop. Para obter mais informações, consultestop-human-loopnoAWS CLIReferência de comando.
$ aws sagemaker-a2i-runtime stop-human-loop --human-loop-name 'example-human-loop'

Criar e gerenciar modelos de tarefas do trabalhador
Você pode criar uma interface de usuário de tarefa para seus funcionários criando umModelo de tarefa de
operador. Um modelo de tarefa de trabalho é um arquivo HTML usado para exibir seus dados de entrada e
instruções para ajudar os trabalhadores a concluírem sua tarefa.
Para tipos de tarefa do Amazon Rekognition ou Amazon Textract, você pode personalizar um modelo
de tarefa de trabalho pré-criado usando uma interface gráfica do usuário (GUI) e evitar interagir com
o código HTML. Para esta opção, use as instruções emCriar um fluxo de trabalho de revisão humana
(console) (p. 3459)para criar um fluxo de trabalho de revisão humana e personalizar seu modelo de tarefa
de trabalho no console do Amazon SageMaker. Depois de criar um modelo usando essas instruções, ele
aparece na página de modelos de tarefa de trabalho doConsole de Augmented AI.
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Se estiver criando um fluxo de trabalho de revisão humana para um tipo de tarefa personalizado, deverá
criar umModelo de tarefa de operador personalizadousando código HTML. Para obter mais informações,
consulte Criar modelos personalizados de tarefa do operador (p. 3489).
Se você criar seu modelo usando HTML, você deve usar esse modelo para gerar um Amazon A2INome do
recurso da Amazon do usuário da tarefa humana (ARN)no console do Amazon A2I. Esse Nome de recurso
da Amazon (ARN) tem o seguinte formato: arn:aws:sagemaker:<aws-region>:<aws-accountnumber>:human-task-ui/<template-name>. Esse ARN está associado a um recurso de modelo de
tarefa de trabalho que você pode usar em um ou mais fluxos de trabalho de revisão humana (definições de
fluxo).
Gere um ARN de UI de tarefa humana usando um modelo de tarefa de operador seguindo
as instruções encontradas emCriar um modelo de tarefa de operador (p. 3487)ou usando
oCreateHumanTaskUiOperação da API.
Tópicos
• Criar e excluir modelos de tarefa do trabalhador (p. 3487)
• Criar modelos personalizados de tarefa do operador (p. 3489)
• Criar instruções para o bom operador (p. 3496)

Criar e excluir modelos de tarefa do trabalhador
É possível usar um modelo de trabalho para personalizar a interface e as instruções que os operadores
veem ao trabalhar nas tarefas. Use as instruções desta página para criar um modelo de tarefa de operador
na área de Augmented AI do console do Amazon SageMaker. Um modelo inicial é fornecido para tarefas
do Amazon Textract e do Amazon Rekognition. Para saber como personalizar seu modelo usando
elementos crowd de HTML, consulte Criar modelos personalizados de tarefa do operador (p. 3489).
Quando você cria um modelo de operador na página Worker task templates (Modelos de tarefa de
operador) da área de Augmented AI do console do SageMaker, é gerado um ARN do modelo de tarefa.
Use este ARN como entrada paraHumanTaskUiArnQuando você cria uma definição de fluxo usando a
operação da API doCreateFlowDefinition. Você pode escolher esse modelo ao criar um fluxo de
trabalho de análise humana na página Human review workflows (Fluxos de trabalho de análise humana)
do console.
Se você estiver criando um recurso de modelo de tarefa de trabalho para um tipo de tarefa do Amazon
Textract ou Amazon Rekognition, poderá visualizar a interface do usuário do trabalhador gerada a partir
do modelo na página do console de modelos de tarefa de trabalho. Você deve anexar a política descrita
emHabilitar visualizações do modelo de tarefa de operador (p. 3512)Na IAM role (Função do IAM) que
você usa para visualizar o modelo.

Criar um modelo de tarefa de operador
Você pode criar um modelo de tarefa de trabalho usando o console do SageMaker e usar a operação da
API SageMakerCreateHumanTaskUi.

Criar um modelo de tarefa de operador (console)
1.

Abra o console do Amazon A2I emhttps://console.aws.amazon.com/a2i/.

2.

UnderAmazon Augmented AINo painel de navegação à esquerda, escolhaModelos de tarefas do
trabalhador.

3.

Selecione Create template (Criar modelo).

4.

Em Template name (Nome do modelo), insira um nome exclusivo.
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5.

(Opcional) Insira umIAM role (Função do IAM)Isso conceda à Amazon A2I as permissões necessárias
para chamar serviços em seu nome.

6.

DentroTipo de modelo, Escolha um tipo de modelo na lista suspensa. Se você estiver criando
um modelo para uma tarefa de Textract-form extraction (Extração de formulário do Textract) ou
Rekognition-image moderation (Moderação de imagem do Rekognition), escolha a opção apropriada.

7.

Insira os elementos do modelo personalizado da seguinte maneira:
• Se você selecionou o modelo de tarefa Amazon Textract ou Amazon Rekognition, oEditor de
modelosPreenche automaticamente com um modelo padrão que você pode personalizar.
• Se estiver usando um modelo personalizado, insira o modelo predefinido no editor.

8.

(Opcional) Para concluir esta etapa, você deve fornecer um ARN de função do IAM com permissão
para ler objetos do Amazon S3 que são renderizados na interface do usuário noEtapa 5.
Você só pode visualizar seu modelo se estiver criando modelos para o Amazon Textract ou o Amazon
Rekognition.
SelecioneVeja visualizaçãoPara visualizar a interface e as instruções que os operadores veem. Essa é
uma visualização interativa. Depois de concluir a tarefa de exemplo e selecionar Submit (Enviar), você
verá a saída resultante da tarefa que acabou de executar.
Se estiver criando um modelo de tarefa de operador para um tipo de tarefa personalizado, você
poderá visualizar a interface do usuário da tarefa de operador usando RenderUiTemplate. Para
obter mais informações, consulte Visualizar um modelo de tarefa de operador (p. 3496).

9.

Quando estiver satisfeito com o modelo, selecione Create (Criar).

Depois de criar o modelo, é possível selecioná-lo ao criar um fluxo de trabalho de revisão humana
no console. Seu modelo também aparece noAmazon Augmented AIseção do console SageMaker
emModelos de tarefas do trabalhador. Selecione o modelo para visualizar seu ARN. Use esse ARN ao
usar oCreateFlowDefinitionOperação da API.
Criar um modelo de tarefa de trabalho usando um modelo de tarefa de trabalho (API)
Para gerar um modelo de tarefa de operador usando a operação da API do
SageMakerCreateHumanTaskUi, especifique um nome para sua interface do usuário
noHumanTaskUiNamee insira seu modelo HTML emContentembaixoUiTemplate. Encontre
documentação sobre SDKs específicos de idioma que suportam essa operação de API noConsulte
tambémSeção do doCreateHumanTaskUi.

Excluir um modelo de tarefa de operador
Depois de criar um modelo de tarefa de trabalho, você pode excluí-lo usando o console do SageMaker ou
a operação da API SageMakerDeleteHumanTaskUi.
Quando você exclui um modelo de tarefa de trabalho, não é possível usar fluxos de trabalho de revisão
humana (definições de fluxo) criados usando esse modelo para iniciar loops humanos. Todos os loops
humanos que já foram criados usando o modelo de tarefa de trabalho que você exclui continuam sendo
processados até a conclusão e não são afetados.

Excluir um modelo de tarefa de operador (console)
1.

Abra o console do Amazon A2I emhttps://console.aws.amazon.com/a2i/.

2.

Em Amazon Augmented AI no painel de navegação à esquerda, selecioneModelos de tarefas do
trabalhador.

3.

Selecione o modelo que deseja excluir.
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4.

SeleteExcluir.

5.

Um modal parece confirmar sua escolha. SelectExcluir.

Excluir um modelo de tarefa de operador (API)
Para excluir um modelo de tarefa de operador usando a operação da API do
SageMakerDeleteHumanTaskUi, especifique um nome da interface do usuário emHumanTaskUiName.

Criar modelos personalizados de tarefa do operador
Crowd HTML Elements são componentes Web que fornecem uma série de widgets e elementos de design
e tarefas que podem ser adaptados à pergunta que você deseja fazer. É possível usar esses elementos
de público para criar um modelo personalizado de operador e integrá-lo a um fluxo de trabalho de análise
humana do Amazon Augmented AI (Amazon A2I) para personalizar as instruções e o console do operador.
Para obter uma lista de todos os elementos HTML de público disponíveis para usuários do Amazon
A2I, consulteReferência do Crowd HTML Elements (p. 740). Para obter exemplos de modelos, consulte
oAWSRepositório GitHub, que contém mais de 60 exemplos de modelos personalizados de tarefa.

Desenvolver modelos localmente
No console para testar como o modelo processa os dados recebidos, é possível testar a aparência dos
elementos HTML e dos elementos personalizados do modelo no navegador, adicionando o seguinte
código à parte superior do arquivo HTML:
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>

Isso carrega o código necessário para renderizar os elementos HTML personalizados. Use esse código
caso deseje desenvolver a aparência de seu modelo no editor de sua preferência, e não no console.
Esse código não analisará suas variáveis. Você pode querer substituí-las por um conteúdo de amostra ao
desenvolver localmente.

Usar ativos externos
Os modelos personalizados do Amazon Augmented AI permitem incorporar folhas de estilo e scripts
externos. Por exemplo, o cabeçalho a seguir incorpora um nome de folha de estilo de text/css
stylesheet localizado em https://www.example.com/my-enhancement-styles.css no modelo
personalizado.

Example
<script src="https://www.example.com/my-enhancment-script.js"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://www.example.com/my-enhancementstyles.css">

Se encontrar erros, verifique se o servidor de origem está enviando o tipo MIME e os cabeçalhos de
codificação corretos com os ativos.
Por exemplo, o MIME e o tipo de codificação para scripts remotos sãoapplication/
javascript;CHARSET=UTF-8.
O MIME e o tipo de codificação das folhas de estilo remotas são text/css;CHARSET=UTF-8.
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Rastrear as variáveis
Ao criar um modelo personalizado, adicione variáveis a ele para representar as partes de dados que
podem mudar de tarefa para tarefa ou de operador para operador. Se você estiver começando com um
dos modelos de amostra, será necessário estar ciente das variáveis que ele já usa.
Por exemplo, para um modelo personalizado que integra um loop de análise
humana de Augmented AI a uma tarefa de análise de texto do Amazon
Textract,{{ task.input.selectedAiServiceResponse.blocks }}é usado para dados de
entrada de valor inicial. Para integração do Amazon Augmented AI (Amazon A2I) com o Amazon
Rekognition,{{ task.input.selectedAiServiceResponse.moderationLabels }}é usado.
Para um tipo de tarefa personalizado, é necessário determinar o parâmetro de entrada para o tipo de
tarefa. Use {{ task.input.customInputValuesForStartHumanLoop}} onde você especificar
customInputValuesForStartHumanLoop.

Exemplo de modelo personalizado do Amazon Textract
Todos os modelos personalizados começam e terminam com os elementos <crowd-form> </crowdform>. Como os elementos HTML padrão de <form>, todo o seu código de formulário deve estar entre
esses elementos.
Para uma tarefa de análise de documento do Amazon Textract, use o<crowd-textract-analyzedocument>Elementos. Ele usa os seguintes atributos:
• src— especifica o URL do arquivo de imagem a ser anotado.
• initialValue— define valores iniciais para atributos encontrados na interface do usuário do operador.
• blockTypes(obrigatório) — determina o tipo de análise que os operadores podem fazer. No momento,
somente KEY_VALUE_SET é compatível.
• keys(obrigatório) — especifica novas chaves e o valor de texto associado que o operador pode
adicionar.
• no-key-edit(obrigatório) — impede que os operadores editem as chaves de anotações transmitidas
peloinitialValue.
• no-geometry-edit— impede que os operadores editem os polígonos de anotações transmitidas
peloinitialValue.
Para crianças do<crowd-textract-analyze-document>, é necessário ter duas regiões. É possível
usar elementos HTML e CSS arbitrários nessas regiões.
• <full-instructions>— Instruções que estão disponíveis noVeja as instruções completaslink
na ferramenta. É possível deixar isso em branco, mas recomendamos que você forneça instruções
completas para obter melhores resultados.
• <short-instructions>— uma breve descrição da tarefa que aparece na barra lateral da ferramenta.
É possível deixar isso em branco, mas recomendamos que você forneça instruções completas para
obter melhores resultados.
Um modelo do Amazon Textract seria semelhante ao seguinte.

Example
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
{% capture s3_uri %}http://s3.amazonaws.com/
{{ task.input.aiServiceRequest.document.s3Object.bucket }}/
{{ task.input.aiServiceRequest.document.s3Object.name }}{% endcapture %}
<crowd-form>
<crowd-textract-analyze-document
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src="{{ s3_uri | grant_read_access }}"
initial-value="{{ task.input.selectedAiServiceResponse.blocks }}"
header="Review the key-value pairs listed on the right and correct them if they don't
match the following document."
no-key-edit
no-geometry-edit
keys="{{ task.input.humanLoopContext.importantFormKeys }}"
block-types="['KEY_VALUE_SET']"
>
<short-instructions header="Instructions">
<style>
.instructions {
white-space: pre-wrap;
}
.instructionsImage {
display: inline-block;
max-width: 100%;
}
</style>
<p class='instructions'>Choose a key-value block to highlight the corresponding keyvalue pair in the document.
If it is a valid key-value pair, review the content for the value. If the content is
incorrect, correct it.
The text of the value is incorrect, correct it.
<img class='instructionsImage' src="https://example-site/correct-value-text.png" />
A wrong value is identified, correct it.
<img class='instructionsImage' src="https://example-site/correct-value.png" />
If it is not a valid key-value relationship, choose No.
<img class='instructionsImage' src="https://example-site/not-a-key-value-pair.png" />
If you can’t find the key in the document, choose Key not found.
<img class='instructionsImage' src="https://example-site/key-is-not-found.png" />
If the content of a field is empty, choose Value is blank.
<img class='instructionsImage' src="https://example-site/value-is-blank.png" />
<b>Examples</b>
Key and value are often displayed next to or below to each other.
Key and value displayed in one line.
<img class='instructionsImage' src="https://example-site/sample-key-value-pair-1.png" />
Key and value displayed in two lines.
<img class='instructionsImage' src="https://example-site/sample-key-value-pair-2.png" />
If the content of the value has multiple lines, enter all the text without a line break.
Include all value text even if it extends beyond the highlight box.
<img class='instructionsImage' src="https://assets.crowd.aws/images/a2i-console/multiplelines.png" /></p>
</short-instructions>
<full-instructions header="Instructions"></full-instructions>
</crowd-textract-analyze-document>
</crowd-form>

Exemplo de modelo personalizado do Amazon Rekognition
Todos os modelos personalizados começam e terminam com os elementos <crowd-form> </crowdform>. Como os elementos HTML padrão de <form>, todo o seu código de formulário deve estar entre
esses elementos. Para um modelo de tarefa personalizado do Amazon Rekognition, use o<crowd-
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rekognition-detect-moderation-labels>Elementos. Esse elemento oferece suporte aos
seguintes atributos:
• categories— Uma matriz de stringsouUma matriz de objetos em que cada objeto tem umnamecampo.
• Se as categorias entrarem como objetos, o seguinte se aplica:
• As categorias exibidas são o valor do campo name.
• A resposta retornada contém os objetos completos de todas as categorias selecionadas.
• Se as categorias entrarem como strings, o seguinte se aplica:
• A resposta retornada é uma matriz de todas as strings que foram selecionadas.
• exclusion-category— Ao definir esse atributo, você cria um botão abaixo das categorias na
interface do usuário. Quando um usuário seleciona o botão, todas as categorias são desmarcadas e
desativadas. Se o operador selecionar o botão novamente, você reabilitará os usuários para escolherem
categorias. Se o trabalhador enviar a tarefa selecionandoEnviarDepois de selecionar o botão, essa
tarefa retornará uma matriz vazia.
Para crianças do<crowd-rekognition-detect-moderation-labels>, é necessário ter duas
regiões.
• <full-instructions>— Instruções que estão disponíveis noVeja as instruções completaslink
na ferramenta. É possível deixar isso em branco, mas recomendamos que você forneça instruções
completas para obter melhores resultados.
• <short-instructions>— breve descrição da tarefa que aparece na barra lateral da ferramenta. É
possível deixar isso em branco, mas recomendamos que você forneça instruções completas para obter
melhores resultados.
Um modelo que use esses elementos seria semelhante ao seguinte.
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
{% capture s3_uri %}http://s3.amazonaws.com/
{{ task.input.aiServiceRequest.image.s3Object.bucket }}/
{{ task.input.aiServiceRequest.image.s3Object.name }}{% endcapture %}
<crowd-form>
<crowd-rekognition-detect-moderation-labels
categories='[
{% for label in task.input.selectedAiServiceResponse.moderationLabels %}
{
name: "{{ label.name }}",
parentName: "{{ label.parentName }}",
},
{% endfor %}
]'
src="{{ s3_uri | grant_read_access }}"
header="Review the image and choose all applicable categories."
>
<short-instructions header="Instructions">
<style>
.instructions {
white-space: pre-wrap;
}
</style>
<p class='instructions'>Review the image and choose all applicable categories.
If no categories apply, choose None.
<b>Nudity</b>
Visuals depicting nude male or female person or persons
<b>Graphic Male Nudity</b>
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Visuals depicting full frontal male nudity, often close ups
<b>Graphic Female Nudity</b>
Visuals depicting full frontal female nudity, often close ups
<b>Sexual Activity</b>
Visuals depicting various types of explicit sexual activities and pornography
<b>Illustrated Nudity or Sexual Activity</b>
Visuals depicting animated or drawn sexual activity, nudity, or pornography
<b>Adult Toys</b>
Visuals depicting adult toys, often in a marketing context
<b>Female Swimwear or Underwear</b>
Visuals depicting female person wearing only swimwear or underwear
<b>Male Swimwear Or Underwear</b>
Visuals depicting male person wearing only swimwear or underwear
<b>Partial Nudity</b>
Visuals depicting covered up nudity, for example using hands or pose
<b>Revealing Clothes</b>
Visuals depicting revealing clothes and poses, such as deep cut dresses
<b>Graphic Violence or Gore</b>
Visuals depicting prominent blood or bloody injuries
<b>Physical Violence</b>
Visuals depicting violent physical assault, such as kicking or punching
<b>Weapon Violence</b>
Visuals depicting violence using weapons like firearms or blades, such as shooting
<b>Weapons</b>
Visuals depicting weapons like firearms and blades
<b>Self Injury</b>
Visuals depicting self-inflicted cutting on the body, typically in distinctive patterns
using sharp objects
<b>Emaciated Bodies</b>
Visuals depicting extremely malnourished human bodies
<b>Corpses</b>
Visuals depicting human dead bodies
<b>Hanging</b>
Visuals depicting death by hanging</p>
</short-instructions>
<full-instructions header="Instructions"></full-instructions>
</crowd-rekognition-detect-moderation-labels>
</crowd-form>

Adicionar automação com o Liquid
O sistema de modelo personalizado usa o Liquid para automação. Liquid é uma linguagem de marcação
em linha de código aberto. Para obter mais informações e acessar a documentação, consulte a página
inicial do Liquid.
No Liquid, o texto entre chaves simples e símbolos de porcentagem é uma instrução oumarcarque executa
uma operação como fluxo de controle ou iteração. O texto entre chaves duplas é uma variável ou um
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objeto que gera seu valor. A lista a seguir inclui dois tipos de tags líquidas que você pode achar úteis para
automatizar o processamento de dados de entrada de modelo. Se você selecionar um dos seguintes tipos
de tags, será redirecionado para a documentação Liquid.
• Fluxo de controle: Inclui operadores de lógica de programação comoif/else,unless, ecase/when.
• Iteração: Permite que você execute blocos de código repetidamente usando instruções como for loops.
Por exemplo, o exemplo de código a seguir demonstra como você pode usar o Liquidfortag para criar
umaforLoop. Este exemplo percorre omoderationLabelsretornado do Amazon Rekognition e exibe
omoderationLabelsatributosnameeparentNamepara que os trabalhadores analisem:
{% for label in task.input.selectedAiServiceResponse.moderationLabels %}
{
name: &quot;{{ label.name }}&quot;,
parentName: &quot;{{ label.parentName }}&quot;,
},
{% endfor %}

Usar filtros de variáveis
Além do padrãoFiltros líquidose ações, a Augmented AI da Amazon (Amazon A2I) oferece filtros
adicionais. Os filtros são aplicados colocando um caractere de barra vertical (|) após o nome da variável e
especificando o nome de um filtro. Para encadear filtros, use o formato a seguir.

Example
{{ <content> | <filter> | <filter> }}

Escape automático e escape explícito
Por padrão, as entradas são escapes de HTML para evitar confusão entre o texto da variável e o HTML.
Você pode adicionar explicitamente o filtro escape para tornar mais óbvio para alguém que esteja lendo o
código-fonte de seu modelo que o escape está sendo feito.

escape_once
escape_once garante que, se o código já tiver sido escapado, ele não será escapado novamente. Por
exemplo, ele garante que&amp;não se torna&amp;amp;.

skip_autoescape
skip_autoescape é útil quando seu conteúdo deve ser usado como HTML. Por exemplo, você pode ter
alguns parágrafos de texto e algumas imagens nas instruções completas de uma caixa delimitadora.

Note
Use skip_autoescape com moderação. Como uma melhor prática para modelos, evite
passar código funcional ou marcação com skip_autoescape, a menos que você tenha
certeza absoluta de que tem controle estrito sobre o que está sendo passado. Se você estiver
transmitindo a entrada do usuário, poderá expor seus funcionários a um ataque de cross site
scripting.

to_json
O to_json codifica dados que você fornece para o JavaScript Object Notation (JSON). Se você fornecer
um objeto, ele o serializará.
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grant_read_access
grant_read_accessusa um URI do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e o codifica em uma
URL HTTPS com um token de acesso de curta duração para esse recurso. Isso possibilita exibir objetos
de fotografia, áudio ou vídeo armazenados em buckets do S3 que, de outra forma, não são acessíveis
publicamente para operadores.

Example Exemplo dos filtros to_json e grant_read_access
Entrada
auto-escape: {{ "Have you read 'James & the Giant Peach'?" }}
explicit escape: {{ "Have you read 'James & the Giant Peach'?" | escape }}
explicit escape_once: {{ "Have you read 'James &amp; the Giant Peach'?" | escape_once }}
skip_autoescape: {{ "Have you read 'James & the Giant Peach'?" | skip_autoescape }}
to_json: {{ jsObject | to_json }}
grant_read_access: {{ "s3://examplebucket/myphoto.png" | grant_read_access }}

Example
Resultado
auto-escape: Have you read &#39;James &amp; the Giant Peach&#39;?
explicit escape: Have you read &#39;James &amp; the Giant Peach&#39;?
explicit escape_once: Have you read &#39;James &amp; the Giant Peach&#39;?
skip_autoescape: Have you read 'James & the Giant Peach'?
to_json: { "point_number": 8, "coords": [ 59, 76 ] }
grant_read_access: https://s3.amazonaws.com/examplebucket/myphoto.png?<access token and
other params>

Example Exemplo de um modelo de classificação automatizado.
Para automatizar esse exemplo de classificação de texto simples, inclua a tag {{ task.input.source
}} do Liquid. Esse exemplo usa o elemento crowd-classifier (p. 754).
<script src="https://assets.crowd.aws/crowd-html-elements.js"></script>
<crowd-form>
<crowd-classifier
name="tweetFeeling"
categories="['positive', 'negative', 'neutral', 'cannot determine']"
header="Which term best describes this tweet?"
>
<classification-target>
{{ task.input.source }}
</classification-target>
<full-instructions header="Analyzing a sentiment">
Try to determine the feeling the author
of the tweet is trying to express.
If none seems to match, choose "other."
</full-instructions>
<short-instructions>
Pick the term that best describes the sentiment
of the tweet.
</short-instructions>
</crowd-classifier>
</crowd-form>
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Visualizar um modelo de tarefa de operador
Para visualizar um modelo de tarefa de operador personalizado do, use o
SageMakerRenderUiTemplateoperação. Você pode usar oRenderUiTemplateoperação com oAWS
CLIou o seu preferidoAWSSDK. Para obter a documentação sobre os SDKs específicos do idioma com
suporte para essa operação de API, consulte oSee AlsoSeção do doRenderUiTemplate.
Pré-requisitos
Para visualizar seu modelo de tarefa de operador, o nome de recurso da Amazon (ARN) da função do
AWS Identity and Access Management (IAM), ou o RoleArn, que você usa deve ter permissão para
acessar os objetos do S3 usados pelo modelo. Para saber como configurar sua função ou usuário,
consulte Habilitar visualizações do modelo de tarefa de operador (p. 3512).

Para visualizar o modelo de tarefa do operador usando a operação RenderUiTemplate:
1.

Forneça um RoleArn da função com as políticas necessárias anexadas para visualizar o modelo
personalizado.

2.

NoInputparâmetro deTask, forneça um objeto JSON que contenha valores para as
variáveis definidas no modelo. Estas são as variáveis que são substituídas para a variável
task.input.source. Por exemplo, se você definir uma variável task.input.text em seu modelo,
poderá fornecer a variável no objeto JSON comotext:sample text.

3.

No parâmetro Content de UiTemplate, insira seu modelo.

Depois de configurarRenderUiTemplate, use seu SDK preferido ou oAWS CLIPara enviar
uma solicitação para renderizar seu modelo. Se a solicitação foi bem-sucedida, a resposta
incluiRenderedContent, um modelo Liquid que renderiza o HTML para a interface do usuário do
operador.

Important
Para visualizar seu modelo, é necessário uma função do IAM com permissões para ler
objetos do Amazon S3 que são renderizados em sua interface de usuário. Para obter uma
política de exemplo que você pode anexar à função do IAM para conceder essas permissões,
consulteHabilitar visualizações do modelo de tarefa de operador (p. 3512).

Criar instruções para o bom operador
Criar boas instruções para os trabalhos de revisão humana melhora a precisão do operador na conclusão
de suas tarefas. É possível modificar as instruções padrão fornecidas no console ao criar um fluxo de
trabalho de revisão humana ou usar o console para criar um modelo de trabalho personalizado e incluir
as instruções nesse modelo. Essas instruções são mostradas para o operador na página da interface do
usuário em que eles concluem sua tarefa de rotulagem.

Criar instruções para o bom operador
Existem três tipos de instruções no console da Amazon Augmented AI da:
• Task description— A descrição deve fornecer uma explicação sucinta da tarefa.
• Instruções— essas instruções são mostradas na mesma página da web na qual os operadores
concluem uma tarefa. Essas instruções devem fornecer uma referência fácil para mostrar ao operador a
maneira correta de concluir a tarefa.
• Instruções adicionais— Instructions (Instruções) essas instruções são mostradas em uma caixa de
diálogo que aparece quando um operador selecioneVeja instruções completas. Recomendamos que
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você forneça instruções detalhadas para concluir a tarefa e inclua vários exemplos mostrando casos
extremos e outras situações difíceis para rotular objetos.

Adicione imagens de exemplo às instruções
As imagens fornecem exemplos úteis para os operadores. Para adicionar uma imagem acessível
publicamente às instruções, faça o seguinte:
1.

Coloque o cursor onde a imagem deve estar contida no editor de instruções.

2.

Selecione o ícone da imagem na barra de ferramentas do editor.

3.

Insira o URL da imagem.

Se a imagem de instrução estiver em um bucket do S3 que não estiver acessível publicamente, faça o
seguinte:
• Para o URL da imagem, insira: {{ 'https://s3.amazonaws.com/your-bucket-name/imagefile-name' | grant_read_access }}.
Isso renderiza o URL da imagem com um código de acesso único e de curta duração anexado para
que o navegador do operador possa exibi-lo. Um ícone de imagem quebrada é exibido no editor de
instruções, mas a visualização da ferramenta exibe a imagem na visualização renderizada. Consulte
grant_read_access (p. 3495) para obter mais informações sobre o elemento grand_read_access.

Monitorar e gerenciar seu loop humano
Depois de iniciar um loop de análise humana, você pode verificar os resultados das tarefas enviadas
para o loop e gerenciá-lo usando oAPI do Amazon Augmented AI Runtime. Além disso, o Amazon A2I
integra-se ao Amazon EventBridge (também conhecido como Amazon CloudWatch Events) para alertá-lo
quando um status do loop de análise humana muda paraCompleted,Failed, ouStopped. Esta entrega
de eventos é garantida pelo menos uma vez, o que significa que todos os eventos criados quando os loops
humanos terminarem são entregues com sucesso à EventBridge.
Use os procedimentos abaixo para saber como usar a API do Amazon A2I Runtime para monitorar e
gerenciar seus loops humanos. ConsulteUsar oAmazon CloudWatch EventsNa Amazon Augmented
AI (p. 3513)para saber como o Amazon A2I se integra ao Amazon EventBridge.

Como verificar os dados de saída:
1.

Verifique os resultados do seu loop humano chamando a operação DescribeHumanLoop. O
resultado dessa operação de API contém informações sobre o motivo e o resultado da ativação do
loop.

2.

Verifique os dados de saída do loop humano no Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). No
caminho para os dados,YYYY/MM/DD/hh/mm/ssrepresenta a data de criação do loop humano com o
ano (YYYY), mês (MM) e dia (DD), e o tempo de criação com hora (hh), minuto (mm) e segundo (ss).
s3://customer-output-bucket-specified-in-flow-definition/flow-definitionname/YYYY/MM/DD/hh/mm/ss/human-loop-name/output.json

Você pode integrar essa estrutura comAWS GlueOu Amazon Athena para particionar e analisar seus
dados de saída. Para obter mais informações, consulteGerenciamento de partições para saída ETL
noAWSUnião.
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Para saber mais sobre o formato de dados de saída do Amazon A2I, consulteDados de saída do Amazon
A2I (p. 3498).

Para parar e excluir seu loop humano:
1.

Depois que um loop humano foi iniciado, você pode parar o loop humano chamando a operação
StopHumanLoop usando o HumanLoopName. Se um loop humano foi interrompido com êxito, o
servidor retorna uma resposta HTTP 200.

2.

Para excluir um loop humano para o qual o status é igual a Failed, Completed ou Stopped, use a
operação DeleteHumanLoop.

Como listar loops humanos:
1.

Você pode listar todos os loops humanos ativos chamando a operação ListHumanLoops. Você pode
filtrar loops humanos pela data de criação do loop usando os parâmetros CreateTimeBefore e
CreationTimeAfter.

2.

Se for bem-sucedido,ListHumanLoopsretornaHumanLoopSummarieseNextTokenObjetos no
elemento de resposta.HumanLoopSummariescontém informações sobre um único loop humano. Por
exemplo, elelistasstatus de um loop e,se aplicável,delaMotivo da falha.
Use a string retornada em NextToken como uma entrada em uma chamada subsequente para
ListHumanLoops para ver a próxima página de loops humanos.

Dados de saída do Amazon A2I
Quando seu fluxo de trabalho de aprendizado de máquina envia ao Amazon A2I um objeto de dados,
umloop humanoé criado e os revisores humanos recebem umtarefapara revisar esse objeto de dados.
Os dados de saída de cada tarefa de revisão humana são armazenados no bucket de saída do Amazon
Simple Storage Service (Amazon S3) especificado em seu fluxo de trabalho de revisão humana. No
caminho para os dados,YYYY/MM/DD/hh/mm/ssrepresenta a data de criação do loop humano com o ano
(YYYY), mês (MM) e dia (DD), e o tempo de criação com hora (hh), minuto (mm) e segundo (ss).
s3://customer-output-bucket-specified-in-flow-definition/flow-definitionname/YYYY/MM/DD/hh/mm/ss/human-loop-name/output.json

O conteúdo dos dados de saída depende do tipo doTipo de tarefa(interno ou personalizado) e o tipo
deforça de trabalhovocê usar. Seus dados de saída sempre incluem a resposta do trabalhador humano.
Além disso, os dados de saída podem incluir metadados sobre o loop humano, o revisor humano
(trabalhador) e o objeto de dados.
Use as seções a seguir para saber mais sobre o formato de dados de saída do Amazon A2I para
diferentes tipos de tarefa e forças de trabalho.

Dados de saída de tipos de tarefas incorporados
Os tipos de tarefa incorporados do Amazon A2I incluem Amazon Textract e Amazon Rekognition. Além
das respostas humanas, os dados de saída de uma dessas tarefas incluem detalhes sobre o motivo pelo
qual o loop humano foi criado e informações sobre o serviço integrado usado para criar o loop humano.
Use a tabela a seguir para saber mais sobre o esquema de dados de saída de todos os tipos de tarefa
internos. Ovalorpara cada um desses parâmetros depende do serviço que você usa com o Amazon A2I.
Consulte a segunda tabela nesta seção para obter mais informações sobre esses valores específicos do
serviço.
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Parâmetro

Tipo de valor

Valores de exemplo

String
awsManagedHumanLoopRequestSource

A operação da API e
AWS/Rekognition/
associadaAWSserviços
DetectModerationLabels/
que solicitaram que a
Image/V3 ou
Amazon A2I criasse
AWS/Textract/
um loop humano. Esta
AnalyzeDocument/
é a operação de API
Forms/V1
que você usa para
configurar seu loop
humano do Amazon
A2I.

flowDefinitionArn

String

humanAnswers

Lista de objetos JSON

O número de recurso da
arn:aws:sagemaker:usAmazon (ARN) do fluxo
west-2:111122223333:flowde trabalho de revisão
definition/flowhumana (definição de
definition-name
fluxo) usado para criar o
loop humano.
Uma lista de objetos

{
JSON que contêm
"answerContent": {
"AWS/Rekognition/ respostas do operador
DetectModerationLabels/noanswerContent.
Image/V3": {
"moderationLabels":
[...]
}
},

ou
{
{

"answerContent":

"AWS/
Textract/
AnalyzeDocument/
Forms/V1": {
"blocks":
[...]
}
},

humanLoopName

String

inputContent

objeto JSON

Descrição

'human-loop-name'

Esse objeto também
contém detalhes de
envio e, se uma força
de trabalho privada
foi usada, metadados
do trabalhador. Para
saber mais, consulte
Acompanhar atividade
do operador (p. 3506).

Para dados de saída de
loop humano produzidos
a partir do Amazon
RekognitionDetectModerationLabel
de revisão, esse
parâmetro contém
apenas respostas
positivas. Por exemplo,
se os trabalhadores
selecionaremSem
conteúdo, essa resposta
não está incluída.
O nome do loop
humano.

O conteúdo de entrada
oAWSserviço enviado
para a Amazon A2I
"aiServiceRequest":
quando solicitou que
{...},
um loop humano fosse
"aiServiceResponse": criado.

{

{...},
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Parâmetro

Tipo de valor

Valores de exemplo

Descrição

"humanTaskActivationConditionResults":
{...},
"selectedAiServiceResponse":
{...}

}

aiServiceRequest

objeto JSON

{

"document":
{...},
"featureTypes":
[...],
"humanLoopConfig":
{...}

}

ou
{

"image": {...},
"humanLoopConfig":
{...}

A solicitação original
enviada aoAWSServiço
integrado ao Amazon
A2I. Por exemplo, se
você usar o Amazon
Rekognition com o
Amazon A2I, isso inclui
a solicitação feita por
meio da operação da
APIDetectModerationLabels.
Para integrações com
o Amazon Textract,
isso inclui a solicitação
feita por meio
deAnalyzeDocument.

}

aiServiceResponse

objeto JSON

A resposta completa
doAWSServiço. Esses
são os dados usados
"moderationLabels":
para determinar se
[...],
uma revisão humana
"moderationModelVersion":
é necessária. Esse
"3.0"
objeto pode conter
}
metadados sobre o
objeto de dados que
ou
não é compartilhado
com revisores humanos.
{

{

"blocks": [...],
"documentMetadata":
{}

}
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Parâmetro

Tipo de valor

Valores de exemplo

objeto JSON
selectedAiServiceResponse

{
"moderationLabels":
[...],

Descrição
O subconjunto
doaiServiceResponseque
corresponda às
condições de ativação
emActivationConditions.

"moderationModelVersion":
"3.0"
Todos os objetos

}

ou
{

"blocks": [...],
"documentMetadata":
{}

}

objeto JSON
humanTaskActivationConditionResults

{

"Conditions":
[...]

}

de dados listados
emaiServiceResponseestão
listados
emselectedAiServiceResponsequ
as inferências
são amostradas
aleatoriamente, ou
todas as inferências
iniciaram condições de
ativação.
Um objeto JSON
noinputContentque
contém o motivo
pelo qual um loop
humano foi criado. Isso
inclui uma lista das
condições de ativação
(Conditions) incluído
em seu fluxo de trabalho
de revisão humana
(definição de fluxo) e o
resultado da avaliação
de cada condição
— esse resultado
étrueoufalse. Para
saber mais sobre as
condições de ativação,
consulteEsquema
JSON para condições
de ativação do
Human Loop na
Amazon Augmented
AI (p. 3465).

Selecione uma guia na tabela a seguir para saber mais sobre os parâmetros específicos do tipo de tarefa e
ver um exemplo de bloco de código de dados de saída para cada um dos tipos de tarefa internos.
Amazon Textract Task Type Output Data
Quando você usa a integração interna do Amazon Textract, você vê'AWS/Textract/
AnalyzeDocument/Forms/V1'como o valor paraawsManagedHumanLoopRequestSourcenos
dados de saída do.
OanswerContentparâmetro contém umBlockobjeto que inclui respostas humanas para todos os
blocos enviados para a Amazon A2I.

3501

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Dados de saída de tipos de tarefas incorporados

OaiServiceResponseparâmetro também inclui umBlockobjeto com a resposta do Amazon Textact
à solicitação original enviada usando paraAnalyzeDocument.
Para saber mais sobre os parâmetros que você vê no objeto de bloco, consulteBloquearnoGuia do
desenvolvedor do Amazon Textract.
Veja a seguir um exemplo dos dados de saída de uma revisão humana do Amazon A2I das
inferências de análise de documentos do Amazon Textract.
{

"awsManagedHumanLoopRequestSource": "AWS/Textract/AnalyzeDocument/Forms/V1",
"flowDefinitionArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:flowdefinition/flow-definition-name",
"humanAnswers": [
{
"answerContent": {
"AWS/Textract/AnalyzeDocument/Forms/V1": {
"blocks": [...]
}
},
"submissionTime": "2020-09-28T19:17:59.880Z",
"workerId": "111122223333",
"workerMetadata": {
"identityData": {
"identityProviderType": "Cognito",
"issuer": "https://cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com/uswest-2_111111",
"sub": "c6aa8eb7-9944-42e9-a6b9-111122223333"
}
}
}
],
"humanLoopName": "humnan-loop-name",
"inputContent": {
"aiServiceRequest": {
"document": {
"s3Object": {
"bucket": "DOC-EXAMPLE-BUCKET1",
"name": "document-demo.jpg"
}
},
"featureTypes": [
"TABLES",
"FORMS"
],
"humanLoopConfig": {
"dataAttributes": {
"contentClassifiers": [
"FreeOfPersonallyIdentifiableInformation"
]
},
"flowDefinitionArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:flowdefinition/flow-definition-name",
"humanLoopName": "humnan-loop-name"
}
},
"aiServiceResponse": {
"blocks": [...],
"documentMetadata": {
"pages": 1
}
},
"humanTaskActivationConditionResults": {
"Conditions": [
{
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]

}

}

}

"EvaluationResult": true,
"Or": [
{
"ConditionParameters": {
"ImportantFormKey": "Mail address",
"ImportantFormKeyAliases": [
"Mail Address:",
"Mail address:",
"Mailing Add:",
"Mailing Addresses"
],
"KeyValueBlockConfidenceLessThan": 100,
"WordBlockConfidenceLessThan": 100
},
"ConditionType": "ImportantFormKeyConfidenceCheck",
"EvaluationResult": true
},
{
"ConditionParameters": {
"ImportantFormKey": "Mail address",
"ImportantFormKeyAliases": [
"Mail Address:",
"Mail address:",
"Mailing Add:",
"Mailing Addresses"
]
},
"ConditionType": "MissingImportantFormKey",
"EvaluationResult": false
}
]

},
"selectedAiServiceResponse": {
"blocks": [...]
}

Amazon Rekognition Task Type Output Data
Quando você usa a integração interna do Amazon Textract, você vê a string'AWS/
Rekognition/DetectModerationLabels/Image/V3'como o valor
paraawsManagedHumanLoopRequestSourcenos dados de saída do.
OanswerContentparâmetro contém ummoderationLabelsobjeto que contém respostas humanas
para todos os rótulos de moderação enviados para a Amazon A2I.
OaiServiceResponseparâmetro também inclui ummoderationLabelsobjeto com a resposta do
Amazon Rekognition à solicitação original enviada paraDetectModerationLabels.
Para saber mais sobre os parâmetros que você vê no objeto de bloco, consulteModerationLabelno
Guia do desenvolvedor do Amazon Rekognition.
Veja a seguir um exemplo dos dados de saída de uma revisão humana do Amazon A2I das
inferências de moderação de imagem do Amazon Rekognition.
{

"awsManagedHumanLoopRequestSource": "AWS/Rekognition/DetectModerationLabels/Image/

V3",

"flowDefinitionArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:flowdefinition/flow-definition-name",
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"humanAnswers": [
{
"answerContent": {
"AWS/Rekognition/DetectModerationLabels/Image/V3": {
"moderationLabels": [...]
}
},
"submissionTime": "2020-09-28T19:22:35.508Z",
"workerId": "ef7294f850a3d9d1",
"workerMetadata": {
"identityData": {
"identityProviderType": "Cognito",
"issuer": "https://cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com/uswest-2_111111",
"sub": "c6aa8eb7-9944-42e9-a6b9-111122223333"
}
}
}
],
"humanLoopName": "humnan-loop-name",
"inputContent": {
"aiServiceRequest": {
"humanLoopConfig": {
"flowDefinitionArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:flowdefinition/flow-definition-name",
"humanLoopName": "humnan-loop-name"
},
"image": {
"s3Object": {
"bucket": "DOC-EXAMPLE-BUCKET1",
"name": "example-image.jpg"
}
}
},
"aiServiceResponse": {
"moderationLabels": [...],
"moderationModelVersion": "3.0"
},
"humanTaskActivationConditionResults": {
"Conditions": [
{
"EvaluationResult": true,
"Or": [
{
"ConditionParameters": {
"ConfidenceLessThan": 98,
"ModerationLabelName": "Suggestive"
},
"ConditionType": "ModerationLabelConfidenceCheck",
"EvaluationResult": true
},
{
"ConditionParameters": {
"ConfidenceGreaterThan": 98,
"ModerationLabelName": "Female Swimwear Or Underwear"
},
"ConditionType": "ModerationLabelConfidenceCheck",
"EvaluationResult": false
}
]
}
]
},
"selectedAiServiceResponse": {
"moderationLabels": [
{
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"confidence": 96.7122802734375,
"name": "Suggestive",
"parentName": ""

}

}

}

}
],
"moderationModelVersion": "3.0"

Saída de dados de tipos de tarefa personalizados
Quando você adiciona o Amazon A2I a um fluxo de trabalho personalizado de revisão humana, você vê os
seguintes parâmetros nos dados de saída retornados de tarefas de revisão humana.
Parâmetro

Tipo de valor

Descrição

flowDefinitionArn

String

O número de recurso da Amazon
(ARN) do fluxo de trabalho de
revisão humana (definição de
fluxo) usado para criar o loop
humano.

humanAnswers

Lista de objetos JSON

Uma lista de objetos JSON
que contêm respostas do
operador noanswerContent.
O valor nesse parâmetro é
determinado pela saída recebida
do seuModelo de tarefa do
operador.
Se você estiver usando uma
força de trabalho privada, os
metadados do trabalhador serão
incluídos. Para saber mais,
consulte Acompanhar atividade
do operador (p. 3506).

humanLoopName

String

O nome do loop humano.

inputContent

Objeto JSON

O conteúdo de entrada enviado
para a Amazon A2I na solicitação
paraStartHumanLoop.

Veja a seguir um exemplo de dados de saída de uma integração personalizada com o Amazon A2I e o
Amazon Transcribe. Neste exemplo, a açãoinputContentconsistem em:
• Um caminho para um arquivo.mp4 no Amazon S3 e o título do vídeo
• A transcrição retornada do Amazon Transcribe (analisada a partir de dados de saída do Amazon
Transcribe)
• Uma hora de início e término usada pelo modelo de tarefa do trabalhador para cortar o arquivo.mp4 e
mostrar aos trabalhadores uma parte relevante do vídeo

{
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"flowDefinitionArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:111122223333:flow-definition/flowdefinition-name",
"humanAnswers": [
{
"answerContent": {
"transcription": "use lambda to turn your notebook"
},
"submissionTime": "2020-06-18T17:08:26.246Z",
"workerId": "ef7294f850a3d9d1",
"workerMetadata": {
"identityData": {
"identityProviderType": "Cognito",
"issuer": "https://cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com/uswest-2_111111",
"sub": "c6aa8eb7-9944-42e9-a6b9-111122223333"
}
}
}
],
"humanLoopName": "human-loop-name",
"inputContent": {
"audioPath": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/a2i_transcribe_demo/Fully-Managed Notebook
Instances with Amazon SageMaker - a Deep Dive.mp4",
"end_time": 950.27,
"original_words": "but definitely use Lambda to turn your ",
"start_time": 948.51,
"video_title": "Fully-Managed Notebook Instances with Amazon SageMaker - a Deep
Dive.mp4"
}

}

Acompanhar atividade do operador
O Amazon A2I fornece informações que você pode usar para rastrear trabalhadores individuais em dados
de saída de tarefas. Para identificar o trabalhador que trabalhou na tarefa de revisão humana, use o
seguinte dos dados de saída no Amazon S3:
• OacceptanceTimeé o momento em que o trabalhador aceitou a tarefa. O formato deste carimbo de
data e o time stamp éYYYY-MM-DDTHH:MM:SS.mmmZpara o ano (YYYY), mês (MM), dia (DD), hora (HH),
minuto (MM), segundo (SS) e milissegundo (mmm). A data e a hora são separadas porT.
• OsubmissionTimeé o momento em que o trabalhador enviou suas anotações usando oEnviar. O
formato deste carimbo de data e o time stamp éYYYY-MM-DDTHH:MM:SS.mmmZpara o ano (YYYY),
mês (MM), dia (DD), hora (HH), minuto (MM), segundo (SS) e milissegundo (mmm). A data e a hora são
separadas porT.
• timeSpentInSecondsinforma o tempo total, em segundos, que um trabalhador trabalhou ativamente
nessa tarefa. Essa métrica não inclui o tempo em que um trabalhador pausou ou fez uma pausa.
• O workerId é exclusivo para cada operador.
• Se você usar umforça de trabalho privada, emworkerMetadata, você vê o seguinte.
• OidentityProviderTypeé o serviço usado para gerenciar a força de trabalho privada.
• OissuerÉ o grupo de usuários do Amazon Cognito ou o emissor do provedor de identidade do
OpenID Connect (OIDC) (IdP) associado à equipe de trabalho atribuída a esta tarefa de revisão
humana.
• Um únicosubO identificador refere-se ao operador. Se você criar uma força de trabalho usando o
Amazon Cognito, poderá recuperar detalhes sobre este operador (como o nome ou nome de usuário)
associado a este ID no Amazon Cognito. Para saber como, consulteGerenciamento e pesquisa de
contas de usuáriosemGuia do desenvolvedor do Amazon Cognito.
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Veja a seguir um exemplo da saída que você pode ver se você usa o Amazon Cognito para criar uma força
de trabalho privada. Isso é identificado noidentityProviderType.
"submissionTime": "2020-12-28T18:59:58.321Z",
"acceptanceTime": "2020-12-28T18:59:15.191Z",
"timeSpentInSeconds": 40.543,
"workerId": "a12b3cdefg4h5i67",
"workerMetadata": {
"identityData": {
"identityProviderType": "Cognito",
"issuer": "https://cognito-idp.aws-region.amazonaws.com/aws-region_123456789",
"sub": "aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee"
}
}

Veja a seguir um exemplo da saída que você pode ver se você usar seu próprio IdP OIDC para criar uma
força de trabalho privada:
"workerMetadata": {
"identityData": {
"identityProviderType": "Oidc",
"issuer": "https://example-oidc-ipd.com/adfs",
"sub": "aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee"
}
}

Para saber mais sobre o uso de forças de trabalho privadas, consulteUsar uma força de trabalho
privada (p. 717).

Permissões e segurança na Augmented AI da
Amazon
Ao usar a Augmented AI do Amazon (Amazon A2I) para criar um fluxo de trabalho de análise humana
para seu aplicativo ML/AI, você cria e configurarecursosno Amazon SageMaker, como uma força de
trabalho humana e modelos de tarefas de trabalho. Para configurar e iniciar um loop humano, você integra
o Amazon A2I com outrosAWSserviços como Amazon Textract ou Amazon Rekognition, ou usam a API
Amazon Augmented AI Runtime. Para criar um fluxo de trabalho de análise humana e iniciar um loop
humano, você deve anexar determinadas políticas à suaAWS Identity and Access ManagementFunção
(IAM) ou usuário. Especificamente:
• Ao iniciar um loop humano usando dados de entrada de imagem em ou após 12 de janeiro de 2020,
você deve adicionar uma política de cabeçalho do CORS ao bucket do Amazon S3 que contém seus
dados de entrada. ConsulteRequisito de permissão do CORS (p. 3508)para saber mais.
• Ao criar uma definição de fluxo, você precisa fornecer uma função que conceda ao Amazon A2I
permissão para acessar o Amazon S3 tanto para ler objetos do que são renderizados em uma interface
de usuário de tarefa humana quanto para escrever os resultados da análise humana.
Essa função também deve ter uma política de confiança anexada para conceder permissão ao
SageMaker para assumir a função. Isso permite que o Amazon A2I execute ações de acordo com as
permissões anexadas à função.
Consulte Adicionar permissões à função do IAM usada para criar uma definição de fluxo (p. 3509) para
obter políticas de exemplo que você pode modificar e anexar à função que você usa para criar uma
definição de fluxo. Essas são as políticas anexadas à função do IAM que é criada nafluxos de trabalho
de revisão humanaseção da área Amazon A2I do console do SageMaker.
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• Para criar e iniciar loops humanos, use uma operação de API do a partir de um tipo de tarefa integrado
(comoDetectModerationLabelouAnalyzeDocument) ou a operação da API de tempo de execução
do Amazon A2IStartHumanLoopem um aplicativo de ML personalizado. Você precisa anexar
oAmazonAugmentedAIFullAccessPolítica gerenciada para o usuário do IAM que invoca essas
operações de API para conceder permissão a esses serviços para usar operações do Amazon A2I.
Para saber como, consulte Criar um usuário do IAM que possa invocar operações de API do Amazon
A2I (p. 3510).
Essa política não concede permissão para invocar as operações da API do serviço da AWS
associado a tipos de tarefa integrados. Por exemplo,AmazonAugmentedAIFullAccessnão
concede permissão para chamar o Amazon RekognitionDetectModerationLabelOperação de
API ou Amazon TextractAnalyzeDocumentOperação da API do. Você pode usar a política mais
geral,AmazonAugmentedAIIntegratedAPIAccess, para conceder essas permissões. Para obter
mais informações, consulte Criar um usuário do IAM com permissões para chamar as operações da API
Amazon A2I, Amazon Textract e Amazon Rekognition (p. 3511). Essa é uma boa opção ao conceder a
um usuário do IAM permissões abrangentes para usar o Amazon A2I e integradoAWSoperações de API
dos serviços.
Se você quiser configurar permissões mais granulares, consulte Exemplos de políticas baseadas
em identidade do Amazon Rekognition e Exemplos de políticas baseadas em identidade do Amazon
Textract para obter políticas baseadas em identidade que podem ser usadas para conceder permissão
para usar esses serviços individuais.
• Para visualizar seu modelo de interface de usuário de tarefa do operador personalizado, você precisa
de uma função do IAM com permissões para ler os objetos do Amazon S3 que são renderizados em sua
interface de usuário. Consulte um exemplo de política em Habilitar visualizações do modelo de tarefa de
operador (p. 3512).
Tópicos
• Requisito de permissão do CORS (p. 3508)
• Adicionar permissões à função do IAM usada para criar uma definição de fluxo (p. 3509)
• Criar um usuário do IAM que possa invocar operações de API do Amazon A2I (p. 3510)
• Criar um usuário do IAM com permissões para chamar as operações da API Amazon A2I, Amazon
Textract e Amazon Rekognition (p. 3511)
• Habilitar visualizações do modelo de tarefa de operador (p. 3512)
• Usar o Amazon A2I comAWS KMSBuckets criptografados (p. 3513)
• Permissões e recursos de segurança adicionais (p. 3513)

Requisito de permissão do CORS
No início de 2020, navegadores amplamente utilizados, como Chrome e Firefox, mudaram seu
comportamento padrão para girar imagens com base em metadados de imagem, chamados deDados
EXIF. Anteriormente, as imagens sempre eram exibidas nos navegadores exatamente como elas são
armazenadas no disco, o que normalmente não é girado. Após a mudança, as imagens agora giram de
acordo com um pedaço de metadados de imagem chamadovalor de orientação. Isso tem implicações
importantes para toda a comunidade de aprendizado de máquina (ML). Por exemplo, se a orientação EXIF
não for considerada, os aplicativos usados para anotar imagens poderão exibir imagens em orientações
inesperadas e resultar em rótulos incorretos.
Começando com o Chrome 89,AWSnão pode mais impedir automaticamente a rotação de imagens porque
o grupo de padrões da web W3C decidiu que a capacidade de controlar a rotação de imagens viola a
Política de Same-Origin da web. Portanto, para garantir que os trabalhadores humanos anotem suas
imagens de entrada em uma orientação previsível ao enviar solicitações para criar um loop humano, você
deve adicionar uma política de cabeçalho CORS aos buckets do S3 que contêm suas imagens de entrada.
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Important
Se você não adicionar uma configuração CORS aos buckets do S3 que contém seus dados de
entrada, as tarefas de revisão humana desses objetos de dados de entrada falharão.
Você pode adicionar uma política de CORS a um bucket do S3 que contém dados de entrada no console
do Amazon S3. Para definir os cabeçalhos CORS necessários no bucket do S3 que contém as imagens
de entrada no console S3, siga as instruções detalhadas emComo adicionar o compartilhamento de
recursos entre domínios com CORS?. Use o seguinte código de configuração CORS para os buckets que
hospedam suas imagens. Se você usa o console do Amazon S3 para adicionar a política ao bucket do, use
o formato JSON.
JSON
[{

}]

"AllowedHeaders": [],
"AllowedMethods": ["GET"],
"AllowedOrigins": ["*"],
"ExposeHeaders": []

XML
<CORSConfiguration>
<CORSRule>
<AllowedOrigin>*</AllowedOrigin>
<AllowedMethod>GET</AllowedMethod>
</CORSRule>
</CORSConfiguration>

Adicionar permissões à função do IAM usada para
criar uma definição de fluxo
Para criar uma definição de fluxo, anexe as políticas desta seção à função que você usa
ao criar um fluxo de trabalho de análise humana no console do SageMaker ou ao usar
oCreateFlowDefinitionOperação da API do.
• Se você estiver usando o console para criar um fluxo de trabalho de análise humana, insira o nome de
recurso da Amazon (ARN) da função no campo IAM role (Função do IAM) ao criar um fluxo de trabalho
de análise humana no console.
• Ao criar uma definição de fluxo usando a API, anexe essas políticas à função que é passada para o
parâmetro RoleArn da operação CreateFlowDefinition.
Ao criar um fluxo de trabalho de análise humana (definição de fluxo), o Amazon A2I chama o Amazon S3
para concluir a tarefa. Para conceder permissão ao Amazon A2I para recuperar e armazenar seus arquivos
no bucket do Amazon S3, crie a seguinte política e anexe-a à sua função. Por exemplo, se as imagens, os
documentos e outros itens que você está enviando para análise humana estiverem armazenados em um
bucket do S3 chamadomy_input_buckete se você quiser que as revisões humanas sejam armazenadas
em um bucket chamadomy_output_bucket, crie a política a seguir.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
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},
{

}

]

}

"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::my_input_bucket/*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:PutObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::my_output_bucket/*"
]

Além disso, a função do IAM deve ter a política de confiança do a seguir para conceder permissão
ao SageMaker para assumir a função. Para saber mais sobre as políticas de confiança do IAM,
consultePolíticas com base em recurso do .seção dePolíticas e permissõesnoAWSIdentity and Access
Managementdocumentação.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowSageMakerToAssumeRole",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "sagemaker.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

Para obter mais informações sobre como criar e gerenciar funções e políticas do IAM, consulte os
seguintes tópicos noAWS Identity and Access ManagementGuia do usuário do:
• Para criar uma função do IAM, consulteCriação de uma função para delegar permissões a um usuário do
IAM.
• Para saber como criar políticas do IAM, consulteCriação de políticas do IAM.
• Para saber como anexar uma política do IAM a uma função, consulteAdicionar e remover permissões de
identidade do IAM.

Criar um usuário do IAM que possa invocar operações
de API do Amazon A2I
Para usar o Amazon A2I para criar e iniciar loops humanos para o Amazon Rekognition, o Amazon
Textract ou a API de tempo de execução do Amazon A2I, use um usuário do IAM que tenha
permissões para invocar operações do Amazon A2I. Para isso, use o console do IAM para anexar
aAmazonAugmentedAIFullAccesspolítica gerenciada para um usuário do IAM novo ou existente.
Essa política concede permissão a um usuário do IAM para invocar operações de API da API do
SageMaker para criação e gerenciamento de definições de fluxo e a API de tempo de execução de
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Augmented AI do Amazon para criação e gerenciamento de loop humano. Para saber mais sobre essas
operações de API, consulte Usar APIs no Amazon Augmented AI.

AmazonAugmentedAIFullAccessNão concede permissões para usar as operações da API do Amazon
Rekognition ou do Amazon Textract.

Note
Você também pode anexar oAmazonAugmentedAIFullAccesspolítica para uma função do IAM
usada para criar e iniciar um loop humano.

Para criar o usuário do IAM necessário
1.

Faça login no console do IAM em https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Escolha Users (Usuários) e escolha um usuário existente ou crie um usuário escolhendo Add user
(Adicionar usuário). Para saber como criar um usuário, consulteCriação de um usuário do IAM no
seuAWSContanoAWS Identity and Access ManagementGuia do usuário do.
• Se você optar por anexar a política a um usuário existente, escolha Add permissions (Adicionar
permissões).
• Ao criar um usuário, siga a próxima etapa na página Definir permissões.

3.

Selecione Attach existing policies directly.

4.

NoPesquisarbarra, insiraAmazonAugmentedAIFullAccessE marque a caixa de seleção ao lado
dessa política.
Para permitir que esse usuário do IAM crie uma definição de fluxo com a equipe de trabalho pública,
anexe também oAmazonSageMakerMechanicalTurkAccesspolítica gerenciada pela.

5.

Depois de anexar a política ou as políticas:
a.

Se você estiver usando um usuário existente, escolhaPróximo: Review (Revisar)e, depois,
escolhaAdicionar permissões.

b.

Se você estiver criando um usuário, escolhaPróximo: TagsE conclua o processo de criação do
usuário.

Para obter mais informações, consulteAdicionar e remover permissões de identidade do IAMnoAWS
Identity and Access ManagementGuia do usuário do.

Criar um usuário do IAM com permissões para chamar
as operações da API Amazon A2I, Amazon Textract e
Amazon Rekognition
Para criar um usuário do IAM que tenha permissão para invocar as operações de API usadas
pelos tipos de tarefa integrados (ou seja,DetectModerationLablesPara Amazon Rekognition
eAnalyzeDocumentpara Amazon Textract) e permissão para usar todas as operações da API do Amazon
A2I, anexar a política gerenciada do IAM,AmazonAugmentedAIIntegratedAPIAccess. Use essa
política ao conceder permissões abrangentes a um usuário do IAM usando o Amazon A2I com mais de um
tipo de tarefa. Para saber mais sobre essas operações de API, consulte Usar APIs no Amazon Augmented
AI.

Note
Você também pode anexar oAmazonAugmentedAIIntegratedAPIAccesspolítica para uma
função do IAM usada para criar e iniciar um loop humano.
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Para criar o usuário do IAM necessário
1.

Faça login no console do IAM em https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Escolha Users (Usuários) e escolha um usuário existente ou crie um usuário escolhendo Add user
(Adicionar usuário). Para saber como criar um usuário, consulteCriação de um usuário do IAM no
seuAWSContanoAWS Identity and Access ManagementGuia do usuário do.
• Se você optar por anexar a política a um usuário existente, escolha Add permissions (Adicionar
permissões).
• Se você estiver criando um usuário, siga a próxima etapa noDefinir permissões.

3.

Selecione Attach existing policies directly.

4.

NoPesquisarbarra, insiraAmazonAugmentedAIIntegratedAPIAccessE selecione a caixa ao lado
dessa política.
Para permitir que esse usuário do IAM crie uma definição de fluxo usando o Amazon Mechanical Turk,
anexe também oAmazonSageMakerMechanicalTurkAccesspolítica gerenciada pela.

5.

Depois de anexar a política ou as políticas:
a.

Se você estiver usando um usuário existente, escolhaPróximo: Review (Revisar)e, depois,
escolhaAdicionar permissões.

b.

Se você estiver criando um usuário, escolhaPróximo: TagsE conclua o processo de criação do
usuário.

Para obter mais informações, consulteAdicionar e remover permissões de identidade do IAMnoAWS
Identity and Access ManagementGuia do usuário do.

Habilitar visualizações do modelo de tarefa de
operador
Para personalizar a interface e as instruções que os operadores veem ao trabalhar em suas tarefas, você
cria um modelo de tarefa de operador. Você pode criar o modelo usando oCreateHumanTaskUioperação
ou o console SageMaker.
Para visualizar seu modelo, você precisa de uma função do IAM com as seguintes permissões para ler os
objetos do Amazon S3 do que são renderizados em sua interface de usuário.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::my_input_bucket/*"
]
}
]

Para tipos de tarefa do Amazon Rekognition Amazon Textract, você pode visualizar seu modelo usando
a seção de Augmented AI do Amazon do do console do SageMaker. Para tipos de tarefa personalizados,
você visualiza seu modelo chamando oRenderUiTemplateoperação. Para visualizar o modelo, siga as
instruções para o tipo de tarefa:
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• Tipos de tarefa do Amazon Rekognition e Amazon Textract — No console do SageMaker, use o nome
de recurso da Amazon (ARN) da função no procedimento documentado emCriar um modelo de tarefa de
operador (p. 3487).
• Tipos de tarefas personalizados — NoRenderUiTemplateOperação, use o ARN da função
noRoleArnparâmetro .

Usar o Amazon A2I comAWS KMSBuckets
criptografados
Se você especificar umAWS Key Management Service(AWS KMS) chave gerenciada pelo cliente para
criptografar dados de saída emOutputConfigdoCreateFlowDefinitionVocê deve adicionar uma
política do IAM semelhante à descrita a seguir a essa chave. Essa política dá à função de execução do
IAM que você usa para criar seus loops humanos permissão para usar essa chave para executar todas as
ações listadas em"Action". Para saber mais sobre essas ações, consulteAWS KMSpermissõesnoAWS
Key Management ServiceGuia do desenvolvedor do .
Para usar essa política, substitua o ARN de função de serviço do IAM em"Principal"Com o ARN da
função de execução que você usa para criar o fluxo de trabalho de análise humana (definição de fluxo).
Quando você cria um trabalho de rotulagem usandoCreateFlowDefinition, este é o ARN que você
especificarRoleArn. Observe que você não pode fornecer umKmsKeyIdQuando você cria uma definição
de fluxo no console do.
{

}

"Sid": "AllowUseOfKmsKey",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/example-role"
},
"Action": [
"kms:Encrypt",
"kms:Decrypt",
"kms:ReEncrypt*",
"kms:GenerateDataKey*",
"kms:DescribeKey"
],
"Resource": "*"

Permissões e recursos de segurança adicionais
• the section called “Controle o acesso ao SageMaker Recursos usando tags” (p. 3574).
• the section called “SageMaker Políticas baseadas em identidade ” (p. 3551)
• the section called “Criar controle de SageMaker Recursos com chaves de condição” (p. 3564)
• the section called “Amazônia SageMaker Referência de permissões da API” (p. 3601)
• Segurança (p. 3538)

Usar oAmazon CloudWatch EventsNa Amazon
Augmented AI
O Amazon Augmented AI usa o Amazon CloudWatch Events para alertar você quando o status do loop
de análise humana muda paraCompleted,Failed, ouStopped. Esta entrega de eventos é garantida
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pelo menos uma vez, o que significa que todos os eventos criados quando os loops humanos terminarem
são entregues com sucesso ao CloudWatch Events (Amazon EventBridge). Quando um loop de revisão
muda para um desses estados, a AI Augmented AI envia um evento ao CloudWatch Events semelhante ao
seguinte.
{

"version":"0",
"id":"12345678-1111-2222-3333-12345EXAMPLE",
"detail-type":"SageMaker A2I HumanLoop Status Change",
"source":"aws.sagemaker",
"account":"1111111111111",
"time":"2019-11-14T17:49:25Z",
"region":"us-east-1",
"resources":["arn:aws:sagemaker:us-east-1:111111111111:human-loop/humanloop-nov-14-1"],
"detail":{
"creationTime":"2019-11-14T17:37:36.740Z",
"failureCode":null,
"failureReason":null,
"flowDefinitionArn":"arn:aws:sagemaker:us-east-1:111111111111:flow-definition/
flowdef-nov-12",
"humanLoopArn":"arn:aws:sagemaker:us-east-1:111111111111:human-loop/humanloopnov-14-1",
"humanLoopName":"humanloop-nov-14-1",
"humanLoopOutput":{
"outputS3Uri":"s3://customer-output-bucket-specified-in-flow-definition/
flowdef-nov-12/2019/11/14/17/37/36/humanloop-nov-14-1/output.json"
},
"humanLoopStatus":"Completed"
}
}

Os detalhes na saída JSON incluem o seguinte:
creationTime
O time estamp quando o Augmented AI criou o loop humano.
failureCode
Um código de falha que denota um tipo específico de falha.
failureReason
O motivo da falha do loop humano. O motivo da falha só é retornado quando o status do loop de
revisão humana é failed.
flowDefinitionArn
O nome de recurso da Amazon (ARN) da definição do fluxo ou do fluxo de trabalho de revisão
humana.
humanLoopArn
O nome de recurso da Amazon (ARN) do loop humano.
humanLoopName
O nome do loop humano.
humanLoopOutput
Um objeto que contém informações sobre a saída do loop humano.
outputS3Uri
A localização do objeto do Amazon S3 no qual a Augmented AI armazena a saída do loop humano.
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humanLoopStatus
O status do loop humano.

Enviar eventos do seu loop humano para o
CloudWatch Events
Para configurar uma regra do CloudWatch Events para obter atualizações de status oueventos, para seus
loops humanos Amazon A2I, use oAWS Command Line Interface(AWS CLI)put-rulecomando. Ao usar o
comando put-rule, especifique o seguinte para receber status de trabalho de rotulagem:
• \"source\":[\"aws.sagemaker\"]
• \"detail-type\":[\"SageMaker A2I HumanLoop Status Change\"]
Para configurar uma regra do CloudWatch Events para observar todas as alterações de
status, use o comando a seguir e substitua o texto de espaço reservado. Por exemplo,
substitua"A2IHumanLoopStatusChanges"com um nome exclusivo da regra do CloudWatch Events
e"arn:aws:iam::111122223333:role/MyRoleForThisRule"Com o número de recurso da
Amazon (ARN) de uma função do IAM com uma política de confiança events.amazonaws.com anexada.
Substituirregiãocom oAWSRegião na qual você deseja criar a regra do.
aws events put-rule --name "A2IHumanLoopStatusChanges"
--event-pattern "{\"source\":[\"aws.sagemaker\"],\"detail-type\":[\"SageMaker A2I
HumanLoop Status Change\"]}"
--role-arn "arn:aws:iam::111122223333:role/MyRoleForThisRule"
--region "region"

Para saber mais a respeitoput-rulesolicitação, consultePadrões de eventos no CloudWatch
EventsnoGuia do usuário do Amazon CloudWatch Events.

Configurar um destino para processar eventos
Para processar eventos, você precisa configurar um destino. Por exemplo, se você quiser receber um email quando o status do loop humano for alterado, use um procedimento noConfiguração de notificações
do Amazon SNSnoGuia do usuário do Amazon CloudWatchPara configurar um tópico do Amazon SNS e
inscrever seu e-mail nele. Depois de criar um tópico do, você pode usá-lo para criar um destino.

Para adicionar um destino à sua regra do CloudWatch Events
1.

Abra o console do CloudWatch:https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/home

2.
3.

No painel de navegação, selecione Rules (Regras).
Selecione a regra à qual você deseja adicionar um destino.

4.
5.

Escolha Ações e, em seguida, escolha Editar.
Em Targets (Destinos), escolha Add Target (Adicionar destino) e escolha o serviço da AWS que você
deseja que atue quando um evento de alteração de status de loop humano for detectado.
Configure seu destino. Para obter instruções, consulte o tópico para configurar um destino
noAWSDocumentação desse serviço.
Escolha Configure details (Configurar detalhes).
Em Name (Nome), informe um nome e, opcionalmente, forneça detalhes sobre a finalidade da regra
em Description (Descrição).
Certifique-se de que a caixa de verificação ao lado de State (Estado) esteja selecionada para que a
regra seja listada como Enabled (Habilitada).

6.
7.
8.
9.
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10. Escolha Upgrade rule (Atualizar regra).

Usar a saída da revisão humana
Depois de receber os resultados de revisão humana, você poderá analisar os resultados e comparálos com as previsões de machine learning. O JSON armazenado no bucket do Amazon S3 contém as
previsões de machine learning e os resultados da revisão humana.

Mais informações
Automatização da Amazon SageMaker com a Amazon EventBridge (p. 3732)

Usar APIs na Amazon Augmented AI
É possível criar um fluxo de trabalho de revisão humana ou um modelo de tarefa de operador
programaticamente. As APIs usadas dependem se você está criando um tipo de tarefa do Amazon
Rekognition, Amazon Textract ou personalizado. Esse tópico fornece links para a documentação de
referência da API para cada tipo de tarefa e tarefa de programação.
As seguintes APIs podem ser usadas com o Augmented AI:
Amazon Augmented AI
Use a API Augmented AI para iniciar, interromper e excluir loops de revisão humana. Também é
possível listar todos os loops de revisão humana e retornar informações sobre loops de revisão
humana em sua conta.
Saiba mais sobre as APIs do loop de revisão humana noReferência do Amazon Augmented AI
Runtime.
Amazon Rekognition
Usar aHumanLoopConfigparâmetro do DetectModerationLabelsAPI paracomeçarUm fluxo de
trabalho de revisão humana usando o Amazon Rekognition.
Amazon SageMaker
Use a API do Amazon SageMaker para criar umFlowDefinition, também conhecido comofluxo
de trabalho de revisão humana. Você também pode criar umHumanTaskUiouModelo de tarefa de
trabalho.
Para obter mais informações, consulte a documentação da API CreateFlowDefinition ou
CreateHumanTaskUi.
Amazon Textract
Usar aHumanLoopConfigparâmetro doAnalyzeDocumentAPI da para iniciar um fluxo de trabalho de
revisão humana usando o Amazon Textract.

Tutoriais programáticos
Os tutoriais a seguir fornecem um código de exemplo e instruções passo a passo para criar fluxos de
trabalho de revisão humana e modelos de tarefa de trabalho programaticamente.
• Tutorial: Comece a usar a API do Amazon A2I (p. 3439)
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• Criar um fluxo de trabalho de revisão humana (API) (p. 3461)
• Criar e iniciar um loop humano (p. 3479)
• Usar o Amazon Augmented AI com o Amazon RekognitionnoGuia do desenvolvedor do Amazon
Rekognition
• Usar o Amazon Augmented AI com o Amazon Textract AnalyzeDocumentnoGuia do desenvolvedor do
Amazon Textract
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Compre e venda Amazon SageMaker
Algoritmos e modelos emAWS
Marketplace
Amazônia SageMaker O integra-se aoAWS Marketplace, permitindo que os desenvolvedores cobrem
outros SageMaker usuários para o uso de seus algoritmos e pacotes de modelos.AWS MarketplaceO é
um catálogo digital selecionado que torna mais fácil para os clientes encontrarem, comprarem, implantar
e gerenciar o software e os serviços de terceiros de que os clientes precisam para desenvolver soluções
e administrar sua empresa.AWS Marketplaceinclui milhares de listagens de software em categorias
populares, como segurança, rede, armazenamento, aprendizado de máquina, inteligência de negócios,
banco de dados e DevOps. Ele simplifica o licenciamento e a aquisição de softwares com opções de
preços flexíveis e vários métodos de implantação.
Para obter mais informações, consulte a Documentação do AWS Marketplace.

Tópicos
• SageMaker Algorithm (p. 3518)
• SageMaker Pacotes modelo (p. 3518)
• Vender Amazon SageMaker Algoritmos e pacotes de modelos (p. 3533)
• Encontrar e assinar algoritmos e pacotes de modelos no AWS Marketplace (p. 3536)
• Usar recursos de algoritmos e pacotes de modelos (p. 3525)

SageMaker Algorithm
Um algoritmo permite que você execute end-to-end Machine Learning. Ele tem dois componentes lógicos:
treinamento e inferência. Os compradores podem usar o componente de treinamento para criar trabalhos
de treinamento no SageMaker e desenvolva um modelo de Machine Learning. SageMaker salva os
artefatos do modelo gerados pelo algoritmo durante o treinamento em um bucket do Amazon S3. Para
obter mais informações, consulteTreine um modelo com a Amazon SageMaker (p. 9)
Os compradores usam o componente de inferência com os artefatos do modelo gerados durante um
trabalho de treinamento para criar um modelo implantável em seus SageMaker Conta da. Eles podem usar
o modelo implantável para inferência em tempo real usando SageMaker serviços de hospedagem. Ou, eles
podem obter inferências para um conjunto de dados inteiro executando trabalhos de transformação em
lote. Para obter mais informações, consulteImplante um modelo na Amazon SageMaker (p. 11)

SageMaker Pacotes modelo
Os compradores usam um pacote de modelos para criar um modelo implantável no SageMaker. Eles
podem usar o modelo implantável para inferência em tempo real usando SageMaker serviços de
hospedagem. Ou, eles podem obter inferências para um conjunto de dados inteiro executando trabalhos
de transformação em lote. Para obter mais informações, consulteImplante um modelo na Amazon
SageMaker (p. 11) Como vendedor, você pode criar seus artefatos de modelo treinando em SageMaker,
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ou você pode usar seus próprios artefatos de modelo de um modelo que você treinou fora do SageMaker.
Você pode cobrar os compradores por inferência.

Use seus próprios algoritmos e modelos com
oAWSMarketplace
As seções a seguir mostram como criar recursos de pacotes de algoritmos e modelos que você pode usar
localmente e publicar noAWSMarketplace.
Tópicos
• Criar recursos de algoritmos e pacotes de modelos (p. 3519)
• Usar recursos de algoritmos e pacotes de modelos (p. 3525)

Criar recursos de algoritmos e pacotes de modelos
Depois que seu código de treinamento e/ou inferência for empacotado em contêineres Docker, crie
recursos de pacotes de algoritmos e modelos que você possa usar em sua Amazon SageMaker conta e,
opcionalmente, publique emAWS Marketplace.
Tópicos
• Criar um recurso de algoritmo (p. 3519)
• Criar um recurso de pacote de modelos (p. 3523)

Criar um recurso de algoritmo
Para criar um recurso de algoritmo que você possa usar para executar trabalhos de treinamento na
Amazon SageMaker e publicar emAWS Marketplaceespecifique as seguintes informações:
• Os contêineres do Docker que incluem o código de treinamento e, opcionalmente, o código de
inferência.
• A configuração dos dados de entrada que seu algoritmo espera obter para treinamento.
• Os hiperparâmetros compatíveis com seu algoritmo.
• Métricas que seu algoritmo envia para a Amazon CloudWatch durante os trabalhos de treinamento.
• Os tipos de instância compatíveis com seu algoritmo para treinamento e inferência, e se ele oferece
suporte para treinamento distribuído entre várias instâncias.
• Perfis de validação, que são trabalhos de treinamento que SageMaker usa para testar o código de
treinamento do seu algoritmo e trabalhos de transformação em lote que SageMaker é executado para
testar o código de inferência do seu algoritmo.
Para garantir que compradores e vendedores possam ter a certeza de que os produtos funcionam no
SageMaker, exigimos que você valide seus algoritmos antes de os listar no AWS Marketplace. Você
só poderá listar produtos no AWS Marketplace se a validação for bem-sucedida. Para validar seus
algoritmos, SageMaker usa seu perfil de validação e dados de amostra para executar as seguintes
tarefas de validação:
1. Crie um trabalho de treinamento em sua conta para verificar se sua imagem de treinamento funciona
com SageMaker.
2. Se você tiver incluído o código de inferência no seu algoritmo, crie um modelo na sua conta usando
a imagem de inferência desse algoritmo e os artefatos de modelo produzidos pelo trabalho de
treinamento.
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3. Se você incluiu código de inferência em seu algoritmo, crie um trabalho de transformação em sua
conta usando o modelo para verificar se sua imagem de inferência funciona com SageMaker.
Quando você listar seu produto no AWS Marketplace, as entradas e saídas desse processo de validação
persistirão como parte do seu produto e serão disponibilizadas para os seus compradores. Isso ajuda
os compradores a compreender e avaliar o produto antes de comprá-lo. Por exemplo, os compradores
podem inspecionar os dados de entrada que você usou, as saídas geradas e os logs e as métricas
emitidos pelo seu código. Quanto mais abrangente for a sua especificação de validação, mais fácil será
para os clientes avaliarem o seu produto.

Note
No seu perfil de validação, forneça apenas os dados que você deseja expor publicamente.
A validação pode demorar algumas horas. Para ver o status dos trabalhos em sua conta, na SageMaker
console, veja oEmpregos de treinamentoeTransforme empregospágina. Se a validação falhar, você
poderá acessar os relatórios de varredura e validação no console do SageMaker . Se algum problema
for encontrado, você terá que criar o algoritmo novamente.

Note
Para publicar seu algoritmo no AWS Marketplace, é necessário pelo menos um perfil de
validação.
Você pode criar um algoritmo usando o SageMaker Console do SageMakerAPI.
Tópicos
• Criar um recurso de algoritmo (console) (p. 3520)
• Criar um recurso de algoritmo (API) (p. 3523)

Criar um recurso de algoritmo (console)
Para criar um recurso de algoritmo (console)
1.

Abra o SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2.

No menu à esquerda, escolhaTreinamento.

3.

No menu suspenso, escolhaAlgorimose, em seguida, escolhaCriar algoritmo.

4.

Na página Especificações do treinamento, forneça as seguintes informações:
a.

Para Nome do algoritmo, digite um nome para o seu algoritmo. O nome do algoritmo deve ser
exclusivo na sua conta e na região da AWS. Esse nome deve ter de 1 a 64 caracteres. Os
caracteres válidos são a-z, A-Z, 0-9 e hífen (-).

b.

Digite uma descrição para o seu algoritmo. Essa descrição aparece na SageMaker Console do e
noAWS Marketplace.

c.

ParaImagem de treinamento, digite o caminho no Amazon ECR onde seu contêiner de
treinamento está armazenado.

d.

Para Oferece suporte para treinamento distribuído, escolha Sim se o seu algoritmo for compatível
com treinamentos em várias instâncias. Caso contrário, escolha Não.

e.

Para Oferecer suporte aos tipos de instâncias para treinamento, escolha os tipos de instância
compatíveis com o seu algoritmo.

f.

Para Especificação do canal, especifique até 8 canais de dados de entrada para o seu algoritmo.
Por exemplo, você pode especificar três canais de entrada chamados train, validation e
test. Para cada canal, especifique as seguintes informações:
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i.

Para Nome do canal, digite um nome para o canal. Esse nome deve ter de 1 a 64 caracteres.
Os caracteres válidos são a-z, A-Z, 0-9 e hífen (-).

ii.

Para exigir o canal para o seu algoritmo, escolha Canal necessário.

iii.

Digite uma descrição para o canal.

iv.

Para Modos de entrada compatíveis, escolha Modo de pipe, se o seu algoritmo oferecer
suporte para o streaming dos dados de entrada, e Modo de arquivo, se o seu algoritmo
oferecer suporte para o download dos dados de entrada como um arquivo. Você pode
escolher os dois.

v.

Para Tipos de conteúdo compatíveis, digite o tipo MIME esperado pelo seu algoritmo para os
dados de entrada.

vi.

Para Supported compression type (Tipo de compactação com suporte), escolha Gzip se o
seu algoritmo oferecer suporte para a compactação Gzip. Caso contrário, escolha Nenhum.

vii. Escolha Adicionar canal para adicionar outro canal de entrada de dados ou escolha Avançar
se tiver terminado de adicionar canais.
5.

Na página Especificações do ajuste, forneça as seguintes informações:
a.

Para Especificação dos hiperparâmetros, especifique os hiperparâmetros aceitos pelo seu
algoritmo, editando o objeto JSON. Para cada hiperparâmetro compatível com seu algoritmo,
construa um bloco JSON semelhante ao seguinte:
{
"DefaultValue": "5",
"Description": "The first hyperparameter",
"IsRequired": true,
"IsTunable": false,
"Name": "intRange",
"Range": {
"IntegerParameterRangeSpecification": {
"MaxValue": "10",
"MinValue": "1"
},
"Type": "Integer"
}

No JSON, forneça o seguinte:
i.

Para DefaultValue, especifique um valor padrão para o hiperparâmetro, se houver um.

ii.

Para Description, especifique uma descrição para o hiperparâmetro.

iii.

Para IsRequired especifique se o hiperparâmetro é necessário.

iv.

Para IsTunable, especifique true se esse hiperparâmetro puder ser ajustado quando
um usuário executar um trabalho de ajuste de hiperparâmetro que use esse algoritmo.
Para obter mais informações, consulte Execute o ajuste automático do modelo com
SageMaker (p. 2474).

v.

Para Name, especifique um nome para o hiperparâmetro.

vi.

Para Range, especifique um dos seguintes:
• IntegerParameterRangeSpecification - os valores do hiperparâmetro são números
inteiros. Especifique os valores mínimo e máximo para o hiperparâmetro.
•
• ContinuousParameterRangeSpecification - os valores do hiperparâmetro
são valores de ponto flutuante. Especifique os valores mínimo e máximo para o
hiperparâmetro.
• CategoricalParameterRangeSpecification - os valores do hiperparâmetro são
valores categóricos. Especifique uma lista de todos os valores possíveis.
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vii. Para Type, especifique Integer, Continuous ou Categorical. O valor deve
corresponder ao tipo de Range que você especificou.
b.

6.

7.

ParaDefinições métricas, especifique todas as métricas de treinamento que você deseja que
seu algoritmo emita. SageMaker usa a expressão regular que você especifica para encontrar
as métricas analisando os registros do seu contêiner de treinamento durante o treinamento.
Os usuários podem visualizar essas métricas quando executam trabalhos de treinamento com
seu algoritmo e podem monitorar e traçar as métricas na Amazon CloudWatch. Para obter
mais informações, consulte Monitore e analise trabalhos de treinamento usando a Amazon
CloudWatchMétricas (p. 2760). Para cada métrica, forneça as seguintes informações:
i.

Para Nome da métrica, digite um nome para a métrica.

ii.

ParaRegex, digite a expressão regular que SageMaker usa para analisar os registros de
treinamento para que ele possa encontrar o valor da métrica.

iii.

Para Suporte para métrica objetiva, escolha Sim se essa métrica puder ser usada
como métrica objetiva para um trabalho de ajuste de hiperparâmetros. Para obter mais
informações, consulte Execute o ajuste automático do modelo com SageMaker (p. 2474).

iv.

Escolha Adicionar métrica para adicionar outra métrica ou escolha Avançar se tiver acabado
de adicionar métricas.

Na página Especificações da inferência, forneça as seguintes informações caso o seu algoritmo
ofereça suporte para inferência:
a.

ParaLocalização da imagem de inferência, digite o caminho no Amazon ECR onde seu contêiner
de inferência está armazenado.

b.

Para Nome do host DNS do contêiner, digite o nome de um host DNS para sua imagem.

c.

Para Supported instance types for real-time inference (Tipos de instâncias compatíveis para
inferência em tempo real), escolha os tipos de instância aos quais seu algoritmo oferece suporte
para modelos implantados como endpoints hospedados no SageMaker. Para obter mais
informações, consulte Implemente modelos para inferência (p. 2767).

d.

Para Tipos de instâncias compatíveis com trabalhos de transformação em lote, escolha os tipos
de instância aos quais seu algoritmo oferece suporte para trabalhos de transformação em lote.
Para obter mais informações, consulte Usar transformação em lote (p. 2987).

e.

Para Tipos de conteúdo compatíveis, digite o tipo de dados de entrada esperado pelo seu
algoritmo para solicitações de inferência.

f.

Para Tipos de respostas de MIME compatíveis, digite os tipos MIME compatíveis pelo seu
algoritmo para respostas de inferência.

g.

Escolha Next (Próximo).

Na página Especificações da validação, forneça as seguintes informações:
a.

Para Publicar este algoritmo no AWS Marketplace, escolha Sim para publicar o algoritmo no AWS
Marketplace.

b.

ParaValide esse recurso, escolhasimse você quiser SageMaker para executar trabalhos de
treinamento e/ou trabalhos de transformação em lote que você especifica para testar o código de
treinamento e/ou inferência do seu algoritmo.

Note
Para publicar seu algoritmo no AWS Marketplace, ele deve ser validado.
c.

ParaIAM role (Função do IAM), escolha uma função do IAM que tenha as permissões necessárias
para executar trabalhos de treinamento e transformar trabalhos em lote no SageMaker,
ou escolhaCriar uma nova funçãopermitir SageMaker para criar uma função que tenha
aAmazonSageMakerFullAccesspolítica gerenciada anexada. Para obter mais informações,
consulte SageMaker Funções (p. 3583).

d.

Para Perfil de validação, especifique o seguinte:
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• Um nome para o perfil de validação.
• Uma definição de trabalho de treinamento. Este é um bloco JSON que descreve um
trabalho de treinamento. Ele está no mesmo formato que o parâmetro de entrada
TrainingJobDefinition da API CreateAlgorithm.
• Uma definição de trabalho de transformação. Este é um bloco JSON que descreve um
trabalho de transformação em lote. Ele está no mesmo formato que o parâmetro de entrada
TransformJobDefinition da API CreateAlgorithm.
e.

Escolha Criar algoritmo.

Criar um recurso de algoritmo (API)
Para criar um recurso de algoritmo usando o SageMaker API, chame oCreateAlgorithmAPI.

Criar um recurso de pacote de modelos
Para criar um recurso de pacote de modelos que você possa usar para criar modelos implantáveis na
Amazon SageMaker e publique noAWS Marketplaceespecifique as informações a seguir:
• O contêiner do Docker que comporta o código de inferência ou o recurso de algoritmo usado para treinar
o modelo.
• A localização dos artefatos do modelo. Os artefatos do modelo podem ser empacotados no mesmo
contêiner Docker do código de inferência ou armazenados no Amazon S3.
• Os tipos de instância aceitos pelo seu pacote de modelos para trabalhos de transformação em lote e de
inferência em tempo real.
• Perfis de validação, que são trabalhos de transformação em lote que SageMaker é executado para
testar o código de inferência do seu pacote de modelo.
Antes de listar pacotes de modelos no AWS Marketplace, você deve validá-los. Isso garante que
compradores e vendedores possam ter certeza de que os produtos funcionam na Amazon SageMaker.
Você poderá listar produtos no AWS Marketplace somente se a validação for bem-sucedida.
O procedimento de validação usa seu perfil de validação e dados de amostra para executar as seguintes
tarefas de validação:
1. Crie um modelo em sua conta usando a imagem de inferência do pacote do modelo e os artefatos
opcionais do modelo que estão armazenados no Amazon S3.

Note
Um pacote de modelos é específico da região em que foi criado. O bucket do S3 em que
os artefatos do modelo são armazenados deve estar na mesma região em que o pacote de
modelos foi criado.
2. Crie um trabalho de transformação em sua conta usando o modelo para verificar se sua imagem de
inferência funciona com SageMaker.
3. Criar um perfil de validação.

Note
No seu perfil de validação, forneça apenas os dados que você deseja expor publicamente.
A validação pode demorar algumas horas. Para ver o status dos trabalhos em sua conta, na SageMaker
console, veja oTransforme empregospáginas. Se a validação falhar, você poderá acessar os relatórios
de verificação e validação no SageMaker Console do. Depois de corrigir problemas, recrie o algoritmo.
Quando o status do algoritmo éCOMPLETED, encontre-o no SageMaker console e inicie o processo de
listagem
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Note
Para publicar seu pacote de modelos no AWS Marketplace, é necessário pelo menos um perfil
de validação.
Você pode criar um pacote de modelo usando o SageMaker console ou usando o SageMaker API.
Tópicos
• Criar um recurso de pacote de modelos (console) (p. 3524)
• Criar um recurso de pacote de modelos (API) (p. 3525)

Criar um recurso de pacote de modelos (console)
Para criar um pacote de modelo na SageMaker Console do :
1.

Abra o SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2.

No menu à esquerda, escolhaInferência.

3.

EscolhaPacotes modelo Marketplacee, em seguida, escolhaCrie um pacote de modelos de mercado.

4.

Na página Inference specifications (Especificações da inferência), forneça as seguintes informações:
a.

Para Model package name (Nome do pacote de modelos), digite um nome para seu pacote de
modelos. O nome do pacote de modelos deve ser exclusivo na sua conta e na região da AWS.
Esse nome deve ter de 1 a 64 caracteres. Os caracteres válidos são a-z, A-Z, 0-9 e hífen (-).

b.

Digite uma descrição para o pacote de modelos. Essa descrição aparece na SageMaker Console
doAWS Marketplace.

c.

Para Inference specification options (Opções de especificações de inferência), escolha Provide
the location of the inference image and model artifacts (Forneça a localização dos artefatos
de modelo e imagem de inferência) para criar um pacote de modelos usando um contêiner de
inferência e artefatos de modelo. Escolha Provide the algorithm used for training and its model
artifacts (Forneça o algoritmo usado para treinamento e seus artefatos de modelo) para criar
um pacote de modelos a partir de um recurso de algoritmo que você criou ou assinou no AWS
Marketplace.

d.

Se você escolher Provide the location of the inference image and model artifacts (Forneça a
localização dos artefatos de modelo e imagem de inferência) para Inference specification options
(Opções de especificações de inferência), forneça as seguintes informações para Container
definition (Definição de container) e Supported resources (Recursos compatíveis):
i.

Para Localização de imagem de inferência, digite o caminho para a imagem que contém seu
código de inferência. A imagem deve ser armazenada como um contêiner Docker no Amazon
ECR.

ii.

Para Local dos artefatos de dados do modelo, digite o local no S3 onde os artefatos do
modelo estão armazenados.

iii.

Para Container DNS host name (Nome do host DNS do contêiner), digite o nome do host
DNS a ser usado para o contêiner.

iv.

Para Supported instance types for real-time inference (Tipos de instâncias compatíveis para
inferência em tempo real), escolha os tipos de instância aceitos pelo seu pacote de modelos
para inferência em tempo real de endpoints hospedados do SageMaker .

v.

Para Tipos de instâncias compatíveis com trabalhos de transformação em lote, escolha
os tipos de instância aos quais seu pacote de modelos oferece suporte para trabalhos de
transformação em lote.

vi.

Para Tipos de conteúdo compatíveis, digite os tipos de conteúdo esperados pelo seu pacote
de modelos para solicitações de inferência.
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vii. Para Tipos de respostas de MIME compatíveis, digite os tipos MIME usados pelo pacote de
modelos para fornecer inferências.
e.

f.
5.

Se você escolher Forneça o algoritmo usado para treinamento e seus artefatos de modelo para
Opções de especificações de inferência, forneça as seguintes informações:
i.

Para ARN do algoritmo, digite o Nome de recurso da Amazon (ARN) do recurso de algoritmo
a ser usado para criar o pacote de modelos.

ii.

Para Local dos artefatos de dados do modelo, digite o local no S3 onde os artefatos do
modelo estão armazenados.

Escolha Next (Próximo).

Na página Validação e verificação, forneça as seguintes informações:
a.

Para Publicar este pacote de modelos no AWS Marketplace, escolha Sim para publicar o pacote
de modelos no AWS Marketplace.

b.

ParaValide esse recurso, escolhasimse você quiser SageMaker para executar trabalhos de
transformação em lote que você especifica para testar o código de inferência do seu pacote de
modelo.

Note
Para publicar seu pacote de modelos no AWS Marketplace, ele deve ser validado.
c.

ParaIAM role (Função do IAM), escolha uma função do IAM que tenha as permissões
necessárias para executar trabalhos de transformação em lote no SageMaker, ou
escolhaCriar uma nova funçãopermitir SageMaker para criar uma função que tenha
aAmazonSageMakerFullAccesspolítica gerenciada anexada. Para obter mais informações,
consulte SageMaker Funções (p. 3583).

d.

Para Perfil de validação, especifique o seguinte:
• Um nome para o perfil de validação.
• Uma definição de trabalho de transformação. Este é um bloco JSON que descreve um
trabalho de transformação em lote. Ele está no mesmo formato que o parâmetro de entrada
TransformJobDefinition da API CreateAlgorithm.

6.

EscolhaCrie um pacote de modelos de mercado.

Criar um recurso de pacote de modelos (API)
Para criar um pacote de modelo usando o SageMaker API, chame oCreateModelPackageAPI.

Usar recursos de algoritmos e pacotes de modelos
Você pode criar algoritmos e pacotes de modelos como recursos em sua Amazon SageMaker conta, e
você pode encontrar e assinar algoritmos e pacotes de modelos emAWS Marketplace.
Use algoritmos para:
• Executar trabalhos de treinamento. Para obter mais informações, consulte Usar um algoritmo para
executar um trabalho de treinamento (p. 3527).
• Executar trabalhos de ajuste de hiperparâmetros. Para obter mais informações, consulte Usar um
algoritmo para executar um trabalho de ajuste de hiperparâmetros (p. 3529).
• Criar pacotes de modelos. Depois de usar um recurso de algoritmo para executar um trabalho de
treinamento ou um trabalho de ajuste de hiperparâmetros, você pode usar os artefatos de modelo
gerados por esses trabalhos juntamente com o algoritmo para criar um pacote de modelos. Para obter
mais informações, consulte Criar um recurso de pacote de modelos (p. 3523).
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Note
Se você assinar um algoritmo no AWS Marketplace, será necessário criar um pacote de modelo
antes de poder usá-lo para obter inferências, criando um endpoint hospedado ou executando
um trabalho de transformação em lote.

Use pacotes de modelos para:
• Criar modelos que você pode usar para obter inferência em tempo real ou executar trabalhos de
transformação em lote. Para obter mais informações, consulte Usar um pacote de modelos para criar um
modelo (p. 3532).
• Criar endpoints hospedados para obter inferência em tempo real. Para obter mais informações, consulte
Implante o modelo em SageMaker Serviços de hospedagem (p. 88).
• Criar trabalhos de transformação em lote. Para obter mais informações, consulte (Opcional) Faça uma
previsão com a transformação Batch (p. 89).
Tópicos
• Usar um algoritmo para executar um trabalho de treinamento (p. 3527)
• Usar um algoritmo para executar um trabalho de ajuste de hiperparâmetros (p. 3529)
• Usar um pacote de modelos para criar um modelo (p. 3532)
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Usar um algoritmo para executar um trabalho de treinamento
Você pode criar e usar um recurso de algoritmo para criar um trabalho de treinamento usando a Amazon.
SageMaker Console do, a Amazon de baixo nível do SageMaker API, ou oAmazônia SageMaker SDK for
Python.
Tópicos
• Usar um algoritmo para executar um trabalho de treinamento (console) (p. 3527)
• Usar um algoritmo para executar um trabalho de treinamento (API) (p. 3528)
• Use um algoritmo para executar um Job de treinamento (Amazônia SageMaker SDK for
Python) (p. 3528)

Usar um algoritmo para executar um trabalho de treinamento (console)
Para usar um algoritmo para executar um trabalho de treinamento (console)
1.
2.

Abra o SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
Escolha Algoritmos.

3.

Escolha um algoritmo que você criou na lista naMeus algoritmosou escolha um algoritmo que você
assinou noAWS MarketplaceassinaturasGuia.
Escolha Criar trabalho de treinamento.

4.

O algoritmo escolhido será automaticamente selecionado.
5.

Na página Criar trabalho de treinamento, forneça as seguintes informações:
a.
b.

c.

Para Nome do trabalho, digite um nome para o trabalho de treinamento.
ParaIAM role (Função do IAM), escolha uma função do IAM que tenha as permissões necessárias
para executar trabalhos de treinamento no SageMaker, ou escolhaCriar uma nova funçãopermitir
SageMaker para criar uma função que tenha aAmazonSageMakerFullAccesspolítica
gerenciada anexada. Para obter mais informações, consulte SageMaker Funções (p. 3583).
Para Configuração de recursos, forneça as seguintes informações:
i.

Para Tipo de instância, escolha o tipo de instância a ser usado para treinamento.

ii.

Para Contagem de instâncias, digite o número de instâncias de ML a serem usadas no
trabalho de treinamento.
Para Volume adicional por instância (GB), digite o tamanho do volume de armazenamento de
ML que você deseja provisionar. Volumes de armazenamento de ML armazenam artefatos de
modelo e estados incrementais.

iii.
iv.

ParaChave de criptografia, se você quiser a Amazon SageMaker usar umAWSChave do
Serviço de Gerenciamento de Chaves para criptografar dados no volume de armazenamento
de ML anexado à instância de treinamento, especifique a chave.

v.
d.
e.
f.

Para Condição de interrupção, especifique o tempo máximo em segundos, minutos, horas ou
dias que você deseja que o trabalho de treinamento seja executado.
ParaVPC, escolha uma Amazon VPC que você deseja permitir que seu contêiner de treinamento
acesse. Para obter mais informações, consulteConCESCES SageMaker Vagas de treinamento:
acesso a recursos em seu Amazon VPC (p. 3697)
Para Hiperparâmetros, especifique os valores dos hiperparâmetros a serem usados para o
trabalho de treinamento.
Para Configuração dos dados de entrada, especifique os seguintes valores para cada canal
de dados de entrada a ser usado para o trabalho de treinamento. Você pode ver quais canais,
o algoritmo que você está usando para suporte de treinamento e o tipo de conteúdo, o tipo de
compressão suportado e os modos de entrada suportados para cada canal, emEspecificação do
canalSeção doResumo do algoritmopágina para o algoritmo.
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i.

Para Nome do canal, digite o nome do canal de entrada.

ii.

Para Tipo de conteúdo, digite o tipo de conteúdo dos dados que o algoritmo espera para o
canal.
Para Tipo de compactação, escolha o tipo de compactação de dados a ser usado, se houver.

iii.
iv.
v.

vi.

g.

Para Wrapper de registro, escolha RecordIO se o algoritmo espera dados no formato
RecordIO.
Para Tipo de dados do S3, Tipo de distribuição de dados do S3 e Localização do S3,
especifique os valores apropriados. Para obter informações sobre o significado desses
valores, consulte S3DataSource.
Para Modo de entrada, escolha Arquivo para fazer download dos dados do volume de
armazenamento de ML provisionado e montar o diretório em um volume do Docker. Escolha
Pipe para transmitir dados diretamente do Amazon S3 para o contêiner.

vii. Para adicionar outro canal de entrada, escolha Adicionar canal. Se você terminou de
adicionar canais de entrada, escolha Concluído.
Para a localização da Saída, especifique os seguintes valores:
i.

Para Caminho de saída do S3, escolha a localização do S3 na qual o trabalho de treinamento
armazena a saída, como artefatos de modelo.

Note
Você usa os artefatos de modelo armazenados nessa localização para criar um
modelo ou um pacote de modelos a partir desse trabalho de treinamento.
ii.
h.
i.

Para Encryption key (Chave de criptografia), se quiser que o SageMaker use uma chave do
AWS KMS para criptografar dados de saída em repouso na localização S3.

Para Tags, especifique uma ou mais tags para gerenciar o trabalho de treinamento. Cada tag
consiste em uma chave e um valor opcional. Chaves de tags devem ser exclusivas por recurso.
Escolha Criar trabalho de treinamento para executar o trabalho de treinamento.

Usar um algoritmo para executar um trabalho de treinamento (API)
Para usar um algoritmo para executar um trabalho de treinamento usando o SageMaker API,
especifique o nome ou o nome de recurso da Amazon (ARN) comoAlgorithmNamecampo
doAlgorithmSpecificationobjeto para o qual você passaCreateTrainingJob. Para obter
informações sobre modelos de treinamento em SageMaker, consulteTreine um modelo com a Amazon
SageMaker (p. 9).

Use um algoritmo para executar um Job de treinamento (Amazônia SageMaker
SDK for Python)
Use um algoritmo que você criou ou assinou no AWS Marketplace para criar um trabalho de treinamento,
crie um objeto AlgorithmEstimator e especifique o Nome de recurso da Amazon (ARN) ou o nome do
algoritmo como o valor do argumento algorithm_arn. Em seguida, chame o método fit do estimador.
Por exemplo:
from sagemaker import AlgorithmEstimator
data_path = os.path.join(DATA_DIR, 'marketplace', 'training')
algo = AlgorithmEstimator(
algorithm_arn='arn:aws:sagemaker:us-east-2:012345678901:algorithm/my-algorithm',
role='SageMakerRole',
instance_count=1,
instance_type='ml.c4.xlarge',
sagemaker_session=sagemaker_session,
base_job_name='test-marketplace')
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train_input = algo.sagemaker_session.upload_data(
path=data_path, key_prefix='integ-test-data/marketplace/train')
algo.fit({'training': train_input})

Usar um algoritmo para executar um trabalho de ajuste de
hiperparâmetros
Um trabalho de ajuste de hiperparâmetros localiza a melhor versão de um modelo, executando
muitos trabalhos de treinamento no seu conjunto de dados com o uso do algoritmo e de intervalos de
hiperparâmetros que você especifica. Em seguida, ele escolhe os valores de hiperparâmetros que resultam
no modelo de melhor desempenho, conforme avaliado por uma métrica que você escolhe. Para obter mais
informações, consulteExecute o ajuste automático do modelo com SageMaker (p. 2474)
Você pode criar e usar um recurso de algoritmo para criar um trabalho de ajuste de hiperparâmetros
usando o Amazon. SageMaker Console do, a Amazon de baixo nível do SageMaker API, ou oAmazônia
SageMaker SDK Python.
Tópicos
• Usar um algoritmo para executar um trabalho de ajuste de hiperparâmetros (console) (p. 3529)
• Usar um algoritmo para executar um trabalho de ajuste de hiperparâmetros (API) (p. 3531)
• Use um algoritmo para executar um Job de ajuste de hiperparâmetros (Amazônia SageMaker SDK
Python) (p. 3531)

Usar um algoritmo para executar um trabalho de ajuste de hiperparâmetros
(console)
Para usar um algoritmo para executar um trabalho de ajuste de hiperparâmetros (console)
1.
2.

Abra o SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
Escolha Algoritmos.

3.
4.

Escolha um algoritmo que você criou na lista naMeus algoritmosou escolha um algoritmo que você
assinou noAWS MarketplaceassinaturasGuia.
Escolha Criar trabalho de ajuste de hiperparâmetros.

5.

O algoritmo escolhido será automaticamente selecionado.
Na página Criar trabalho de ajuste de hiperparâmetros, forneça as seguintes informações:
a.

Para Início a quente, escolha Habilitar inicialização a quente para usar as informações de
trabalhos de ajuste de hiperparâmetros anteriores como ponto de partida para este trabalho de
ajuste de hiperparâmetros. Para obter mais informações, consulteExecutar um trabalho de ajuste
de hiperparâmetros de inicialização a quente (p. 2498)
i.

b.
c.

Escolha Algoritmo e dados idênticos se os dados de entrada forem os mesmos que os
dados de entrada dos trabalhos pai desse trabalho de ajuste de hiperparâmetros, ou escolha
Transferir aprendizagem para usar dados de entrada adicionais ou diferentes para esse
trabalho de ajuste de hiperparâmetros.
ii. Para Trabalhos de ajuste de hiperparâmetros principais, escolha até 5 trabalhos de ajuste de
hiperparâmetros a serem usados como pais nesse trabalho de ajuste de hiperparâmetros.
Para Nome do trabalho de ajuste de hiperparâmetros, digite um nome para o trabalho de ajuste.
ParaIAM role (Função do IAM), escolha uma função do IAM que tenha as permissões
necessárias para executar tarefas de ajuste de hiperparâmetro no SageMaker, ou
escolhaCriar uma nova funçãopermitir SageMaker para criar uma função que tenha
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aAmazonSageMakerFullAccesspolítica gerenciada anexada. Para obter mais informações,
consulte SageMaker Funções (p. 3583).
d.

ParaVPC, escolha uma Amazon VPC que você deseja permitir que os trabalhos de treinamento
que o trabalho de ajuste inicia acessem. Para obter mais informações, consulteConCESCES
SageMaker Vagas de treinamento: acesso a recursos em seu Amazon VPC (p. 3697)

e.

Escolha Next (Próximo).

f.

Para Métrica objetiva, escolha a métrica usada pelo trabalho de ajuste de hiperparâmetros
para determinar a melhor combinação de hiperparâmetros e escolha se deseja minimizar ou
maximizar essa métrica. Para obter mais informações, consulteVisualizar o melhor trabalho de
treinamento (p. 2496)

g.

Para Configuração dos hiperparâmetros, escolha intervalos para os hiperparâmetros
ajustáveis que você deseja que o trabalho de ajuste pesquise e defina valores estáticos
para os hiperparâmetros que devem permanecer constantes em todos os trabalhos de
treinamento iniciados pelo trabalho de ajuste de hiperparâmetros. Para obter mais informações,
consulteDefinir intervalos de hiperparâmetros (p. 2478)

h.

Escolha Next (Próximo).

i.

Para Configuração dos dados de entrada, especifique os seguintes valores para cada canal
de dados de entrada a ser usado para o trabalho de ajuste de hiperparâmetros. Você pode ver
quais são os canais compatíveis pelo algoritmo usado para ajuste de hiperparâmetros, o tipo de
conteúdo, o tipo de compactação com suporte e os modos de entrada com suporte para cada
canal, na seção Especificação do canal da página Resumo do algoritmo do algoritmo.
i.

Para Nome do canal, digite o nome do canal de entrada.

ii.

Para Tipo de conteúdo, digite o tipo de conteúdo dos dados que o algoritmo espera para o
canal.

iii.

Para Tipo de compactação, escolha o tipo de compactação de dados a ser usado, se houver.

iv.

Para Wrapper de registro, escolha RecordIO se o algoritmo espera dados no formato
RecordIO.

v.

Para Tipo de dados do S3, Tipo de distribuição de dados do S3 e Localização do S3,
especifique os valores apropriados. Para obter informações sobre o significado desses
valores, consulte S3DataSource.

vi.

Para Modo de entrada, escolha Arquivo para fazer download dos dados do volume de
armazenamento de ML provisionado e montar o diretório em um volume do Docker. Escolha
Pipe para transmitir dados diretamente do Amazon S3 para o contêiner.

vii. Para adicionar outro canal de entrada, escolha Adicionar canal. Se você terminou de
adicionar canais de entrada, escolha Concluído.
j.

Para a localização da Saída, especifique os seguintes valores:
i.

Para Caminho de saída do S3, escolha a localização do S3 na qual os trabalhos de
treinamento iniciados por esse trabalho de ajuste de hiperparâmetros armazenam a saída,
como artefatos de modelo.

Note
Você usa os artefatos de modelo armazenados nessa localização para criar
um modelo ou um pacote de modelos a partir desse trabalho de ajuste de
hiperparâmetros.
ii.
k.

Para Encryption key (Chave de criptografia), se quiser que o SageMaker use uma chave do
AWS KMS para criptografar dados de saída em repouso na localização S3.

Para Configuração de recursos, forneça as seguintes informações:
i.

Para Tipo de instância, escolha o tipo de instância a ser usado para cada trabalho de
treinamento iniciado pelo trabalho de ajuste de hiperparâmetros.
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ii.

Para Contagem de instâncias, digite o número de instâncias de ML a serem usadas para
cada trabalho de treinamento iniciada pelo trabalho de ajuste de hiperparâmetros.

iii.

Para Volume adicional por instância (GB), digite o tamanho do volume de armazenamento
de ML no qual você deseja provisionar cada trabalho de treinamento iniciado pelo trabalho
de ajuste de hiperparâmetros. Volumes de armazenamento de ML armazenam artefatos de
modelo e estados incrementais.

iv.
l.

ParaChave de criptografia, se você quiser a Amazon SageMaker usar umAWSChave do
Serviço de Gerenciamento de Chaves para criptografar dados no volume de armazenamento
de ML anexado às instâncias de treinamento, especifique a chave.
Para Limites de recursos, forneça as seguintes informações:
i.

Para Máximo de trabalhos de treinamento, especifique o número máximo de trabalhos de
treinamento que você deseja que o trabalho de ajuste de hiperparâmetros inicie. Um trabalho
de ajuste de hiperparâmetros pode iniciar no máximo 500 trabalhos de treinamento.

ii.

Para Máximo de trabalhos de treinamento paralelos, especifique o número máximo de
trabalhos de treinamento simultâneos que o trabalho de ajuste de hiperparâmetros pode
iniciar. Um trabalho de ajuste de hiperparâmetros pode iniciar no máximo 10 trabalhos de
treinamento simultâneos.

iii.

Para Condição de interrupção, especifique o tempo máximo em segundos, minutos, horas ou
dias durante o qual você deseja que cada trabalho de treinamento iniciado pelo trabalho de
ajuste de hiperparâmetros seja executado.
m. Para Tags, especifique uma ou mais tags para gerenciar o trabalho de ajuste de hiperparâmetros.
Cada tag consiste em uma chave e um valor opcional. Chaves de tags devem ser exclusivas por
recurso.
n. Escolha Criar trabalhos para executar o trabalho de ajuste de hiperparâmetros.

Usar um algoritmo para executar um trabalho de ajuste de hiperparâmetros (API)
Para usar um algoritmo para executar um trabalho de ajuste de hiperparâmetros usando o SageMaker API,
especifique o nome ou o nome de recurso da Amazon (ARN) do algoritmo comoAlgorithmNamecampo
doAlgorithmSpecificationobjeto para o qual você passaCreateHyperParameterTuningJob.
Para obter informações sobre o ajuste de hiperparâmetro no SageMaker, consulteExecute o ajuste
automático do modelo com SageMaker (p. 2474).

Use um algoritmo para executar um Job de ajuste de hiperparâmetros (Amazônia
SageMaker SDK Python)
Use um algoritmo que você criou ou assinou no AWS Marketplace para criar um trabalho de ajuste de
hiperparâmetros, crie um objeto AlgorithmEstimator e especifique o Nome de recurso da Amazon
(ARN) ou o nome do algoritmo como o valor do argumento algorithm_arn. Em seguida, inicialize
um objeto HyperparameterTuner com o AlgorithmEstimator que você criou como o valor do
argumento estimator. Por fim, chame o método fit do AlgorithmEstimator. Por exemplo:
from sagemaker import AlgorithmEstimator
from sagemaker.tuner import HyperparameterTuner
data_path = os.path.join(DATA_DIR, 'marketplace', 'training')
algo = AlgorithmEstimator(
algorithm_arn='arn:aws:sagemaker:us-east-2:764419575721:algorithm/scikitdecision-trees-1542410022',
role='SageMakerRole',
instance_count=1,
instance_type='ml.c4.xlarge',
sagemaker_session=sagemaker_session,
base_job_name='test-marketplace')
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train_input = algo.sagemaker_session.upload_data(
path=data_path, key_prefix='integ-test-data/marketplace/train')
algo.set_hyperparameters(max_leaf_nodes=10)
tuner = HyperparameterTuner(estimator=algo, base_tuning_job_name='some-name',
objective_metric_name='validation:accuracy',
hyperparameter_ranges=hyperparameter_ranges,
max_jobs=2, max_parallel_jobs=2)
tuner.fit({'training': train_input}, include_cls_metadata=False)
tuner.wait()

Usar um pacote de modelos para criar um modelo
Use um pacote de modelos para criar um modelo implantável que possa ser usado para obter inferências
em tempo real criando um endpoint hospedado ou para executar trabalhos de transformação em lote.
Você pode criar um modelo implantável a partir de um pacote de modelos usando o Amazon SageMaker
Console do, o de baixo nível SageMaker API), ou oAmazônia SageMaker SDK for Python.
Tópicos
• Usar um pacote de modelos para criar um modelo (console) (p. 3532)
• Usar um pacote de modelos para criar um modelo (API) (p. 3533)
• Use um Package de modelo para criar um modelo (Amazônia SageMaker SDK for Python) (p. 3533)

Usar um pacote de modelos para criar um modelo (console)
Para criar um modelo implantável a partir de um pacote de modelos (console)
1.

Abra o SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2.

Escolha Pacotes de modelos.

3.

Escolha um pacote de modelo que você criou na lista naMeus pacotes de modelosou escolha um
pacote de modelo que você assinou noAWS MarketplaceassinaturasGuia.

4.

Escolha Create model (Criar modelo).

5.

Em Nome do modelo, digite um nome para o modelo.

6.

ParaIAM role (Função do IAM), escolha uma função do IAM que tenha as permissões necessárias
para chamar todos os outros serviços da em seu nome ou escolhaCriar uma nova funçãopermitir
SageMaker para criar uma função que tenha aAmazonSageMakerFullAccesspolítica gerenciada
anexada. Para obter mais informações, consulte SageMaker Funções (p. 3583).

7.

ParaVPC, escolha uma Amazon VPC que você deseja permitir que o modelo acesse. Para obter mais
informações, consulteConCESCES SageMaker Endpoints hospedados: acesso a recursos em seu
Amazon VPC (p. 3700)

8.

Deixe os valores padrão para Opções de entrada de contêiner e Escolher pacote de modelos.

9.

Para variáveis de ambiente, forneça os nomes e valores das variáveis de ambiente que você deseja
transmitir ao contêiner do modelo.

10. Para Tags, especifique uma ou mais tags para gerenciar o modelo. Cada tag consiste em uma chave
e um valor opcional. Chaves de tags devem ser exclusivas por recurso.
11. Escolha Create model (Criar modelo).
Depois de criar um modelo implantável, você pode usá-lo para configurar um endpoint para inferência
em tempo real ou para criar um trabalho de transformação em lote para obter inferências em conjuntos
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de dados inteiros. Para obter informações sobre a hospedagem de endpoints no SageMaker,
consulteImplemente modelos para inferência.

Usar um pacote de modelos para criar um modelo (API)
Para usar um pacote de modelo para criar um modelo implantável usando o SageMaker API, especifique
o nome ou o nome de recurso da Amazon (ARN) do pacote de modelos comoModelPackageNamecampo
doContainerDefinitionobjeto que você passa para oCreateModelAPI.
Depois de criar um modelo implantável, você pode usá-lo para configurar um endpoint para inferência em
tempo real ou para criar um trabalho de transformação em lote para obter inferências em conjuntos de
dados inteiros. Para obter informações sobre endpoints hospedados em SageMaker, consulteImplemente
modelos para inferência.

Use um Package de modelo para criar um modelo (Amazônia SageMaker SDK for
Python)
Para usar um pacote de modelo para criar um modelo implantável usando o SageMaker SDK do Python,
inicialize umModelPackageobjetar e passar o nome de recurso da Amazon (ARN) do pacote de modelos
comomodel_package_arnargumento. Por exemplo:
from sagemaker import ModelPackage
model = ModelPackage(role='SageMakerRole',
model_package_arn='training-job-scikit-decision-trees-1542660466-6f92',
sagemaker_session=sagemaker_session)

Depois de criar um modelo implantável, você pode usá-lo para configurar um endpoint para inferência
em tempo real ou para criar um trabalho de transformação em lote para obter inferências em conjuntos
de dados inteiros. Para obter informações sobre a hospedagem de endpoints no SageMaker,
consulteImplemente modelos para inferência.

Vender Amazon SageMaker Algoritmos e pacotes
de modelos
Venda da Amazon SageMaker algoritmos e pacotes de modelos é um processo de três etapas:
1. Desenvolva seu algoritmo ou modelo e empacote-o em um contêiner de Docker. Para obter mais
informações, consulte Desenvolva algoritmos e modelos na Amazon SageMaker (p. 3534).
2. Crie um recurso de algoritmo ou de pacote de modelos no SageMaker. Para obter mais informações,
consulte Criar recursos de algoritmos e pacotes de modelos (p. 3519).
3. Registre-se como vendedor no AWS Marketplace e liste seu algoritmo ou pacote de modelos no AWS
Marketplace. Para obter informações sobre como se registrar como vendedor, consulte Conceitos
básicos para começar como vendedor no Guia do usuário para provedores do AWS Marketplace.
Para obter informações sobre como listar e monetizar seus algoritmos e pacotes de modelos,
consulteListando algoritmos e pacotes de modelos emAWSMarketplace de Machine LearningnaGuia do
usuário doAWS MarketplaceFornecedores.
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Tópicos
• Desenvolva algoritmos e modelos na Amazon SageMaker (p. 3534)
• Criar recursos de algoritmos e pacotes de modelos (p. 3519)
• Listar seu algoritmo ou pacote de modelos no AWS Marketplace (p. 3536)

Desenvolva algoritmos e modelos na Amazon
SageMaker
Antes de criar recursos de pacotes de algoritmos e modelos para usar na Amazon SageMaker ou liste
emAWS Marketplace, você precisa desenvolvê-los e empacotá-los em contêineres Docker.

Note
Quando algoritmos e pacotes de modelos são criados para listagem no AWS Marketplace, o
SageMaker verifica os contêineres em busca de vulnerabilidades de segurança nos sistemas
operacionais com suporte.
Apenas as seguintes versões de sistema operacional são compatíveis:
• Debian: 6,0, 7, 8, 9, 10
• Ubuntu: 12,04, 12,10, 13,04, 14,04, 14,10, 15,04, 15,10, 16,04, 16,10, 17,04, 17,10, 18,04,
18,10
• CentOS: 5, 6, 7
• Oracle Linux: 5, 6, 7
• Alpino: 3,3, 3,4, 3,5
• Amazon Linux
Tópicos
• Desenvolva algoritmos em SageMaker (p. 3535)
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• Desenvolva modelos em SageMaker (p. 3535)

Desenvolva algoritmos em SageMaker
Um algoritmo deve ser empacotado como um contêiner docker e armazenado no Amazon ECR para
ser usado em SageMaker. O contêiner de Docker inclui o código de treinamento usado para executar
trabalhos de treinamento e, opcionalmente, o código de inferência usado para obter inferências de
modelos treinados usando o algoritmo.
Para obter informações sobre o desenvolvimento de algoritmos em SageMaker e embalandoos como recipientes, vejaUso de contêineres do Docker com SageMaker (p. 3190). Para obter
um exemplo completo de como criar um contêiner de algoritmo, consulte o caderno de amostra
emhttps://sagemaker-examples.readthedocs.io/en/latest/advanced_functionality/scikit_bring_your_own/
scikit_bring_your_own.html. Você também pode encontrar o bloco de anotações de amostra em uma
SageMaker instância de bloco de anotações O bloco de anotações está na seção Funcionalidade
avançada e se chama scikit_bring_your_own.ipynb. Para obter informações sobre como usar os
blocos de anotações de amostra em uma instância de bloco de anotações, consulte Blocos de anotações
de exemplo (p. 315).
Sempre teste completamente seus algoritmos antes de criar recursos de algoritmo para publicação no
AWS Marketplace.

Note
Quando um comprador assina seu produto em contêiner, os contêineres de Docker são
executados em um ambiente isolado (sem acesso à Internet). Quando você criar seus
contêineres, não dependa de chamadas de saída pela Internet. Chamadas para serviços da AWS
também não são permitidas.

Desenvolva modelos em SageMaker
Um modelo implantável em SageMaker consiste em código de inferência, artefatos de modelo, uma
função do IAM usada para acessar recursos e outras informações necessárias para implantar o modelo no
SageMaker. Artefatos de modelo são os resultados do treinamento de um modelo usando um algoritmo de
machine learning. O código de inferência deve ser empacotado em um contêiner Docker e armazenado no
Amazon ECR. Você pode empacotar os artefatos do modelo no mesmo contêiner do código de inferência
ou armazená-los no Amazon S3.
Você cria um modelo executando um trabalho de treinamento no SageMaker, ou treinando um algoritmo
de aprendizado de máquina fora do SageMaker. Se você administra um trabalho de treinamento em
SageMaker, os artefatos do modelo resultantes estão disponíveis naModelArtifactscampo na
resposta a uma chamada para oDescribeTrainingJoboperação. Para obter informações sobre como
desenvolver uma SageMaker contêiner modelo, consulteUsar o próprio código de inferência (p. 3230).
Para obter um exemplo completo de como criar um contêiner modelo a partir de um modelo treinado
fora do SageMaker, veja o caderno de amostra emhttps://sagemaker-examples.readthedocs.io/en/
latest/advanced_functionality/xgboost_bring_your_own_model/xgboost_bring_your_own_model.html.
Você também pode encontrar o bloco de anotações de amostra em uma SageMaker instância de
bloco de anotações O bloco de anotações está na seção Funcionalidade avançada e se chama
xgboost_bring_your_own_model.ipynb. Para obter informações sobre como usar os blocos
de anotações de amostra em uma instância de bloco de anotações, consulte Blocos de anotações de
exemplo (p. 315).
Sempre teste completamente seus modelos antes de criar pacotes de modelos para publicação no AWS
Marketplace.

Note
Quando um comprador assina seu produto em contêiner, os contêineres de Docker são
executados em um ambiente isolado (sem acesso à Internet). Quando você criar seus
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contêineres, não dependa de chamadas de saída pela Internet. Chamadas para serviços da AWS
também não são permitidas.

Listar seu algoritmo ou pacote de modelos no AWS
Marketplace
Depois de criar e validar seu algoritmo ou modelo na Amazon SageMaker, liste seu produto emAWS
Marketplace. O processo de listagem disponibiliza seus produtos no AWS Marketplace e no console do
SageMaker .
Para listar produtos no AWS Marketplace, você deve ser um vendedor registrado. Para se registrar, use
o processo de autorregistro no AWS Marketplace Management Portal (AMMP). Para obter informações,
consulte Conceitos básicos para começar como vendedor no Guia do usuário para provedores do AWS
Marketplace. Quando você inicia o processo de listagem de produtos na Amazon SageMaker console,
verificamos seu status de registro de vendedor. Se o registro ainda não tiver sido feito, forneceremos as
devidas orientações.
Para iniciar o processo de listagem, siga um destes procedimentos:
• Do SageMaker Console do, escolha o produto, escolhaAçõese escolhaPublique um novo anúncio do
ML Marketplace. Isso transporta a referência ao produto, o Amazon Resource Name (ARN – Nome de
recurso da Amazon), e direciona você para o AMMP a fim de criar a listagem.
• Acesse Processo de listagem de ML, insira manualmente o Nome de recurso da Amazon (ARN) e inicie
a listagem do produto. Esse processo transporta os metadados do produto que você inseriu ao criar o
produto no SageMaker. Para uma listagem do algoritmo, as informações incluem os tipos de instância e
os hiperparâmetros com suporte. Além disso, você pode inserir uma descrição de produto, informações
promocionais e informações de suporte, como você faria com outros produtos AWS Marketplace.

Encontrar e assinar algoritmos e pacotes de
modelos no AWS Marketplace
Com o AWS Marketplace, você pode navegar e procurar centenas de algoritmos e modelos de machine
learning em uma ampla variedade de categorias, como visão computacional, processamento de linguagem
natural, reconhecimento de fala, texto, dados, voz, imagem, análise de vídeo, detecção de fraude, análise
preditiva e muito mais.

Para encontrar algoritmos no AWS Marketplace
1.
2.

Abra a Amazon SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
Escolha Algoritmos e depois Encontrar algoritmos.
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Isso leva você para a página de algoritmos do AWS Marketplace. Para obter informações sobre como
encontrar e assinar algoritmos no AWS Marketplace, consulte Produtos de machine learning, no Guia
do usuário do AWS Marketplace para consumidores do AWS.

Para encontrar pacotes de modelos no AWS Marketplace
1.

Abra as SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.

2.

Escolha Pacotes de modelos e depois Encontrar pacotes de modelos.
Isso leva você para a página de pacotes de modelo do AWS Marketplace. Para obter informações
sobre como localizar e assinar pacotes de modelos no AWS Marketplace, consulte Produtos de
machine learning, no Guia do usuário do AWS Marketplace para consumidores do AWS.

Usar algoritmos e pacotes de modelos
Para obter informações sobre o uso de algoritmos e pacotes de modelos que você assina no SageMaker,
consulte Usar recursos de algoritmos e pacotes de modelos (p. 3525) .

Note
Quando você cria um trabalho de treinamento, um endpoint de inferência e um trabalho de
transformação em lote de um algoritmo ou pacote de modelo assinado no AWS Marketplace, os
contêineres de treinamento e inferência não têm acesso à Internet. Como os contêineres não
têm acesso à Internet, o vendedor do algoritmo ou pacote de modelos não tem acesso aos seus
dados.

3537

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Controle de acesso

Segurança na Amazon SageMaker
A segurança da nuvem na AWS é a nossa maior prioridade. Como cliente da AWS, você se contará com
um datacenter e uma arquitetura de rede criados para atender aos requisitos das organizações com as
maiores exigências de segurança.
A segurança é uma responsabilidade compartilhada entre a AWS e você. O modelo de responsabilidade
compartilhada descreve isto como segurança da nuvem e segurança na nuvem:
• Segurança da nuvem: a AWS é responsável pela proteção da infraestrutura que executa produtos
da AWS na Nuvem AWS. A AWS também fornece serviços que podem ser usados com segurança.
Auditores de terceiros testam e verificam regularmente a eficácia da nossa segurança como parte
dos programas de conformidade da AWS. Para saber mais sobre os programas de conformidade que
se aplicam à Amazon SageMakerConsulte, ConsulteAWSServiços da no escopo por programa de
conformidade.
• Segurança da nuvem: sua responsabilidade é determinada pelo serviço da AWS que você usa. Você
também é responsável por outros fatores, incluindo a confidencialidade de seus dados, os requisitos da
sua empresa e as leis e regulamentos aplicáveis.
Esta documentação ajuda a entender como aplicar o modelo de responsabilidade compartilhada ao usar
o SageMaker. Os tópicos a seguir mostram como configurar o SageMaker para atender aos objetivos de
segurança e conformidade. Você também aprende a usar outrosAWSserviços que ajudam a monitorar e
proteger o SageMaker Recursos
Tópicos
• Controle de acesso (p. 3538)
• Proteção de dados na Amazon SageMaker (p. 3540)
• Identity and Access Management para a Amazon SageMaker (p. 3546)
• Registro em log e monitoramento (p. 3677)
• Validação de compatibilidade para Amazon SageMaker (p. 3678)
• Resiliência na Amazon SageMaker (p. 3678)
• Segurança da infraestrutura na Amazon SageMaker (p. 3678)

Controle de acesso
Amazônia SageMaker Cadernos de estúdio e SageMaker as instâncias de notebook diferem em seus
ambientes de execução. Os tópicos a seguir descrevem como controlar o acesso root a esses notebooks.
Tópicos
• Controle de acesso e SageMaker Cadernos de estúdio (p. 3538)
• Controle o acesso root a um SageMaker instância caderno (p. 3540)

Controle de acesso e SageMaker Cadernos de
estúdio
Amazônia SageMaker O Studio usa permissões de sistema de arquivos e contêineres para controle de
acesso e isolamento de usuários e notebooks do Studio. Essa é uma das principais diferenças entre os
notebooks Studio e SageMaker instâncias de caderno. Este tópico descreve como as permissões são
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configuradas para evitar ameaças à segurança, o que SageMaker faz isso por padrão e como o cliente
pode personalizar as permissões. Para obter mais informações sobre notebooks Studio e seu ambiente de
execução, consulteUsar a Amazon SageMaker Cadernos de estúdio (p. 135).
SageMaker permissões de aplicativos
UMAexecutar como usuárioé um usuário/grupo POSIX que é usado para executar o JupyterServer
aplicação e KernelGateway aplicativos dentro do contêiner do contêiner.
O usuário run-as do JupyterServer app é sagemaker-user (1000) por padrão. Esse usuário tem permissões
sudo para habilitar a instalação de dependências, como pacotes yum.
O usuário run-as do KernelGateway apps é root (0) por padrão. Esse usuário pode instalar dependências
usando pip/apt-get/conda.
Devido ao remapeamento do usuário, nenhum usuário pode acessar recursos ou fazer alterações na
instância do host.
Remapeamento de usuário
SageMaker realiza o remapeamento do usuário para mapear um usuário dentro do contêiner para um
usuário na instância hospedeira fora do contêiner. O intervalo de IDs de usuário (0 a 65535) no contêiner
é mapeado para IDs de usuário não privilegiados acima de 65535 na instância. Por exemplo, sagemakeruser (1000) dentro do contêiner pode ser mapeado para o usuário (200001) na instância, onde o número
entre parênteses é o ID do usuário. Se o cliente criar um novo usuário/grupo dentro do contêiner, ele
não terá privilégios na instância do host, independentemente do ID do usuário/grupo. O usuário raiz do
contêiner também é mapeado para um usuário não privilegiado na instância. Para obter mais informações,
consulteIsole contêineres com um namespace de usuário.
Permissões de imagem personalizadas
Os clientes podem trazer seu próprio costume SageMaker imagens. Essas imagens podem especificar um
usuário/grupo diferente para iniciar o KernelGateway aplicação. O cliente pode implementar um controle de
permissão refinado dentro da imagem, por exemplo, para desativar o acesso root ou realizar outras ações.
O mesmo remapeamento de usuário se aplica aqui. Para obter mais informações, consulteTraga o seu
SageMaker imagem (p. 160)
Isolamento do
O Docker mantém uma lista dos recursos padrão que o contêiner pode usar. SageMaker não adiciona
recursos adicionais. SageMaker adiciona regras de rota específicas para bloquear solicitações ao Amazon
EFS e aoserviço de metadados da instância(IMDS) do contêiner. Os clientes não podem alterar essas
regras de rota a partir do contêiner. Para obter mais informações, consultePrivilégio de tempo de execução
e recursos do Linux.
Acesso aos metadados do aplicativo
Os metadados usados pelos aplicativos em execução são montados no contêiner com permissão de
somente leitura. Os clientes não conseguem modificar esses metadados do contêiner. Para obter os
metadados disponíveis, consulteObter metadados do bloco de anotações e do aplicativo (p. 146).
Isolamento do usuário no EFS
Quando você se integra ao Studio, SageMaker cria um volume do Amazon Elastic File System (EFS)
para seu domínio que é compartilhado por todos os usuários do Studio no domínio. Cada usuário obtém
seu próprio diretório pessoal privado no volume EFS. Esse diretório inicial é usado para armazenar
os cadernos do usuário, repositórios Git e outros dados. Para impedir que outros usuários no domínio
acessem os dados do usuário, SageMakercria uma ID de usuário global exclusiva para o perfil do usuário
e a aplica como uma ID de usuário/grupo POSIX para o diretório inicial do usuário.
Acesso ao EBS
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Um volume do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) é anexado à instância do host e compartilhado
em todas as imagens. Ele é usado para o volume raiz dos notebooks e armazena dados temporários
gerados dentro do contêiner. O armazenamento não persiste quando a instância que executa os
notebooks é excluída. O usuário raiz dentro do contêiner não pode acessar o volume do EBS.
Acesso IMDS
Por questões de segurança, o acesso ao Serviço de Metadados de Instância (IMDS) do Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2) não está disponível no SageMaker Amazon. Para obter mais informações
sobre o IMDS, consulteMetadados da instância e dados do usuário.

Controle o acesso root a um SageMaker instância
caderno
Por padrão, quando você cria uma instância de bloco de anotações, os usuários que efetuam login nessa
instância de bloco de anotações possuem acesso raiz. A ciência de dados é um processo iterativo que
pode exigir que o cientista de dados teste e use diferentes pacotes e ferramentas de software, portanto,
muitos usuários de instâncias de bloco de anotações precisam ter acesso raiz para poder instalar essas
ferramentas e pacotes. Como os usuários com acesso raiz possuem privilégios de administrador, eles
podem acessar e editar todos os arquivos em uma instância de bloco de anotações com acesso raiz
habilitada.
Se você não deseja que os usuários tenham acesso raiz a uma instância de bloco de anotações, quando
chamar as operações CreateNotebookInstance ou UpdateNotebookInstance, defina o campo
RootAccess como Disabled. Você também pode desativar o acesso root para usuários ao criar ou
atualizar uma instância de notebook na Amazon. SageMakerConsole do. Para obter mais informações,
consulte Etapa 1: Criar uma Amazon SageMaker Instância do cad (p. 77).

Note
As configurações do ciclo de vida precisam de acesso raiz para poder configurar uma instância
de bloco de anotações. Por causa disso, as configurações de ciclo de vida associadas a uma
instância de bloco de anotações sempre são executadas com acesso raiz, ainda que você
desabilite o acesso raiz para os usuários.

Note
Por motivos de segurança, o Rootless Docker é instalado em instâncias de notebook desativadas
com root em vez do Docker normal. Para obter mais informações, consulteExecute o daemon do
Docker como um usuário não root (modo Rootless)

Proteção de dados na Amazon SageMaker
OAWS modelo de responsabilidade compartilhadase aplica à proteção de dados na Amazon SageMaker.
Conforme descrito nesse modelo, a AWS é responsável por proteger a infraestrutura global que executa
toda a Nuvem AWS. Você é responsável por manter o controle sobre seu conteúdo hospedado nessa
infraestrutura. Esse conteúdo inclui as tarefas de configuração e gerenciamento de segurança dos
Serviços da AWS que você usa. Para obter mais informações sobre a privacidade de dados, consulte
as Perguntas frequentes sobre privacidade de dados. Para obter mais informações sobre a proteção de
dados na Europa, consulte a postagem do blog AWS Shared Responsibility Model and GDPR no Blog de
segurança da AWS.
Para fins de proteção de dados, recomendamos que você proteja as credenciais da conta da Conta da
AWS e configure as contas de usuário individuais com o AWS Identity and Access Management (IAM).
Dessa maneira, cada usuário receberá apenas as permissões necessárias para cumprir suas obrigações
de trabalho. Recomendamos também que você proteja seus dados das seguintes formas:
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• Use uma autenticação multifator (MFA) com cada conta.
• Use SSL/TLS para se comunicar com os recursos da AWS. Recomendamos TLS 1.2 ou posterior.
• Configure o registro em log das atividades da API e do usuário com o AWS CloudTrail.
• Use as soluções de criptografia da AWS, juntamente com todos os controles de segurança padrão nos
serviços da AWS.
• Use serviços gerenciados de segurança avançada, como o Amazon Macie, que ajuda a localizar e
proteger dados pessoais armazenados no Amazon S3.
• Se você precisar de módulos criptográficos validados pelo FIPS 140-2 ao acessar a AWS por meio de
uma interface de linha de comando ou uma API, use um endpoint do FIPS. Para obter mais informações
sobre endpoints do FIPS, consulte Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2.
É altamente recomendável que você nunca coloque informações de identificação confidenciais, como
endereços de e-mail dos seus clientes, em marcações ou campos de formato livre, como um campo Name
(Nome). Isso inclui quando você trabalha com a Amazon SageMaker ou outroAWSserviços usando o
console, a APIAWS CLI, ouAWSSDKs. Quaisquer dados inseridos em marcações ou campos de formato
livre usados para nomes podem ser usados para logs de cobrança ou diagnóstico. Se você fornecer
um URL para um servidor externo, recomendemos fortemente que não sejam incluídas informações de
credenciais no URL para validar a solicitação a esse servidor.
Tópicos
• Proteção de dados em repouso usando criptografia (p. 3541)
• Proteção de dados em trânsito com criptografia (p. 3543)
• Gerenciamento de chaves (p. 3545)
• Privacidade do tráfego entre redes (p. 3546)

Proteção de dados em repouso usando criptografia
Para proteger sua Amazon SageMaker Cadernos de estúdio e SageMaker instâncias de notebook, junto
com seus dados de construção de modelos e artefatos de modelo, SageMaker criptografa os notebooks,
bem como os resultados dos trabalhos de treinamento e transformação Batch. SageMaker os criptografa
por padrão usando oAWSChave gerenciada do Amazon S3. IssoAWSA chave gerenciada do Amazon
S3 não pode ser compartilhada para acesso entre contas. Para acesso entre contas, especifique sua
chave gerenciada pelo cliente ao criar SageMaker recursos para que eles possam ser compartilhados para
acesso entre contas. Para obter mais informações sobreAWS KMSConsulte, ConsulteO que é oAWSKey
Management Management Management Service.
Tópicos
• Cadernos de estúdio (p. 3541)
• Instâncias de notebook, SageMaker trabalhos e endpoints (p. 3542)

Cadernos de estúdio
Na Amazon SageMaker Studio, sua SageMaker Os notebooks e os dados do Studio podem ser
armazenados nos seguintes locais:
• Um bucket S3 — Quando você se integra ao Studio e ativa recursos de notebook compartilháveis,
SageMaker compartilha snapshots e metadados do notebook em um bucket do Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
• Um volume EFS — quando você se integra ao Studio, SageMaker anexa um volume do Amazon Elastic
File System (Amazon EFS) ao seu domínio para armazenar caderno e arquivos de dados Studio. O
volume EFS persiste depois que o domínio é excluído.
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• Um volume do EBS — quando você abre um notebook no Studio, um Amazon Elastic Block Store
(Amazon EBS) é anexado à instância na qual o notebook é executado. O volume do EBS persiste
durante a instância.
SageMaker usa oAWS Key Management Service(AWS KMS) para criptografar o bucket do S3 e os
dois volumes. Por padrão, ele usa umChave gerenciada pela AWS. Para obter mais controle, você
pode especificar sua própria chave gerenciada pelo cliente ao fazer a integração com o Studio ou por
meio do SageMaker API. Para obter mais informações, consulteIntegração na Amazon SageMaker
Domínio (p. 37)eCreateDomain.
NoCreateDomainAPI, você usa oS3KmsKeyIdparâmetro para especificar a chave gerenciada pelo
cliente para notebooks compartilháveis. Você usa oKmsKeyIdparâmetro para especificar a chave
gerenciada pelo cliente para os volumes EFS e EBS. A mesma chave gerenciada pelo cliente é usada
para os dois volumes. A chave gerenciada pelo cliente para notebooks compartilháveis pode ser a mesma
chave gerenciada pelo cliente usada para os volumes ou uma chave gerenciada pelo cliente diferente.

Instâncias de notebook, SageMaker trabalhos e endpoints
Para criptografar o volume de armazenamento de aprendizado de máquina (ML) anexado a notebooks,
trabalhos de processamento, trabalhos de treinamento, trabalhos de ajuste de hiperparâmetros, trabalhos
de transformação em lote e endpoints, você pode passar umAWS KMSchave para SageMaker. Se você
não especificar uma chave KMS, SageMaker criptografa volumes de armazenamento com uma chave
transitória e os descarta imediatamente após criptografar o volume de armazenamento. Para instâncias
de notebook, se você não especificar uma chave KMS, SageMakercriptografa os volumes do sistema
operacional e os volumes de dados de ML com uma chave KMS gerenciada pelo sistema.
Você pode usar umAWSgerenciadoAWS KMSchave para criptografar todos os volumes do sistema
operacional da instância. Você pode criptografar todos os volumes de dados de ML para todos SageMaker
instâncias com umAWS KMSchave que você especifica. Os volumes de armazenamento de ML são
montados da seguinte forma:
• Blocos de anotações - /home/ec2-user/SageMaker
• Processamento – /opt/ml/processing e /tmp/
• Treinamento - /opt/ml/ e /tmp/
• Lote - /opt/ml/ e /tmp/
• Endpoints - /opt/ml/ e /tmp/
Os contêineres de trabalho de processamento, de transformação em lote e de treinamento e seu
armazenamento são de natureza efêmera. Quando o trabalho é concluído, a saída é enviada para o
Amazon S3 usandoAWS KMScriptografia com um opcionalAWS KMSchave que você especifica e a
instância é desmontada. Se umAWS KMSA chave não é fornecida na solicitação de trabalho, a saída é
criptografada por padrão usando oAWSChave gerenciada do Amazon S3.

Note
A política chave para umAWSA chave gerenciada para o Amazon S3 não pode ser editada,
portanto, permissões entre contas não podem ser concedidas para essas políticas de chaves.
Se o bucket Amazon S3 de saída para a solicitação for de outra conta, especifique o seuAWS
KMSChave do cliente na solicitação de trabalho e garanta que a função de execução do trabalho
tenha permissões para criptografar dados com ela.

Important
Dados confidenciais que precisam ser criptografados com uma chave KMS por motivos de
conformidade devem ser armazenados no volume de armazenamento de ML ou no Amazon S3,
os quais podem ser criptografados usando uma chave KMS que você especificar.
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Quando você abre uma instância de notebook, SageMaker salva o arquivo e todos os arquivos associados
a ele na SageMaker pasta no volume de armazenamento de ML por padrão. Quando você encerra uma
instância de bloco de notas, o SageMaker cria um snapshot do volume de armazenamento de ML. Todas
as personalizações do sistema operacional da instância interrompida, como bibliotecas personalizadas
instaladas ou configurações de nível de sistema operacional, serão perdidas. Considere usar uma
configuração de ciclo de vida para automatizar personalizações da instância de bloco de anotações
padrão. Quando você encerra uma instância, o snapshot e o volume de armazenamento de ML são
excluídos. Qualquer dado que você precise persistir além da vida útil da instância do notebook deve ser
transferido para um bucket do Amazon S3.

Note
Alguns baseados em Nitro SageMaker as instâncias incluem armazenamento local, dependendo
do tipo de instância. Os volumes de armazenamento local são criptografados usando um módulo
de hardware na instância. Não é possível usar uma chave do KMS em um tipo de instância
com armazenamento local. Para obter uma lista de tipos de instância que oferecem suporte ao
armazenamento de instâncias local, consulte Volumes de armazenamento de instâncias. Para
obter mais informações sobre volumes de armazenamento em instâncias baseadas em Nitro,
consulteAmazon EBS e NVMe em instâncias do Linux.
Para obter mais informações sobre criptografia de armazenamento de instâncias locais, consulte
Volumes de armazenamento de instâncias SSD.

Proteção de dados em trânsito com criptografia
Todos os dados entre redes em trânsito são compatíveis com a criptografia TLS 1.2.
Amazônia SageMaker garante que os artefatos do modelo de aprendizado de máquina (ML) e outros
artefatos do sistema sejam criptografados em trânsito e em repouso. As solicitações para a API e o
console do SageMaker são efetuadas em uma conexão segura (SSL). Você passa funções do AWS
Identity and Access Management para o SageMaker para fornecer permissões para acessar recursos
em seu nome para treinamento e implantação. Você pode usar buckets criptografados do Amazon S3
para modelar artefatos e dados, bem como passar umAWS KMSchave para SageMaker instâncias para
criptografar os volumes de armazenamento de ML anexados.
Alguns dados dentro da rede em trânsito (dentro da plataforma de serviço) não são criptografados. Isso
inclui:
• Comunicações de comando e controle entre o plano de controle de serviço e as instâncias de trabalho
de treinamento (não dados do cliente).
• Comunicações entre nós em trabalhos de processamento distribuídos (dentro da rede).
• Comunicações entre nós em trabalhos de treinamento distribuídos (dentro da rede).
Não há comunicações entre nós para processamento em lote.
Você pode optar por criptografar a comunicação entre os nós em um cluster de treinamento.

Note
Para casos de uso no setor de saúde, a melhor prática de segurança é criptografar a
comunicação entre os nós.
Para obter informações sobre como criptografar a comunicação, consulte o próximo tópico
emProteger as comunicações entre instâncias de computação de ML em um trabalho de treinamento
distribuído (p. 3544).

Note
A criptografia do tráfego entre contêineres pode aumentar o tempo de treinamento, especialmente
se você usar algoritmos distribuídos de aprendizado profundo. Para os algoritmos afetados, esse
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nível adicional de segurança também aumenta o custo. O tempo de treinamento para a maioria
SageMaker algoritmos integrados, como XGBoost, DeepAR e linear learner, normalmente não
são afetados.
Os endpoints validados pelo FIPS estão disponíveis para o SageMaker API e roteador de solicitação para
modelos hospedados (tempo de execução). Para obter informações sobre endpoints compatíveis com
FIPS, consulte Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2.

Proteger as comunicações entre instâncias de computação de
ML em um trabalho de treinamento distribuído
Por padrão, a Amazon SageMaker executa trabalhos de treinamento em uma Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC) para ajudar a manter seus dados seguros. Você pode adicionar outro nível de
segurança para proteger os seus contêineres de treinamento, configurando uma VPC privada. Estruturas e
algoritmos de ML distribuídos normalmente transmitem informações diretamente relacionadas ao modelo,
como pesos, e não o conjunto de dados de treinamento. Ao realizar o treinamento distribuído, você pode
proteger ainda mais os dados que são transmitidos entre as instâncias. Isso pode ajudá-lo a atender a
requisitos regulamentares. Para fazer isso, use a criptografia de tráfego entre contêineres.

Note
Para casos de uso no setor de saúde, a melhor prática de segurança é criptografar a
comunicação entre os nós.
A habilitação da criptografia de tráfego entre contêineres pode aumentar o tempo de treinamento,
especialmente se você estiver usando algoritmos de deep learning distribuídos. Habilitar a criptografia do
tráfego entre contêineres não afetar trabalhos de treinamento com uma única instância de computação.
No entanto, para trabalhos de treinamento com várias instâncias de computação, o efeito sobre o tempo
de treinamento depende da quantidade de comunicação entre instâncias de computação. Para algoritmos
afetados, adicionar esse nível adicional de segurança também aumenta o custo. O tempo de treinamento
para a maioria SageMaker algoritmos integrados, como XGBoost, DeepAR e linear learner, normalmente
não são afetados.
Você pode habilitar a criptografia de tráfego entre contêineres para trabalhos de treinamento ou trabalhos
de ajuste de hiperparâmetros. Você pode usar o SageMaker APIs ou console para ativar a criptografia de
tráfego entre contêineres.
Para obter informações sobre a execução de trabalhos de treinamento em uma VPC privada, consulte
ConCESCES SageMaker Vagas de treinamento: acesso a recursos em seu Amazon VPC (p. 3697).

Habilitar a criptografia de tráfego entre contêineres (API)
Antes de habilitar a criptografia de tráfego entre contêineres em trabalhos de treinamento ou de ajuste de
hiperparâmetros com APIs, você precisa adicionar regras de entrada e saída para o grupo de segurança
da sua VPC privada.

Como habilitar a criptografia de tráfego entre contêineres (API)
1.

Adicione as seguintes regras de entrada e saída no grupo de segurança para a sua VPC privada:
Protocolo

Port Range
(Intervalo de
portas)

Origem

UDP

500

ID do grupo de segurança automático

ESP 50

N/A

ID do grupo de segurança automático
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2.

Quando você enviar uma solicitação à API CreateTrainingJob ou
CreateHyperParameterTuningJob, especifique True para o parâmetro
EnableInterContainerTrafficEncryption.

Note
Para oESP 50protocolo, oAWSO Security Group Console pode exibir o intervalo de portas como
“Todos”. No entanto, o Amazon EC2 ignora o intervalo de portas especificado porque ele não é
aplicável ao protocolo IP ESP 50.

Habilitar a criptografia de tráfego entre contêineres (Console)
Habilitar a criptografia de tráfego entre contêineres em um trabalho de treinamento
Como habilitar a criptografia de tráfego entre contêineres em um trabalho de treinamento
1.
2.

Abra o Amazonas SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
No painel de navegação, escolha Training (Treinamento) e Training jobs (Trabalhos de treinamento).

3.

Escolha Criar trabalho de treinamento.

4.

Em Network (Rede), selecione uma VPC. Você pode usar a VPC padrão ou uma criada por você.

5.

Escolha Enable inter-container traffic encryption (Habilitar a criptografia de tráfego entre contêineres).

Depois de habilitar a criptografia de tráfego entre contêineres, termine de criar o trabalho de treinamento.
Para obter mais informações, consulteEtapa 4: Treinar um modelo (p. 84)

Habilitar a criptografia de tráfego entre contêineres em um trabalho de ajuste de hiperparâmetros
Como habilitar a criptografia de tráfego entre contêineres em um trabalho de ajuste de
hiperparâmetros
1.
2.
3.

Abra o Amazonas SageMaker Console dohttps://console.aws.amazon.com/sagemaker/.
No painel de navegação, escolha Training (Treinamento) e Hyperparameter tuning jobs (Trabalhos de
ajuste de hiperparâmetros).
Escolha Criar trabalho de ajuste de hiperparâmetros.

4.
5.

Em Network (Rede), selecione uma VPC. Você pode usar a VPC padrão ou uma criada por você.
Escolha Enable inter-container traffic encryption (Habilitar a criptografia de tráfego entre contêineres).

Depois de ativar a criptografia de tráfego entre contêineres, termine de criar o trabalho de ajuste de
hiperparâmetros. Para obter mais informações, consulteConfigurar e executar um trabalho de ajuste de
hiperparâmetros (p. 2489)

Gerenciamento de chaves
Os clientes podem especificarAWS KMSchaves, incluindo traga suas próprias chaves (BYOK), para
usar na criptografia de envelopes com buckets de entrada/saída do Amazon S3 e volumes do Amazon
EBS de aprendizado de máquina (ML). Os volumes de ML para instâncias de bloco de anotações e
para contêineres do Docker de modelos hospedados, de processamento e de treinamento poderão ser
criptografados usando as chaves do AWS KMS pertencentes ao cliente, se preferir. Todos os volumes do
sistema operacional da instância são criptografados com uma chave AWS KMS gerenciada pelo AWS.

Note
Determinadas instâncias baseadas em Nitro incluem armazenamento local, dependendo do
tipo de instância. Os volumes de armazenamento local são criptografados usando um módulo
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de hardware na instância. Não é possível solicitar um VolumeKmsKeyId ao usar um tipo de
instância com armazenamento local.
Para obter uma lista de tipos de instância que oferecem suporte ao armazenamento de instâncias
local, consulte Volumes de armazenamento de instâncias.
Para obter mais informações sobre criptografia de armazenamento de instâncias locais, consulte
Volumes de armazenamento de instâncias SSD.
Para obter mais informações sobre volumes de armazenamento em instâncias baseadas em nitro,
consulteAmazon EBS e NVMe em instâncias do Linux.
Para obter informações sobre sobre aAWS KMSchaves, vejaO que é oAWSKey Management
Management Management ServicenaAWS Key Management ServiceGuia do desenvolvedor do.

Privacidade do tráfego entre redes
Este tópico descreve como a Amazon SageMaker protege conexões do serviço com outros locais.
As comunicações entre redes oferecem suporte à criptografia TLS 1.2 entre todos os componentes e
clientes.
As instâncias podem ser conectadas à VPC do cliente, fornecendo acesso a VPC endpoints do S3 ou
repositórios de clientes. A saída da Internet poderá ser gerenciada por meio dessa interface pelo cliente
se a saída da Internet da plataforma de serviço estiver desabilitada para blocos de anotações. Para
treinamento e hospedagem, a saída pela plataforma de serviço não está disponível quando conectado à
VPC do cliente.
Por padrão, as chamadas de API feitas aos endpoints publicados atravessam a rede pública até o roteador
da solicitação. SageMaker oferece suporte a endpoints de interface do Amazon Virtual Private Cloud
com tecnologiaAWS PrivateLink para conectividade privada entre a VPC do cliente e o roteador de
solicitação para acessar os endpoints do modelo hospedado. Para obter informações sobre a Amazon
VPC, consulteConectar-se ao SageMaker Por meio de um endpoint de interface VPC (p. 3684)

Identity and Access Management para a Amazon
SageMaker
O AWS Identity and Access Management (IAM) é um serviço da AWS service (Serviço da AWS) que ajuda
a controlar o acesso aos recursos da AWS de forma segura. Os administradores do IAM controlam quem
pode serautenticada(conectado) eautorizada(tem permissões) para usar SageMaker Recursos O IAM é um
AWS service (Serviço da AWS) que pode ser usado sem custo adicional.
Tópicos
• Público (p. 3547)
• Autenticação com identidades (p. 3547)
• Gerenciamento do acesso usando políticas (p. 3549)
• Como a Amazon SageMaker Funciona com IAM (p. 3551)
• Amazônia SageMakerExemplos de políticas baseadas em identidade (p. 3554)
• Prevenção de deputados confusos entre serviços (p. 3577)
• SageMaker Funções (p. 3583)
• Amazônia SageMaker Permissões da API do: Referência de ações, permissões e recursos (p. 3601)
• AWSPolíticas gerenciadas para a Amazon SageMaker (p. 3619)
• Solução de problemas do SageMakerIdentity and Access and Access (p. 3675)
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O uso do AWS Identity and Access Management (IAM) varia dependendo do trabalho que for realizado no
SageMaker.
Usuário do serviço— Se você usar o SageMaker O serviço para fazer sua tarefa e, em seguida, o
administrador fornecerá as credenciais e as permissões de que você precisa. À medida que você usa mais
SageMaker recursos para fazer seu trabalho, você pode precisar de permissões adicionais. Entender como
o acesso é gerenciado pode ajudar você a solicitar as permissões corretas ao seu administrador. Se não
for possível acessar um recurso no SageMaker, consulte Solução de problemas do SageMakerIdentity and
Access and Access (p. 3675).
Administrador de serviços— Se você está no comando de SageMaker recursos em sua empresa, você
provavelmente terá acesso total aos SageMaker. Seu trabalho é determinar quais SageMaker recursos
e recursos que os usuários do serviço devem acessar. Assim, é necessário enviar solicitações ao
administrador do IAM para alterar as permissões dos usuários de seu serviço. Revise as informações
nesta página para entender os conceitos básicos do IAM. Para saber mais sobre como sua empresa pode
usar o IAM com o IAM com o IAM SageMakerConsulte, ConsulteComo a Amazon SageMaker Funciona
com IAM (p. 3551).
Administrador do IAM – Se você for um administrador do IAM, talvez queira saber detalhes sobre como
pode gravar políticas para gerenciar o acesso ao SageMaker. Para ver o exemplo SageMaker políticas
baseadas em identidade que podem ser usadas no IAM, consulte.Amazônia SageMakerExemplos de
políticas baseadas em identidade (p. 3554).

Autenticação com identidades
A autenticação é a forma como você faz login na AWS usando suas credenciais de identidade. Para obter
mais informações sobre como fazer login usando o AWS Management Console, consulte Login no AWS
Management Console como usuário do IAM ou usuário root no Guia do usuário do IAM.
É necessário estar autenticado (conectado à AWS) como o usuário root da Conta da AWS ou um usuário
do IAM, ou ainda assumindo uma função do IAM. Também é possível usar a autenticação de logon
único da sua empresa ou até mesmo fazer login usando o Google ou o Facebook. Nesses casos, o
administrador configurou anteriormente federação de identidades usando funções do IAM. Ao acessar a
AWS usando credenciais de outra empresa, você estará assumindo uma função indiretamente.
Para fazer login diretamente no AWS Management Console, use sua senha com o e-mail do usuário root
ou seu nome de usuário do IAM. É possível acessar a AWS de maneira programática usando chaves de
acesso do seu usuário root ou dos usuários do IAM. AWS fornece ferramentas SDK e de linha de comando
para assinar de forma criptográfica a sua solicitação usando suas credenciais. Se você não utilizar as
ferramentas AWS, você deverá assinar a solicitação por conta própria. Faça isso usando o Signature
versão 4, um protocolo para autenticação de solicitações de API de entrada. Para obter mais informações
sobre solicitações de autenticação, consulte Processo de assinatura do Signature Version 4 na Referência
geral da AWS.
Independentemente do método de autenticação usado, também pode ser exigido que você forneça
informações adicionais de segurança. Por exemplo, a AWS recomenda o uso da autenticação multifator
(MFA) para aumentar a segurança de sua conta. Para saber mais, consulte Uso da autenticação multifator
(MFA) AWS no Guia do usuário do IAM.

Usuário root da Conta da AWS
Ao criar uma Conta da AWS, você começa com uma identidade de login que tem acesso completo a todos
os recursos e Serviços da AWS na conta. Essa identidade, denominada Conta da AWSusuário raiz da ,
é acessada por login com o endereço de e-mail e a senha que você usou para criar a conta. É altamente
recomendável não usar o usuário raiz para tarefas diárias. Proteja as credenciais do usuário raiz e use-
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as para executar as tarefas que somente ele pode executar. Para obter a lista completa das tarefas que
exigem login como usuário raiz, consulte Tasks that require root user credentials (Tarefas que exigem
credenciais de usuário raiz) na Referência geral da AWS.

Grupos e usuários do IAM
Um usuário do IAM é uma identidade dentro da Conta da AWS que tem permissões específicas para uma
única pessoa ou aplicação. Sempre que possível, recomendamos depender de credenciais temporárias
em vez de criar usuários do IAM com credenciais de longo prazo, como senhas e chaves de acesso. No
entanto, se você tiver casos de uso específicos que exijam credenciais de longo prazo com usuários do
IAM, recomendamos alternar as chaves de acesso. Para obter mais informações, consulte Alterne as
chaves de acesso regularmente para casos de uso que exijam credenciais de longo prazo no Guia do
usuário do IAM.
Um grupo do IAM é uma identidade que especifica uma coleção de usuários do IAM. Não é possível
fazer login como um grupo. É possível usar grupos para especificar permissões para vários usuários
de uma vez. Os grupos facilitam o gerenciamento de permissões para grandes conjuntos de usuários.
Por exemplo, você pode ter um grupo chamado IAMAdmins e atribuir a esse grupo permissões para
administrar recursos do IAM.
Usuários são diferentes de funções. Um usuário é exclusivamente associado a uma pessoa ou a uma
aplicação, mas uma função pode ser assumida por qualquer pessoa que precisar dela. Os usuários têm
credenciais permanentes de longo prazo, mas as funções fornecem credenciais temporárias. Para saber
mais, consulte Quando criar um usuário do IAM (em vez de uma função) no Guia do usuário do IAM.

Funções do IAM
Uma função do IAM é uma identidade dentro da Conta da AWS que tem permissões específicas. Ela é
semelhante a um usuário do IAM, mas não está associada a uma pessoa específica. É possível assumir
temporariamente um perfil do IAM no AWS Management Console alternando perfis. É possível assumir um
perfil chamando uma operação de API da AWS CLI ou da AWS, ou usando um URL personalizado. Para
mais informações sobre métodos para o uso de perfis, consulte Usar perfis do IAM no Guia do usuário do
IAM.
Os perfis do IAM com credenciais temporárias são úteis nas seguintes situações:
• Acesso de usuário federado: para atribuir permissões a identidades federadas, você pode criar uma
função e definir permissões para ela. Quando uma identidade federada é autenticada, ela é associada à
função e recebe as permissões definidas pela função. Para obter mais informações sobre funções para
federação, consulte “Criar uma função para um provedor de identidade de terceiros” no Guia do usuário
do IAM. Se você usar o IAM Identity Center, configure um conjunto de permissões. Para controlar o que
suas identidades podem acessar após a autenticação, o Centro de Identidade do IAM correlaciona o
conjunto de permissões a um perfil no IAM. Para obter informações sobre conjuntos de permissões,
consulte Permission sets (Conjuntos de permissões) no Guia do usuário do AWS IAM Identity Center
(successor to AWS Single Sign-On).
• Permissões temporárias para usuários do IAM: um usuário ou um perfil do IAM pode assumir um perfil
do IAM para obter temporariamente permissões diferentes para uma tarefa específica.
• Acesso entre contas: é possível usar um perfil do IAM para permitir que alguém (um principal confiável)
em outra conta acesse recursos em sua conta. As funções são a principal forma de conceder acesso
entre contas. No entanto, alguns Serviços da AWS permitem que você anexe uma política diretamente a
um recurso (em vez de usar uma função como proxy). Para saber a diferença entre funções e políticas
baseadas em recurso para acesso entre contas, consulte Como as funções do IAM diferem das políticas
baseadas em recurso no Guia do usuário do IAM.
• Acesso entre serviços: alguns Serviços da AWS usam recursos em outros Serviços da AWS. Por
exemplo, quando você faz uma chamada em um serviço, é comum que esse serviço execute aplicações
no Amazon EC2 ou armazene objetos no Amazon S3. Um serviço pode fazer isso usando as permissões
do principal de chamada, usando uma função de serviço ou uma função vinculada ao serviço.
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• Permissões de principal: ao usar um usuário ou uma função do IAM para executar ações na AWS,
você é considerado um principal. As políticas concedem permissões a uma entidade principal. Quando
você usa alguns serviços, pode executar uma ação que, em seguida, aciona outra ação em outro
serviço. Nesse caso, você deve ter permissões para executar ambas as ações. Para ver se uma ação
requer ações dependentes adicionais em uma política, consulteAções, recursos e chaves de condição
para a Amazon SageMakernaReferência de autorização do serviço.
• Função de serviço: uma função de serviço é uma função do IAM que um serviço assume para realizar
ações em seu nome. Um administrador do IAM pode criar, modificar e excluir um perfil de serviço do
IAM. Para obter mais informações, consulte Criar uma função para delegar permissões a um AWS
service (Serviço da AWS) no Guia do usuário do IAM.
• Função vinculada a serviço: uma função vinculada a serviço é um tipo de função de serviço vinculada
a um AWS service (Serviço da AWS). O serviço pode assumir a função de executar uma ação em
seu nome. As funções vinculadas ao serviço aparecem em sua conta do IAM e são de propriedade do
serviço. Um administrador do IAM pode visualizar, mas não pode editar as permissões para funções
vinculadas ao serviço.
• Aplicações em execução no Amazon EC2: é possível usar uma função do IAM para gerenciar
credenciais temporárias para aplicações em execução em uma instância do EC2 e fazer solicitações
da AWS CLI ou da AWS API. É preferível fazer isso a armazenar chaves de acesso na instância do
EC2. Para atribuir uma função da AWS a uma instância do EC2 e disponibilizá-la para todas as suas
aplicações, crie um perfil de instância que esteja anexado a ela. Um perfil de instância contém a função
e permite que os programas em execução na instância do EC2 obtenham credenciais temporárias.
Para mais informações, consulte Usar uma função do IAM para conceder permissões a aplicações em
execução nas instâncias do Amazon EC2 no Guia do usuário do IAM.
Para saber se deseja usar as funções do IAM, consulte Quando criar uma função do IAM (em vez de um
usuário) no Guia do usuário do IAM.

Gerenciamento do acesso usando políticas
Você controla o acesso na AWS criando políticas e anexando-as a identidades ou recursos da AWS. Uma
política é um objeto na AWS que, quando associado a uma identidade ou recurso, define suas permissões.
A AWS avalia essas políticas quando uma entidade principal (usuário, usuário raiz ou sessão de função)
faz uma solicitação. As permissões nas políticas determinam se a solicitação será permitida ou negada.
A maioria das políticas são armazenadas na AWS como documentos JSON. Para obter mais informações
sobre a estrutura e o conteúdo de documentos de políticas JSON, consulte Visão geral das políticas JSON
no Guia do usuário do IAM.
Os administradores podem usar as políticas JSON da AWS para especificar quem tem acesso a quê. Ou
seja, qual principal pode executar ações em quais recursos, e em que condições.
Cada entidade do IAM (usuário ou função) começa sem permissões. Por padrão, os usuários não podem
fazer nada, nem mesmo alterar sua própria senha. Para dar permissão a um usuário para fazer algo, um
administrador deve anexar uma política de permissões ao usuário. Ou o administrador pode adicionar o
usuário a um grupo que tenha as permissões pretendidas. Quando um administrador concede permissões
a um grupo, todos os usuários desse grupo recebem essas permissões.
As políticas do IAM definem permissões para uma ação, independentemente do método usado
para executar a operação. Por exemplo, suponha que você tenha uma política que permite a ação
iam:GetRole. Um usuário com essa política pode obter informações de funções do AWS Management
Console, da AWS CLI ou da API da AWS.

Políticas baseadas em identidade
As políticas baseadas em identidade são documentos de políticas de permissões JSON que você pode
anexar a uma identidade, como usuário, grupo de usuários ou função do IAM. Essas políticas controlam
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quais ações os usuários e funções podem realizar, em quais recursos e em que condições. Para saber
como criar uma política baseada em identidade, consulte Criar políticas do IAM no Guia do usuário do IAM.
As políticas baseadas em identidade podem ser categorizadas ainda mais como políticas em linha ou
políticas gerenciadas. As políticas em linha são anexadas diretamente a um único usuário, grupo ou
função. As políticas gerenciadas são políticas independentes que podem ser anexadas a vários usuários,
grupos e funções na Conta da AWS. As políticas gerenciadas incluem políticas gerenciadas pela AWS e
políticas gerenciadas pelo cliente. Para saber como escolher entre uma política gerenciada ou uma política
em linha, consulte Escolher entre políticas gerenciadas e políticas em linha no Guia do usuário do IAM.

Políticas com base em recurso
Políticas baseadas em recurso são documentos de políticas JSON que você anexa a um recurso. São
exemplos de políticas baseadas em recursos as políticas de confiança de função do IAM e as políticas de
bucket do Amazon S3. Em serviços compatíveis com políticas baseadas em recursos, os administradores
de serviço podem usá-las para controlar o acesso a um recurso específico. Para o recurso ao qual a
política está anexada, a política define quais ações um principal especificado pode executar nesse recurso
e em que condições. Você deve especificar um principal em uma política baseada em recursos. As
entidades principais podem incluir contas, usuários, funções, usuários federados ou Serviços da AWS.
Políticas baseadas em recursos são políticas em linha que estão localizadas nesse serviço. Não é possível
usar as políticas gerenciadas da AWS do IAM em uma política baseada em recursos.

Listas de controle de acesso (ACLs)
As listas de controle de acesso (ACLs) controlam quais principais (membros, usuários ou funções da
conta) têm permissões para acessar um recurso. As ACLs são semelhantes às políticas baseadas em
recursos, embora não usem o formato de documento de política JSON.
Amazon S3, AWS WAF e Amazon VPC são exemplos de serviços que oferecem suporte a ACLs.
Para saber mais sobre ACLs, consulte Visão geral da lista de controle de acesso (ACL) no Guia do
desenvolvedor do Amazon Simple Storage Service.

Outros tipos de política
A AWS oferece suporte a tipos de política menos comuns. Esses tipos de política podem definir o máximo
de permissões concedidas a você pelos tipos de política mais comuns.
• Limites de permissões: um limite de permissões é um recurso avançado no qual você define o máximo
de permissões que uma política baseada em identidade pode conceder a uma entidade do IAM
(usuário ou perfil do IAM). É possível definir um limite de permissões para uma entidade. As permissões
resultantes são a interseção das políticas baseadas em identidade da entidade e seus limites de
permissões. As políticas baseadas em recurso que especificam o usuário ou a função no campo
Principal não são limitadas pelo limite de permissões. Uma negação explícita em qualquer uma
dessas políticas substitui a permissão. Para obter mais informações sobre limites de permissões,
consulte Limites de permissões para identidades do IAM no Guia do usuário do IAM.
• Políticas de controle de serviço (SCPs): SCPs são políticas JSON que especificam as permissões
máximas para uma organização ou unidade organizacional (UO) no AWS Organizations. O AWS
Organizations é um serviço para agrupar e gerenciar centralmente várias Contas da AWS pertencentes
à sua empresa. Se você habilitar todos os recursos em uma organização, poderá aplicar políticas de
controle de serviço (SCPs) a qualquer uma ou a todas as contas. Uma SCP limita as permissões para
entidades em contas-membro, inclusive para cada usuário raiz da Conta da AWS. Para obter mais
informações sobre o Organizations e SCPs, consulte Como os SCPs funcionam no Guia do usuário do
AWS Organizations.
• Políticas de sessão: são políticas avançadas que você transmite como um parâmetro quando cria de
forma programática uma sessão temporária para uma função ou um usuário federado. As permissões
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da sessão resultante são a interseção das políticas baseadas em identidade do usuário ou da função e
das políticas de sessão. As permissões também podem ser provenientes de uma política baseada em
recurso. Uma negação explícita em qualquer uma dessas políticas substitui a permissão. Para obter
mais informações, consulte Políticas de sessão no Guia do usuário do IAM.

Vários tipos de política
Quando vários tipos de política são aplicáveis a uma solicitação, é mais complicado compreender as
permissões resultantes. Para saber como a AWS determina se deve permitir uma solicitação quando há
vários tipos de política envolvidos, consulte Lógica da avaliação de políticas no Guia do usuário do IAM.

Como a Amazon SageMaker Funciona com IAM
Antes de usar o IAM para gerenciar o acesso ao SageMaker, você deve entender quais recursos
do IAM estão disponíveis para uso com SageMaker. Para obter uma visão de alto nível de como
SageMaker EndIdAWSOs serviços funcionam com o IAM, consulteAWSServiços da que funcionam com o
IAMnaManual do usuário do IAM.
Tópicos
• SageMaker Políticas baseadas em identidade (p. 3551)

SageMaker Políticas baseadas em identidade
Com as políticas baseadas em identidade do IAM, é possível especificar ações ou recursos permitidos ou
negados, bem como as condições sob as quais as ações são permitidas ou negadas. SageMaker oferece
suporte a ações, chaves de condição e recursos específicos. Para conhecer todos os elementos usados
em uma política JSON, consulte Referência de elementos de política JSON do IAM no Manual do usuário
do IAM.

Ações
Os administradores podem usar AWS as políticas JSON da para especificar quem tem acesso a quê. Ou
seja, qual principal pode executar ações em quais recursos, e em que condições.
O elemento Action de uma política JSON descreve as ações que você pode usar para permitir ou negar
acesso em uma política. As ações de política geralmente têm o mesmo nome que a operação de API
da AWS associada. Existem algumas exceções, como ações somente de permissão, que não têm uma
operação de API correspondente. Há também algumas operações que exigem várias ações em uma
política. Essas ações adicionais são chamadas de ações dependentes.
Inclua ações em uma política para conceder permissões para executar a operação associada.
Ações de políticas em SageMaker use o seguinte prefixo antes da ação: sagemaker:. Por exemplo, para
conceder a alguém permissão para executar um SageMaker trabalho de treinamento com o SageMaker
CreateTrainingJobOperação de API, você inclui osagemaker:CreateTrainingJobação em sua
política. As instruções de política devem incluir umaActionouNotActionElemento. SageMaker define
seu próprio conjunto de ações que descrevem as tarefas que você pode executar com esse serviço.
Para especificar várias ações em uma única declaração, separe-as com vírgulas, conforme o seguinte:
"Action": [
"sagemaker:action1",
"sagemaker:action2"
]

3551

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Como a Amazon SageMaker Funciona com IAM

Você também pode especificar várias ações usando caracteres curinga (*). Por exemplo, para especificar
todas as ações que começam com a palavra Describe, inclua a seguinte ação:
"Action": "sagemaker:Describe*"

Para ver uma lista de SageMaker ações, vejaAções, recursos e chaves de condição para a Amazon
SageMakernaReferência de autorização do serviço.

Recursos
SageMaker não oferece suporte à especificação de ARNs de recursos em uma política.

Chaves de condição
Os administradores podem usar AWS as políticas JSON da para especificar quem tem acesso a quê. Ou
seja, qual entidade principal pode executar ações em quais recursos e em que condições.
O elemento Condition (ou bloco de Condition) permite que você especifique condições nas quais uma
instrução está em vigor. O elemento Condition é opcional. É possível criar expressões condicionais que
usam agentes de condição, como “igual a” ou “menor que”, para fazer a condição da política corresponder
aos valores na solicitação.
Se você especificar vários elementos Condition em uma instrução ou várias chaves em um único
elemento Condition, a AWS os avaliará usando uma operação lógica AND. Se você especificar vários
valores para uma única chave de condição, a AWS avaliará a condição usando uma operação lógica OR.
Todas as condições devem ser atendidas para que as permissões da instrução sejam concedidas.
Você também pode usar variáveis de espaço reservado ao especificar as condições. Por exemplo, é
possível conceder a um usuário do IAM permissão para acessar um recurso somente se ele estiver
marcado com seu nome de usuário do IAM. Para obter mais informações, consulte Elementos de política
do IAM: variáveis e etiquetas no Guia do usuário do IAM.
A AWS oferece suporte a chaves de condição globais e chaves de condição específicas do serviço. Para
ver todas as chaves de condição globais da AWS, consulte Chaves de contexto de condição globais da
AWS no Guia do usuário do IAM.
SageMaker O define seu próprio conjunto de chaves de condição e também oferece suporte ao uso de
algumas chaves de condição globais. Para ver todas as chaves de condição globais da AWS, consulte
Chaves de contexto de condição globais da AWS no Manual do usuário do IAM.
SageMaker O oferece suporte a várias chaves de condição específicas ao serviço que você pode usar
para controle de acesso detalhado às seguintes operações:
• CreateProcessingJob
• CreateTrainingJob
• CreateModel
• CreateEndpointConfig
• CreateTransformJob
• CreateHyperParameterTuningJob
• CreateLabelingJob
• CreateNotebookInstance
• UpdateNotebookInstance
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Para ver uma lista de SageMaker chaves de condição, consulteChaves de condição da Amazon
SageMaker naManual do usuário do IAM. Para saber com quais ações e recursos você pode usar uma
chave de condição, consulteAções definidas pela Amazon SageMaker.
Para obter exemplos sobre o uso SageMaker chaves de condição, consulte o seguinte:Criar controle de
SageMaker Recursos com chaves de condição (p. 3564).

Exemplos
Para ver exemplos de SageMaker Políticas baseadas em identidade doAmazônia SageMakerExemplos de
políticas baseadas em identidade (p. 3554).

SageMaker Políticas baseadas em recursos
SageMaker O não oferece suporte a políticas baseadas em recurso.

Autorização baseada em tags do SageMaker
Você pode anexar etiquetas a SageMaker recursos do ou passar tags em uma solicitação ao SageMaker.
Para controlar o acesso baseado em tags, forneça informações sobre as tags no elemento de condição
de uma política usando as sagemaker:ResourceTag/key-name, aws:RequestTag/key-name
ou aws:TagKeys chaves de condição. Para obter mais informações sobre recursos de marcação do
SageMaker , consulte Controle o acesso ao SageMaker Recursos usando tags (p. 3574).
Para visualizar um exemplo de política baseada em identidade para limitar o acesso a um recurso baseado
em tags desse recurso, consulte Controle o acesso ao SageMaker Recursos usando tags (p. 3574).

SageMaker Funções do IAM
Perfil do IAM é uma entidade dentro da sua conta da AWS que tem permissões específicas.

Usar credenciais temporárias com SageMaker
É possível usar credenciais temporárias para fazer login com federação, assumir um perfil do IAM
ou assumir um perfil entre contas. Você obtém credenciais de segurança temporárias ligandoAWS
STSOperações de API, comoAssumeRoleouGetFederationToken.
SageMaker O oferece suporte ao uso de credenciais temporárias.

Funções vinculadas ao serviço
SageMaker apoia parcialmentefunções vinculadas ao serviço. As funções vinculadas ao serviço estão
atualmente disponíveis para o SageMaker Studio SageMaker trabalhos de treinamento.

Funções de serviço
Esse recurso permite que um serviço assuma um perfil de serviço em seu nome. A função permite que o
serviço acesse recursos em outros serviços para concluir uma ação em seu nome. As funções de serviço
aparecem em sua conta do IAM e são de propriedade da conta. Isso significa que um administrador do
IAM pode alterar as permissões para essa função. Porém, fazer isso pode alterar a funcionalidade do
serviço.
SageMaker O oferece suporte às funções de serviço.

Escolhendo uma função do IAM em SageMaker
Quando você cria uma instância de notebook, um trabalho de processamento, um trabalho de treinamento,
um endpoint hospedado ou um lote, transforme o recurso de trabalho em SageMaker, você deve escolher
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uma função para permitir SageMaker para acessar o SageMaker em seu nome. Caso já tenha criado
uma função de serviço ou função vinculada ao serviço, o SageMaker fornecerá uma lista das funções
para sua escolha. É importante escolher uma função que permita o acesso às operações e aos recursos
necessários do AWS. Para obter mais informações, consulteSageMaker Funções (p. 3583)

Amazônia SageMakerExemplos de políticas baseadas
em identidade
Por padrão, os usuários e as funções do IAM não têm permissão para criar ou modificar recursos do
SageMaker . Eles também não podem executar tarefas usando o AWS Management Console, a AWS CLI
ou uma API da AWS. Um administrador do IAM deve criar políticas do IAM que concedam aos usuários
e perfis permissão para executarem operações de API específicas nos recursos especificados de que
precisam. O administrador deve anexar essas políticas aos usuários ou grupos do IAM que exigem essas
permissões. Para saber como anexar políticas a um usuário ou grupo do IAM, consulteAdicionar e remover
permissões de identidade do IAMnaManual do usuário do IAM.
Para saber como criar uma política baseada em identidade do IAM usando esses exemplos de
documentos de política JSON, consulte Criar políticas na guia JSON no Manual do usuário do IAM.
Tópicos
• Melhores práticas de políticas (p. 3554)
• Usar o SageMaker Console do (p. 3555)
• Permitir que os usuários visualizem suas próprias permissões (p. 3563)
• Criar controle de SageMaker Recursos com chaves de condição (p. 3564)
• Controle o acesso ao SageMaker API usando políticas baseadas em identidade (p. 3571)
• Limitar o acesso a SageMaker Chamadas de API e tempo de execução por endereço IP (p. 3573)
• Limitar o acesso a uma instância de bloco de anotações por endereço IP (p. 3573)
• Controle o acesso ao SageMaker Recursos usando tags (p. 3574)
• Exigir a presença ou ausência de tags para chamadas de API (p. 3576)

Melhores práticas de políticas
As políticas baseadas em identidade determinam se alguém pode criar, acessar ou excluir SageMaker
Recursos em sua conta do sua conta. Essas ações podem incorrer em custos para a Conta da AWS. Ao
criar ou editar políticas baseadas em identidade, siga estas diretrizes e recomendações:
• Comece com as políticas gerenciadas pela AWS e avance para as permissões de privilégio mínimo:
para começar a conceder permissões a seus usuários e workloads, use as políticas gerenciadas
pela AWS que concedem permissões para muitos casos de uso comuns. Eles estão disponíveis na
sua Conta da AWS. Recomendamos que você reduza ainda mais as permissões definindo políticas
gerenciadas pelo cliente da AWS específicas para seus casos de uso. Para obter mais informações,
consulte Políticas gerenciadas pela AWS ou Políticas gerenciadas pela AWS para funções de trabalho
no Guia do usuário do IAM.
• Aplique permissões de privilégio mínimo: ao definir permissões com as políticas do IAM, conceda
apenas as permissões necessárias para executar uma tarefa. Você faz isso definindo as ações que
podem ser executadas em recursos específicos sob condições específicas, também conhecidas como
permissões de privilégio mínimo. Para obter mais informações sobre como usar o IAM para aplicar
permissões, consulte Políticas e permissões no IAM no Guia do usuário do IAM.
• Use condições nas políticas do IAM para restringir ainda mais o acesso: você pode adicionar uma
condição às políticas para limitar o acesso a ações e recursos. Por exemplo, você pode escrever uma
condição de política para especificar que todas as solicitações devem ser enviadas usando SSL. Você
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também pode usar condições para conceder acesso a ações de serviço, se elas forem usadas por
meio de um AWS service (Serviço da AWS) específico, como o AWS CloudFormation. Para obter mais
informações, consulteElementos de política JSON do IAM: CondiçãonaManual do usuário do IAM.
• Use o IAM Access Analyzer para validar suas políticas do IAM a fim de garantir permissões seguras
e funcionais: o IAM Access Analyzer valida as políticas novas e existentes para que elas sigam a
linguagem de política do IAM (JSON) e as práticas recomendadas do IAM. O IAM Access Analyzer
oferece mais de 100 verificações de política e recomendações acionáveis para ajudar você a criar
políticas seguras e funcionais. Para obter mais informações, consulte Validação de políticas do IAM
Access Analyzer no Guia do usuário do IAM.
• Exija autenticação multifator (MFA): se você tiver um cenário que exija usuários raiz ou usuários do IAM
em sua conta, ative a MFA para obter segurança adicional. Para exigir a MFA quando as operações
de API forem chamadas, adicione condições de MFA às suas políticas. Para obter mais informações,
consulte Configuração de acesso à API protegido por MFA no Guia do usuário do IAM.
Para obter mais informações sobre as práticas recomendadas do IAM, consulte Práticas recomendadas de
segurança no IAM no Guia do usuário do IAM.

Usar o SageMaker Console do
Para acessar a Amazon SageMaker console do, você deve ter um conjunto mínimo de permissões. Essas
permissões dão autorização para que você liste e visualize detalhes sobre os recursos do SageMaker
na sua conta da AWS. Se você criar uma política baseada em identidade que seja mais restritiva que as
permissões mínimas necessárias, o console não funcionará como pretendido para entidades (usuários ou
funções do IAM) com essa política.
Para garantir que essas entidades ainda possam usar o SageMaker console, anexe também o
seguinteAWSpolítica gerenciada para as entidades. Para obter mais informações, consulte Adição de
permissões a um usuário no Manual do usuário do IAM:
Não é necessário conceder permissões mínimas do console para usuários que fazem chamadas somente
à AWS CLI ou à API do AWS. Em vez disso, permita o acesso somente às ações que correspondem à
operação da API que você está tentando executar.
Tópicos
• Permissões necessárias para usar a Amazon SageMakerConsole do (p. 3555)
• Permissões necessárias para usar a Amazon SageMaker Console Ground Truth (p. 3557)
• Permissões necessárias para usar o console do Amazon Augmented AI (Preview) (p. 3558)

Permissões necessárias para usar a Amazon SageMakerConsole do
A tabela de referência de permissões lista a Amazon SageMaker Operações de API e mostra
as permissões necessárias para cada operação. Para obter mais informações sobre a Amazon
SageMakerOperações de API, consulteAmazônia SageMaker Permissões da API do: Referência de ações,
permissões e recursos (p. 3601).
Para usar a Amazon SageMaker console, você precisa conceder permissões para ações adicionais.
Especificamente, o console precisa de permissões que permitam que as ações ec2 exibam subredes, VPCs e security groups. Opcionalmente, o console precisa de permissão para criar funções de
execução para tarefas como CreateNotebook, CreateTrainingJob e CreateModel. Conceda essas
permissões com a seguinte política de permissões:
{

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

"Sid": "SageMakerApis",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:*"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "VpcConfigurationForCreateForms",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:DescribeVpcs",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeSecurityGroups"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid":"KmsKeysForCreateForms",
"Effect":"Allow",
"Action":[
"kms:DescribeKey",
"kms:ListAliases"
],
"Resource":"*"
},
{
"Sid": "AccessAwsMarketplaceSubscriptions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"aws-marketplace:ViewSubscriptions"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"codecommit:BatchGetRepositories",
"codecommit:CreateRepository",
"codecommit:GetRepository",
"codecommit:ListRepositories",
"codecommit:ListBranches",
"secretsmanager:CreateSecret",
"secretsmanager:DescribeSecret",
"secretsmanager:ListSecrets"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid":"ListAndCreateExecutionRoles",
"Effect":"Allow",
"Action":[
"iam:ListRoles",
"iam:CreateRole",
"iam:CreatePolicy",
"iam:AttachRolePolicy"
],
"Resource":"*"
},
{
"Sid": "DescribeECRMetaData",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ecr:Describe*"
],
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}

]

"Resource": "*"
},
{
"Sid": "PassRoleForExecutionRoles",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": "sagemaker.amazonaws.com"
}
}
}

Permissões necessárias para usar a Amazon SageMaker Console Ground Truth
Para usar a Amazon SageMaker Console Ground Truth, você precisa conceder permissões para recursos
adicionais. Especificamente, o console precisa de permissões para oAWSMarketplace para visualizar
assinaturas, operações do Amazon Cognito para gerenciar sua força de trabalho privada, ações do
Amazon S3 para acesso aos seus arquivos de entrada e saída eAWS Lambdaações para listar e invocar
funções. Conceda essas permissões com a seguinte política de permissões:
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GroundTruthConsole",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"aws-marketplace:DescribeListings",
"aws-marketplace:ViewSubscriptions",
"cognito-idp:AdminAddUserToGroup",
"cognito-idp:AdminCreateUser",
"cognito-idp:AdminDeleteUser",
"cognito-idp:AdminDisableUser",
"cognito-idp:AdminEnableUser",
"cognito-idp:AdminRemoveUserFromGroup",
"cognito-idp:CreateGroup",
"cognito-idp:CreateUserPool",
"cognito-idp:CreateUserPoolClient",
"cognito-idp:CreateUserPoolDomain",
"cognito-idp:DescribeUserPool",
"cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
"cognito-idp:ListGroups",
"cognito-idp:ListIdentityProviders",
"cognito-idp:ListUsers",
"cognito-idp:ListUsersInGroup",
"cognito-idp:ListUserPoolClients",
"cognito-idp:ListUserPools",
"cognito-idp:UpdateUserPool",
"cognito-idp:UpdateUserPoolClient",
"groundtruthlabeling:DescribeConsoleJob",
"groundtruthlabeling:ListDatasetObjects",
"groundtruthlabeling:RunFilterOrSampleManifestJob",
"groundtruthlabeling:RunGenerateManifestByCrawlingJob",
"lambda:InvokeFunction",
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"lambda:ListFunctions",
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:SelectObjectContent"

}

]

}

],
"Resource": "*"

Permissões necessárias para usar o console do Amazon Augmented AI (Preview)
Para usar o console de Augmented AI, é necessário conceder permissões para recursos adicionais.
Conceda essas permissões com a seguinte política de permissões:
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:*Algorithm",
"sagemaker:*Algorithms",
"sagemaker:*App",
"sagemaker:*Apps",
"sagemaker:*AutoMLJob",
"sagemaker:*AutoMLJobs",
"sagemaker:*CodeRepositories",
"sagemaker:*CodeRepository",
"sagemaker:*CompilationJob",
"sagemaker:*CompilationJobs",
"sagemaker:*Endpoint",
"sagemaker:*EndpointConfig",
"sagemaker:*EndpointConfigs",
"sagemaker:*EndpointWeightsAndCapacities",
"sagemaker:*Endpoints",
"sagemaker:*Environment",
"sagemaker:*EnvironmentVersion",
"sagemaker:*EnvironmentVersions",
"sagemaker:*Environments",
"sagemaker:*Experiment",
"sagemaker:*Experiments",
"sagemaker:*FlowDefinitions",
"sagemaker:*HumanLoop",
"sagemaker:*HumanLoops",
"sagemaker:*HumanTaskUi",
"sagemaker:*HumanTaskUis",
"sagemaker:*HyperParameterTuningJob",
"sagemaker:*HyperParameterTuningJobs",
"sagemaker:*LabelingJob",
"sagemaker:*LabelingJobs",
"sagemaker:*Metrics",
"sagemaker:*Model",
"sagemaker:*ModelPackage",
"sagemaker:*ModelPackages",
"sagemaker:*Models",
"sagemaker:*MonitoringExecutions",
"sagemaker:*MonitoringSchedule",
"sagemaker:*MonitoringSchedules",
"sagemaker:*NotebookInstance",
"sagemaker:*NotebookInstanceLifecycleConfig",
"sagemaker:*NotebookInstanceLifecycleConfigs",
"sagemaker:*NotebookInstanceUrl",
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"sagemaker:*NotebookInstances",
"sagemaker:*ProcessingJob",
"sagemaker:*ProcessingJobs",
"sagemaker:*RenderUiTemplate",
"sagemaker:*Search",
"sagemaker:*SearchSuggestions",
"sagemaker:*Tags",
"sagemaker:*TrainingJob",
"sagemaker:*TrainingJobs",
"sagemaker:*TransformJob",
"sagemaker:*TransformJobs",
"sagemaker:*Trial",
"sagemaker:*TrialComponent",
"sagemaker:*TrialComponents",
"sagemaker:*Trials",
"sagemaker:*Workteam",
"sagemaker:*Workteams"

},
{

},
{

],
"Resource": "*"

"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:*FlowDefinition"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEqualsIfExists": {
"sagemaker:WorkteamType": [
"private-crowd",
"vendor-crowd"
]
}
}
"Effect": "Allow",
"Action": [
"application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
"application-autoscaling:DeleteScheduledAction",
"application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
"application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
"application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
"application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
"application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
"application-autoscaling:PutScalingPolicy",
"application-autoscaling:PutScheduledAction",
"application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
"aws-marketplace:ViewSubscriptions",
"cloudwatch:DeleteAlarms",
"cloudwatch:DescribeAlarms",
"cloudwatch:GetMetricData",
"cloudwatch:GetMetricStatistics",
"cloudwatch:ListMetrics",
"cloudwatch:PutMetricAlarm",
"cloudwatch:PutMetricData",
"codecommit:BatchGetRepositories",
"codecommit:CreateRepository",
"codecommit:GetRepository",
"codecommit:ListBranches",
"codecommit:ListRepositories",
"cognito-idp:AdminAddUserToGroup",
"cognito-idp:AdminCreateUser",
"cognito-idp:AdminDeleteUser",
"cognito-idp:AdminDisableUser",
"cognito-idp:AdminEnableUser",
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"cognito-idp:AdminRemoveUserFromGroup",
"cognito-idp:CreateGroup",
"cognito-idp:CreateUserPool",
"cognito-idp:CreateUserPoolClient",
"cognito-idp:CreateUserPoolDomain",
"cognito-idp:DescribeUserPool",
"cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
"cognito-idp:ListGroups",
"cognito-idp:ListIdentityProviders",
"cognito-idp:ListUserPoolClients",
"cognito-idp:ListUserPools",
"cognito-idp:ListUsers",
"cognito-idp:ListUsersInGroup",
"cognito-idp:UpdateUserPool",
"cognito-idp:UpdateUserPoolClient",
"ec2:CreateNetworkInterface",
"ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
"ec2:CreateVpcEndpoint",
"ec2:DeleteNetworkInterface",
"ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
"ec2:DescribeDhcpOptions",
"ec2:DescribeNetworkInterfaces",
"ec2:DescribeRouteTables",
"ec2:DescribeSecurityGroups",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeVpcEndpoints",
"ec2:DescribeVpcs",
"ecr:BatchCheckLayerAvailability",
"ecr:BatchGetImage",
"ecr:CreateRepository",
"ecr:Describe*",
"ecr:GetAuthorizationToken",
"ecr:GetDownloadUrlForLayer",
"elastic-inference:Connect",
"elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
"elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
"fsx:DescribeFileSystems",
"glue:CreateJob",
"glue:DeleteJob",
"glue:GetJob",
"glue:GetJobRun",
"glue:GetJobRuns",
"glue:GetJobs",
"glue:ResetJobBookmark",
"glue:StartJobRun",
"glue:UpdateJob",
"groundtruthlabeling:*",
"iam:ListRoles",
"kms:DescribeKey",
"kms:ListAliases",
"lambda:ListFunctions",
"logs:CreateLogGroup",
"logs:CreateLogStream",
"logs:DescribeLogGroups",
"logs:DescribeLogStreams",
"logs:GetLogEvents",
"logs:PutLogEvents",
"sns:ListTopics"

},
{

],
"Resource": "*"

"Effect": "Allow",
"Action": [
"logs:CreateLogDelivery",
"logs:DeleteLogDelivery",
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"logs:DescribeResourcePolicies",
"logs:GetLogDelivery",
"logs:ListLogDeliveries",
"logs:PutResourcePolicy",
"logs:UpdateLogDelivery"

},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

],
"Resource": "*"

"Effect": "Allow",
"Action": [
"ecr:SetRepositoryPolicy",
"ecr:CompleteLayerUpload",
"ecr:BatchDeleteImage",
"ecr:UploadLayerPart",
"ecr:DeleteRepositoryPolicy",
"ecr:InitiateLayerUpload",
"ecr:DeleteRepository",
"ecr:PutImage"
],
"Resource": "arn:aws:ecr:*:*:repository/*sagemaker*"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"codecommit:GitPull",
"codecommit:GitPush"
],
"Resource": [
"arn:aws:codecommit:*:*:*sagemaker*",
"arn:aws:codecommit:*:*:*SageMaker*",
"arn:aws:codecommit:*:*:*Sagemaker*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"secretsmanager:ListSecrets"
],
"Resource": "*"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"secretsmanager:DescribeSecret",
"secretsmanager:GetSecretValue",
"secretsmanager:CreateSecret"
],
"Resource": [
"arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonSageMaker-*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"secretsmanager:DescribeSecret",
"secretsmanager:GetSecretValue"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"secretsmanager:ResourceTag/SageMaker": "true"
}
}

3561

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Exemplos de políticas baseadas em identidade

},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

"Effect": "Allow",
"Action": [
"robomaker:CreateSimulationApplication",
"robomaker:DescribeSimulationApplication",
"robomaker:DeleteSimulationApplication"
],
"Resource": [
"*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"robomaker:CreateSimulationJob",
"robomaker:DescribeSimulationJob",
"robomaker:CancelSimulationJob"
],
"Resource": [
"*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:DeleteObject",
"s3:AbortMultipartUpload",
"s3:GetBucketCors",
"s3:PutBucketCors"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::*SageMaker*",
"arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
"arn:aws:s3:::*sagemaker*",
"arn:aws:s3:::*aws-glue*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:CreateBucket",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:ListBucket",
"s3:ListAllMyBuckets"
],
"Resource": "*"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEqualsIgnoreCase": {
"s3:ExistingObjectTag/SageMaker": "true"
}
}
"Effect": "Allow",
"Action": [
"lambda:InvokeFunction"
],
"Resource": [
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},
{

]

"arn:aws:lambda:*:*:function:*SageMaker*",
"arn:aws:lambda:*:*:function:*sagemaker*",
"arn:aws:lambda:*:*:function:*Sagemaker*",
"arn:aws:lambda:*:*:function:*LabelingFunction*"

"Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.applicationautoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
"Condition": {
"StringLike": {
"iam:AWSServiceName": "sagemaker.application-autoscaling.amazonaws.com"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:AWSServiceName": "robomaker.amazonaws.com"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sns:Subscribe",
"sns:CreateTopic"
],
"Resource": [
"arn:aws:sns:*:*:*SageMaker*",
"arn:aws:sns:*:*:*Sagemaker*",
"arn:aws:sns:*:*:*sagemaker*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": [
"sagemaker.amazonaws.com",
"glue.amazonaws.com",
"robomaker.amazonaws.com",
"states.amazonaws.com"
]
}
}
}
]
}

Permitir que os usuários visualizem suas próprias permissões
Este exemplo mostra como você pode criar uma política que permite que os usuários do IAM visualizem
as políticas gerenciadas e em linha anexadas a sua identidade de usuário. Essa política inclui permissões
para concluir essa ação no console ou de forma programática usando a AWS CLI ou a API da AWS.
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ViewOwnUserInfo",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetUserPolicy",
"iam:ListGroupsForUser",
"iam:ListAttachedUserPolicies",
"iam:ListUserPolicies",
"iam:GetUser"
],
"Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
},
{
"Sid": "NavigateInConsole",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetGroupPolicy",
"iam:GetPolicyVersion",
"iam:GetPolicy",
"iam:ListAttachedGroupPolicies",
"iam:ListGroupPolicies",
"iam:ListPolicyVersions",
"iam:ListPolicies",
"iam:ListUsers"
],
"Resource": "*"
}
]

Criar controle de SageMaker Recursos com chaves de condição
Controle o acesso refinado para permitir a criação de SageMaker recursos usando SageMaker-chaves de
condição específicas. Para obter informações sobre como usar chaves de condição em políticas do IAM,
consulteElementos da política JSON do IAM: CondiçãonaManual do usuário do IAM.
As chaves de condição, junto com as ações de API relacionadas e os links para a documentação relevante
estão listados emChaves de condição para SageMakernaManual do usuário do IAM.
Os exemplos a seguir mostram como usar o SageMaker chaves de condição para controlar o acesso.
Tópicos
• Controle o acesso ao SageMaker Recursos usando chaves de condição do sistema de
arquivos (p. 3565)
• Restringir o treinamento a uma VPC específica (p. 3566)
• Restrinja o acesso a tipos de força de trabalho para trabalhos de rotulagem da Ground Truth e fluxos
de trabalho do Amazon A2I Human (p. 3567)
• Impor a criptografia dos dados de entrada (p. 3568)
• Impor a criptografia do volume de armazenamento de instâncias de bloco de anotações (p. 3569)
• Impor o isolamento da rede para trabalhos de treinamento (p. 3569)
• Impor um tipo de instância específico para trabalhos de treinamento (p. 3570)
• Impor um acelerador de EI específico para trabalhos de treinamento (p. 3570)
• Impor a desativação do acesso à Internet e o acesso raiz para criar instâncias de bloco de
anotações (p. 3571)
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Controle o acesso ao SageMaker Recursos usando chaves de condição do
sistema de arquivos
SageMaker o treinamento fornece uma infraestrutura segura para que o algoritmo de treinamento seja
executado, mas, em alguns casos, você pode querer uma defesa mais profunda. Por exemplo, você
minimiza o risco de execução de código não confiável em seu algoritmo ou tem mandatos de segurança
específicos em sua organização. Para esses cenários, é possível usar as chaves de condição específicas
de serviço no elemento de condição de uma política do IAM para reduzir o escopo do usuário para
sistemas de arquivos, diretórios, modos de acesso (leitura/gravação, somente leitura) e grupos de
segurança específicos:
Tópicos
• Restrinja um usuário do IAM a diretórios e modos de acesso específicos (p. 3565)
• Restringir um usuário do IAM a um sistema de arquivos específico (p. 3566)

Restrinja um usuário do IAM a diretórios e modos de acesso específicos
A política abaixo restringe um usuário do IAM ao/sagemaker/xgboost-dm/traine/sagemaker/
xgboost-dm/validationdiretórios de um sistema de arquivos do EFS pararo(somente leitura)
AccessMode:

Note
Quando um diretório é permitido, todos os subdiretórios também podem ser acessados pelo
algoritmo de treinamento. As permissões POSIX são ignoradas.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AccessToElasticFileSystem",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:CreateTrainingJob",
"sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"sagemaker:FileSystemId": "fs-12345678",
"sagemaker:FileSystemAccessMode": "ro",
"sagemaker:FileSystemType": "EFS",
"sagemaker:FileSystemDirectoryPath": "/sagemaker/xgboost-dm/train"
}
}
},
{
"Sid": "AccessToElasticFileSystemValidation",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:CreateTrainingJob",
"sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"sagemaker:FileSystemId": "fs-12345678",
"sagemaker:FileSystemAccessMode": "ro",
"sagemaker:FileSystemType": "EFS",
"sagemaker:FileSystemDirectoryPath": "/sagemaker/xgboost-dm/validation"
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}

]

}

}

}

Restringir um usuário do IAM a um sistema de arquivos específico
Para evitar que um algoritmo mal-intencionado que usa um cliente de espaço do usuário acesse qualquer
sistema de arquivos diretamente em sua conta, você pode restringir o tráfego de rede permitindo a entrada
de um grupo de segurança específico. No exemplo a seguir, o usuário do IAM só pode usar o grupo de
segurança especificado para acessar o sistema de arquivos:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AccessToLustreFileSystem",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:CreateTrainingJob",
"sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"sagemaker:FileSystemId": "fs-12345678",
"sagemaker:FileSystemAccessMode": "ro",
"sagemaker:FileSystemType": "FSxLustre",
"sagemaker:FileSystemDirectoryPath": "/fsx/sagemaker/xgboost/train"
},
"ForAllValues:StringEquals": {
"sagemaker:VpcSecurityGroupIds": [
"sg-12345678"
]
}
}
}
]

Embora o exemplo acima possa restringir um algoritmo a um sistema de arquivos específico, ele não
impede que um algoritmo acesse qualquer diretório dentro desse sistema de arquivos usando o cliente de
espaço do usuário. Para atenuar isso:
• Certifique-se de que o sistema de arquivos contenha apenas dados que você confia que seus usuários
do IAM acessarão
• Crie uma função do IAM que restrinja seus usuários do IAM a iniciar trabalhos de treinamento com
algoritmos de repositórios ECR aprovados
Para obter mais informações sobre como usar funções com o SageMakerConsulte, ConsulteSageMaker
Funções.

Restringir o treinamento a uma VPC específica
RestrictAWSusuário para criar trabalhos de treinamento a partir de uma Amazon VPC. Quando um
trabalho de treinamento é criado em uma VPC, você pode usar os logs de fluxo da VPC para monitorar
todo o tráfego de entrada e saída do cluster de treinamento. Para obter informações sobre como usar logs
de fluxo da VPC, consulteLogs de fluxo da VPCnaAmazon Virtual Private Cloud.
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A política a seguir impõe que um trabalho de treinamento seja criado por um usuário do IAM
ligandoCreateTrainingJobde dentro de uma VPC:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowFromVpc",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:CreateTrainingJob",
"sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAllValues:StringEquals": {
"sagemaker:VpcSubnets": ["subnet-a1234"],
"sagemaker:VpcSecurityGroupIds": ["sg12345", "sg-67890"]
},
"Null": {
"sagemaker:VpcSubnets": "false",
"sagemaker:VpcSecurityGroupIds": "false"
}
}
}
]

Restrinja o acesso a tipos de força de trabalho para trabalhos de rotulagem da
Ground Truth e fluxos de trabalho do Amazon A2I Human
Amazônia SageMaker As equipes de trabalho da Ground Truth e da Amazon Augmented AI
se dividem em uma das trêstipos de força de trabalho: público (com o Amazon Mechanical
Turk), privado e fornecedor. Para restringir o acesso do usuário do IAM a uma equipe
de trabalho específica usando um desses tipos ou o ARN da equipe de trabalho, use
osagemaker:WorkteamTypee/ou osagemaker:WorkteamArnchaves de condição. Para a chave de
condição sagemaker:WorkteamType, use operadores de condição de string. Para a chave de condição
sagemaker:WorkteamArn, use os operadores de condição do nome de recurso da Amazon (ARN). Se o
usuário tentar criar um trabalho de etiquetagem com uma equipe de trabalho restrita, SageMaker retorna
um erro de acesso negado.
As políticas abaixo demonstram diferentes maneiras de usar as chaves de condição
sagemaker:WorkteamArn e sagemaker:WorkteamType com operadores de condição apropriados e
valores de condição válidos.
O exemplo a seguir usa a chave de condição sagemaker:WorkteamType com o operador de condição
StringEquals para restringir o acesso a uma equipe de trabalho pública. Ele aceita valores de condição
no seguinte formato: workforcetype-crowd, em que workforcetype pode ser igual a public,
private ou vendor.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "RestrictWorkteamType",
"Effect": "Deny",
"Action": "sagemaker:CreateLabelingJob",
"Resource": "*",
"Condition": {
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}

]

}

}

"StringEquals": {
"sagemaker:WorkteamType": "public-crowd"
}

As políticas a seguir mostram como restringir o acesso a uma equipe de trabalho pública usando a chave
de condição sagemaker:WorkteamArn. A primeira mostra como usá-la com uma variante regular do IAM
válida do ARN da equipe de trabalho e doArnLikeoperador de condição. O segundo mostra como usá-lo
com o operador de condição ArnEquals e o ARN da equipe de trabalho.
{

*"

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "RestrictWorkteamType",
"Effect": "Deny",
"Action": "sagemaker:CreateLabelingJob",
"Resource": "*",
"Condition": {
"ArnLike": {
"sagemaker:WorkteamArn": "arn:aws:sagemaker:*:*:workteam/public-crowd/

]

}

}

}

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "RestrictWorkteamType",
"Effect": "Deny",
"Action": "sagemaker:CreateLabelingJob",
"Resource": "*",
"Condition": {
"ArnEquals": {
"sagemaker:WorkteamArn": "arn:aws:sagemaker:uswest-2:394669845002:workteam/public-crowd/default"
}
}
}
]
}

Impor a criptografia dos dados de entrada
A política a seguir restringe um usuário do IAM a especificar umAWS KMSchave para criptografar
dados de entrada ao criar trabalhos de treinamento, ajuste de hiperparâmetros e rotulagem usando
osagemaker:VolumeKmsKeychave de condição:
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "EnforceEncryption",
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"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:CreateTrainingJob",
"sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob",
"sagemaker:CreateLabelingJob",
"sagemaker:CreateFlowDefiniton"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ArnEquals": {
"sagemaker:VolumeKmsKey": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
}
}
}
}

]

Impor a criptografia do volume de armazenamento de instâncias de bloco de
anotações
A política a seguir restringe um usuário do IAM a especificar umAWS KMSchave para criptografar
o volume de armazenamento anexado ao criar ou atualizar uma instância de notebook usando
osagemaker:VolumeKmsKeychave de condição:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "EnforceEncryption",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:CreateNotebookInstance"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ArnLike": {
"sagemaker:VolumeKmsKey": "*key/volume-kms-key-12345"
}
}
}
]

Impor o isolamento da rede para trabalhos de treinamento
A política a seguir restringe um usuário do IAM para permitir o isolamento da rede ao criar trabalhos de
treinamento usando osagemaker:NetworkIsolationchave de condição:
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "EnforceIsolation",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:CreateTrainingJob",
"sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob"
],
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}

}

]

"Resource": "*",
"Condition": {
"Bool": {
"sagemaker:NetworkIsolation": "true"
}
}

Impor um tipo de instância específico para trabalhos de treinamento
A política a seguir restringe um usuário do IAM a usar um tipo de instância específico ao criar trabalhos de
treinamento usando osagemaker:InstanceTypeschave de condição:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "EnforceInstanceType",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:CreateTrainingJob",
"sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAllValues:StringLike": {
"sagemaker:InstanceTypes": ["ml.c5.*"]
}
}
}
]

Impor um acelerador de EI específico para trabalhos de treinamento
A política a seguir restringe um usuário do IAM a usar um acelerador específico de inferência elástica (EI),
se um acelerador for fornecido, ao criar ou atualizar instâncias de notebook e ao criar configurações de
endpoint usando osagemaker:AcceleratorTypeschave de condição:
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "EnforceAcceleratorType",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:CreateNotebookInstance",
"sagemaker:UpdateNotebookInstance",
"sagemaker:CreateEndpointConfig"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAllValues:StringEquals": {
"sagemaker:AcceleratorTypes": ["ml.eia1.medium"]
}
}
}
]
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Impor a desativação do acesso à Internet e o acesso raiz para criar instâncias de
bloco de anotações
Você pode desabilitar o acesso à Internet e o acesso raiz a instâncias de bloco de anotações para ajudar
a torná-las mais seguras. Para obter informações sobre como controlar o acesso raiz a uma instância de
bloco de anotações, consulte Controle o acesso root a um SageMaker instância caderno (p. 3540). Para
obter informações sobre como desabilitar o acesso à Internet para uma instância de bloco de anotações,
consulte Connect uma instância de notebook em uma VPC a recursos externos (p. 3682).
A política a seguir exige que um usuário do IAM desative o acesso à rede ao criar a instância e desative o
acesso root ao criar ou atualizar uma instância de notebook.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "LockDownCreateNotebookInstance",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:CreateNotebookInstance"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"sagemaker:DirectInternetAccess": "Disabled",
"sagemaker:RootAccess": "Disabled"
},
"Null": {
"sagemaker:VpcSubnets": "false",
"sagemaker:VpcSecurityGroupIds": "false"
}
}
},
{
"Sid": "LockDownUpdateNotebookInstance",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:UpdateNotebookInstance"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"sagemaker:RootAccess": "Disabled"
}
}
}
]

Controle o acesso ao SageMaker API usando políticas baseadas
em identidade
Para controlar o acesso a SageMaker Chamadas de API e chamadas para SageMaker endpoints
hospedados, use políticas do IAM baseadas em identidade.
Tópicos
• Restrinja But SageMaker API e tempo de execução para chamadas de dentro da sua VPC (p. 3572)
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Restrinja But SageMaker API e tempo de execução para chamadas de dentro da
sua VPC
Se você configurar um endpoint de interface em sua VPC, indivíduos fora da VPC ainda poderão se
conectar à SageMaker API e tempo de execução pela Internet, a menos que você anexe uma política de
IAM que restrinja o acesso às chamadas provenientes da VPC para todos os usuários e grupos que têm
acesso ao seu SageMaker Recursos Para obter informações sobre a criação de um endpoint de interface
VPC para o SageMaker API e tempo de execução, consulteConectar-se ao SageMaker Por meio de um
endpoint de interface VPC (p. 3684).

Important
Se você aplicar uma política de IAM semelhante a uma das seguintes, os usuários não poderão
acessar o especificado SageMaker APIs por meio do console do console.
Para restringir o acesso apenas conexões feitas de dentro da sua VPC, crie uma política do AWS Identity
and Access Management que restringe o acesso apenas às chamadas que vêm de dentro da sua VPC.
Em seguida, adicione essa política a cadaAWS Identity and Access Managementusuário, grupo ou perfil
usado para acessar o SageMaker API ou tempo de execução.

Note
Essa política permite conexões somente para chamadores em uma sub-rede na qual você criou
um endpoint de interface.
{

}

"Id": "api-example-1",
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "EnableAPIAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:*"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:SourceVpc": "vpc-111bbaaa"
}
}
}
]

Se você quiser restringir o acesso à API apenas para chamadas feitas usando o endpoint de interface, use
a chave de condição aws:SourceVpce, em vez de aws:SourceVpc:
{

"Id": "api-example-1",
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "EnableAPIAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
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}

]

}

}

}

"aws:sourceVpce": [
"vpce-111bbccc",
"vpce-111bbddd"
]

Limitar o acesso a SageMaker Chamadas de API e tempo de
execução por endereço IP
Para permitir acesso ao SageMaker Chamadas de API e invocações em tempo de execução somente
de endereços IP em uma lista especificada por você, anexe uma política do IAM que negue o acesso
à API, a menos que a chamada venha de um endereço IP na lista para cadaAWS Identity and Access
Managementusuário, grupo ou função usada para acessar a API ou o runtime. Para obter informações
sobre como criar políticas do IAM, consulteCriação de políticas do IAMnaAWS Identity and Access
ManagementGuia do usuário do. Para especificar a lista de endereços IP aos quais você deseja conceder
acesso à chamada de API, utilize o operador de condição IpAddress e a chave de contexto de condição
aws:SourceIP. Para obter informações sobre operadores de condição do IAM, consulte.Elementos da
política JSON do IAM: Operadores de condiçãonaAWS Identity and Access ManagementGuia do usuário
do. Para obter informações sobre as chaves de contexto de condição do IAM, consulteAWSChaves de
contexto de condição global.
Por exemplo, a política a seguir permite acesso a CreateTrainingJob somente a partir de endereços IP
nos intervalos 192.0.2.0 - 192.0.2.255 e 203.0.113.0 - 203.0.113.255:
{

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

}

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": "sagemaker:CreateTrainingJob",
"Resource": "*",
"Condition": {
"IpAddress": {
"aws:SourceIp": [
"192.0.2.0/24",
"203.0.113.0/24"
]
}
}

Limitar o acesso a uma instância de bloco de anotações por
endereço IP
Para permitir o acesso a uma instância de notebook somente a partir de endereços
IP em uma lista que você especificar, anexe uma política do IAM que negue o acesso
aCreatePresignedNotebookInstanceUrla menos que a chamada seja proveniente de um endereço
IP na lista para cadaAWS Identity and Access Managementusuário, grupo ou função usada para acessar
a instância do notebook. Para obter informações sobre como criar políticas do IAM, consulteCriação
de políticas do IAMnaAWS Identity and Access ManagementGuia do usuário do. Para especificar a
lista de endereços IP aos quais você deseja conceder acesso à instâncias de bloco de anotações,
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utilize o operador de condição IpAddress e a chave de contexto de condição aws:SourceIP. Para
obter informações sobre operadores de condição do IAM, consulte.Elementos da política JSON do
IAM: Operadores de condiçãonaAWS Identity and Access ManagementGuia do usuário do. Para obter
informações sobre as chaves de contexto de condição do IAM, consulteAWSChaves de contexto de
condição global.
Por exemplo, a política a seguir permite acesso a uma instância de bloco de anotações somente a partir de
endereços IP nos intervalos 192.0.2.0-192.0.2.255 e 203.0.113.0-203.0.113.255:
{

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

}

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": "sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl",
"Resource": "*",
"Condition": {
"IpAddress": {
"aws:SourceIp": [
"192.0.2.0/24",
"203.0.113.0/24"
]
}
}

A política restringe o acesso à chamada para CreatePresignedNotebookInstanceUrl e à URL
retornada pela chamada. A política também restringe o acesso à abertura de uma instância de notebook
no console e é aplicada a cada solicitação HTTP e WebSocket quadro que tenta se conectar à instância do
notebook.

Note
Usar esse método para filtrar por endereço IP é incompatível quandoconectar-se ao SageMaker
por meio de um endpoint de interface VPC.. Para obter informações sobre como restringir o
acesso a uma instância de bloco de anotações ao conectar-se por meio de um endpoint da
interface VPC, consulte Conectar-se a uma instância de bloco de anotações por meio de um
endpoint de interface VPC (p. 3690).

Controle o acesso ao SageMaker Recursos usando tags
Controlar o acesso a grupos de SageMaker recursos anexando tags aos recursos e
especificandoResourceTagcondições nas políticas do IAM.

Note
As políticas baseadas em tag não funcionam para restringir as seguintes chamadas de API:
• DeleteImageVersion
• DescribeImageVersion
• ListAlgorithms
• ListCodeRepositories
• ListCompilationJobs
• ListEndpointConfigs
• ListEndpoints
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• ListFlowDefinitions
• ListHumanTaskUis
• ListHyperparameterTuningJobs
• ListLabelingJobs
• ListLabelingJobsForWorkteam
• ListModelPackages
• ListModels
• ListNotebookInstanceLifecycleConfigs
• ListNotebookInstances
• ListSubscribedWorkteams
• ListTags
• ListProcessingJobs
• ListTrainingJobs
• ListTrainingJobsForHyperParameterTuningTrabalho
• ListTransformJobs
• ListWorkteams
• Pesquisar
Por exemplo, imagine que você definiu dois grupos do IAM diferentes, chamadosDevTeam1eDevTeam2,
no seuAWSConta da. Suponha também que você tenha criado 10 instâncias de bloco de anotações, das
quais 5 são usadas para um projeto e outras 5 são usadas para um segundo projeto. Você deseja permitir
que os membros de DevTeam1 façam chamadas de API em instâncias de bloco de anotações usadas
no primeiro projeto e que os membros de DevTeam2 façam chamadas de API em instâncias de bloco de
anotações usadas no segundo projeto.

Para controlar o acesso a chamadas de APIs (exemplo)
1.

Adicione uma tag com a chave Project e o valor A às instâncias de bloco de notas usadas no
primeiro projeto. Para obter informações sobre como adicionar tags ao SageMaker recursos,
consulteAddTags.

2.

Adicione uma tag com a chave Project e o valor B às instâncias de bloco de notas usadas no
segundo projeto.

3.

Crie uma política do IAM com umaResourceTagcondição que nega acesso às instâncias do
notebook usadas para o segundo projeto e anexa essa política aDevTeam1. Segue um exemplo de
uma política que nega todas as chamadas da API em qualquer instância de bloco de anotações que
tenha uma tag com uma chave de Project e um valor de B:
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "sagemaker:*",
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Deny",
"Action": "sagemaker:*",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"sagemaker:ResourceTag/Project": "B"
}
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}

]

}
},
{
"Effect": "Deny",
"Action": [
"sagemaker:AddTags",
"sagemaker:DeleteTags"
],
"Resource": "*"
}

Para obter informações sobre como criar políticas do IAM e anexá-las às identidades do,
consulteControlando o acesso usando políticasnaAWS Identity and Access ManagementGuia do
usuário do.
4.

Crie uma política do IAM com umaResourceTagcondição que nega acesso às instâncias do
notebook usadas no primeiro projeto e anexa essa política aDevTeam2. Segue um exemplo de uma
política que nega todas as chamadas da API em qualquer instância de bloco de anotações que tenha
uma tag com uma chave de Project e um valor de A:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "sagemaker:*",
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Deny",
"Action": "sagemaker:*",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"sagemaker:ResourceTag/Project": "A"
}
}
},
{
"Effect": "Deny",
"Action": [
"sagemaker:AddTags",
"sagemaker:DeleteTags"
],
"Resource": "*"
}
]

Exigir a presença ou ausência de tags para chamadas de API
Exija a presença ou ausência de tags específicas ou valores de tag específicos
usandoRequestTagchaves de condição em uma política do IAM. Por exemplo, se você quiser exigir
que cada endpoint criado por qualquer membro de um grupo do IAM seja criado com uma tag com a
chaveenvironmentEndIddev, crie uma política da seguinte forma:
{

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

}

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": "sagemaker:CreateEndpoint",
"Resource": "arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:RequestTag/environment": "dev"
}
}

Prevenção de deputados confusos entre serviços
O problema confused deputy é um problema de segurança em que uma entidade que não tem
permissão para executar uma ação pode coagir uma entidade mais privilegiada a executá-la. Em AWS,
a personificação entre serviços pode resultar no problema do ‘confused deputy’. A personificação
entre serviços pode ocorrer quando um serviço (o serviço de chamada) chama outro serviço (o serviço
chamado). O serviço de chamada pode ser manipulado de modo a usar suas permissões para atuar nos
recursos de outro cliente de uma forma na qual ele não deveria ter permissão para acessar. Para evitar
isso, o AWS fornece ferramentas que ajudam você a proteger seus dados para todos os serviços com
entidades principais de serviço que receberam acesso aos recursos em sua conta.
Continue lendo para obter orientações gerais ou navegue até um exemplo específico SageMakerRecurso:
Tópicos
• Limite as permissões com chaves de condição globais (p. 3577)
• SageMaker Edge Manager (p. 3578)
• SageMaker Imagens (p. 3578)
• SageMaker Elastic (p. 3579)
• SageMaker Trabalhos de transformação em lote (p. 3579)
• SageMaker Marketplace (p. 3580)
• SageMaker Neo (p. 3580)
• SageMaker Pipelines do (p. 3581)
• SageMaker Processamento de trabalhos (p. 3581)
• SageMaker Estúdio (p. 3582)
• SageMaker Empregos de treinamento (p. 3582)

Limite as permissões com chaves de condição globais
Recomendamos usar oaws:SourceArneaws:SourceAccountchaves de condição globais nas
políticas de recursos para limitar as permissões ao recurso que a Amazon SageMaker oferece outro
serviço. Se você usar as chaves de condição globais e oaws:SourceArno valor contém o ID da conta,
oaws:SourceAccountvalor e a conta noaws:SourceArnvalor deve usar o mesmo ID de conta quando
eles são usados na mesma instrução de política. Use aws:SourceArn se quiser que apenas um recurso
seja associado ao acesso entre serviços. Use aws:SourceAccount se quiser permitir que qualquer
recurso nessa conta seja associado ao uso entre serviços.
A maneira mais eficaz de se proteger contra o problema do substituto confuso é usar
oaws:SourceArnchave de condição global com o ARN completo do recurso. Se não souber o
ARN completo do recurso ou se estiver especificando vários recursos, use aaws:SourceArnChave
de condição global com curingas (*) para as partes desconhecidas do ARN. Por exemplo,
arn:aws:sagemaker:*:123456789012:*.
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O exemplo a seguir mostra como é possível usar oaws:SourceArneaws:SourceAccountChaves de
condição globais em SageMaker para evitar o problema confuso do substituto.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Sid": "ConfusedDeputyPreventionExamplePolicy",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "sagemaker.amazonaws.com"
},
# Specify an action and resource policy for another service
"Action": "service:ActionName",
"Resource": [
"arn:aws:service:::ResourceName/*"
],
"Condition": {
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:partition:sagemaker:region:123456789012:*"
},
"StringEquals": {
"aws:SourceAccount": "123456789012"
}
}
}

SageMaker Edge Manager
O exemplo a seguir mostra como é possível usar oaws:SourceArnchave de condição global para evitar
o problema confuso de deputados entre serviços para SageMaker Edge Manager criado pelo número da
conta123456789012naus-west-2região.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Principal": { "Service": "sagemaker.amazonaws.com" },
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:*"
}
}
}

Você pode substituir oaws:SourceArnneste modelo com o ARN completo de um trabalho de embalagem
específico para limitar ainda mais as permissões.

SageMaker Imagens
O exemplo a seguir mostra como é possível usar oaws:SourceArnchave de condição global para evitar
o problema confuso de deputados entre serviços paraSageMakerImagens. Use este modelo com qualquer
umImageouImageVersion. Este exemplo usa umImageVersionregistre o ARN com o número da
conta123456789012. Observe que, como o número da conta faz parte doaws:SourceArnvalor, você
não precisa especificar um valoraws:SourceAccountvalue.
{

"Version": "2012-10-17",
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}

"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Principal": { "Service": "sagemaker.amazonaws.com" },
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:partition:sagemaker:us-west-2:123456789012:image-version"
}
}
}

Não substitua oaws:SourceArnneste modelo com o ARN completo de uma imagem ou versão de
imagem específica. O ARN deve estar no formato fornecido acima e especificarimageouimage-version.
Opartitionum espaço reservado deve designar umAWSpartições comerciais (aws) ou umAWSna
partição da China (aws-cn), dependendo de onde a imagem ou a versão da imagem está sendo
executada. Da mesma forma, oregiono espaço reservado no ARN pode ser qualquerRegião válidaonde
SageMaker as imagens estão disponíveis.

SageMaker Elastic
O exemplo a seguir mostra como é possível usar oaws:SourceArnchave de condição global para
evitar o problema confuso de deputados entre serviços para SageMaker em tempo real,sem servidores,
eassíncronoinferência. Observe que, como o número da conta faz parte doaws:SourceArnvalor, você
não precisa especificar um valoraws:SourceAccountvalue.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Principal": { "Service": "sagemaker.amazonaws.com" },
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:*"
}
}
}

Não substitua oaws:SourceArnneste modelo com o ARN completo de um modelo ou endpoint
específico. O ARN deve estar no formato fornecido acima. O asterisco no modelo de ARN não significa
curinga e não deve ser alterado.

SageMaker Trabalhos de transformação em lote
O exemplo a seguir mostra como é possível usar oaws:SourceArnchave de condição global para evitar o
problema confuso de deputados entre serviços para SageMaker trabalhos de transformação em lotecriado
pelo número da conta123456789012naus-west-2região. Observe que, como o número da conta está no
ARN, você não precisará especificar umaws:SourceAccountvalue.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "sagemaker.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole",
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}

]

}

"Condition": {
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:transform-job/*"
}
}

Você pode substituir oaws:SourceArnneste modelo com o ARN completo de um trabalho específico de
transformação em lote para limitar ainda mais as permissões.

SageMaker Marketplace
O exemplo a seguir mostra como é possível usar oaws:SourceArnchave de condição global para evitar
o problema confuso de deputados entre serviços para SageMaker Recursos do Marketplace criados pelo
número da conta123456789012naus-west-2região. Observe que, como o número da conta está no
ARN, você não precisará especificar umaws:SourceAccountvalue.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "sagemaker.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:*"
}
}
}
]

Não substitua oaws:SourceArnneste modelo com o ARN completo de um algoritmo ou pacote de modelo
específico. O ARN deve estar no formato fornecido acima. O asterisco no modelo ARN significa curinga e
abrange todos os trabalhos de treinamento, modelos e trabalhos de transformação em lote das etapas de
validação, bem como pacotes de algoritmos e modelos publicados no SageMaker Marketplace.

SageMaker Neo
O exemplo a seguir mostra como é possível usar oaws:SourceArnchave de condição global para evitar
o problema confuso de deputados entre serviços para SageMaker Trabalhos de compilação Neo criados
pelo número da conta123456789012naus-west-2região. Observe que, como o número da conta está no
ARN, você não precisará especificar umaws:SourceAccountvalue.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "sagemaker.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"ArnLike": {
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}

]

}

}

}

"aws:SourceArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:compilation-job/*"

Você pode substituir oaws:SourceArnneste modelo com o ARN completo de um trabalho de compilação
específico para limitar ainda mais as permissões.

SageMaker Pipelines do
O exemplo a seguir mostra como é possível usar oaws:SourceArnchave de condição global para evitar o
problema confuso de deputados entre serviços paraSageMaker Pipelines dousar registros de execução de
pipeline de um ou mais pipelines. Observe que, como o número da conta está no ARN, você não precisará
especificar umaws:SourceAccountvalue.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "sagemaker.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:partition:sagemaker:region:123456789012:pipeline/
mypipeline/*"
}
}
}
]
}

Não substitua oaws:SourceArnneste modelo com o ARN completo da execução de um pipeline
específico. O ARN deve estar no formato fornecido acima. Opartitionum espaço reservado deve
designar umAWSpartições comerciais (aws) ou umAWSna partição da China (aws-cn), dependendo de
onde o gasoduto está funcionando. Da mesma forma, oregiono espaço reservado no ARN pode ser
qualquerRegião válidaonde SageMaker Os oleodutos estão disponíveis.
O asterisco no modelo ARN significa curinga e abrange todas as execuções de pipeline
de um pipeline chamadomypipeline. Se você quiser permitir oAssumeRolepermissões
para todos os pipelines da conta123456789012em vez de um gasoduto específico, então
oaws:SourceArnseriaarn:aws:sagemaker:*:123456789012:pipeline/*.

SageMaker Processamento de trabalhos
O exemplo a seguir mostra como é possível usar oaws:SourceArnchave de condição global para evitar
o problema confuso de deputados entre serviços para SageMaker trabalhos de processamento criados
pelo número da conta123456789012naus-west-2região. Observe que, como o número da conta está no
ARN, você não precisará especificar umaws:SourceAccountvalue.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
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}

]

}

"Principal": {
"Service": "sagemaker.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:processing-job/*"
}
}

Você pode substituir oaws:SourceArnneste modelo com o ARN completo de um trabalho de
processamento específico para limitar ainda mais as permissões.

SageMaker Estúdio
O exemplo a seguir mostra como é possível usar oaws:SourceArnchave de condição global para
evitar o problema confuso de deputados entre serviços para SageMaker Estúdio criado pelo número
da conta123456789012naus-west-2região. Observe que, como o número da conta faz parte
doaws:SourceArnvalor, você não precisa especificar um valoraws:SourceAccountvalue.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "sagemaker.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:*"
}
}
}
]

Não substitua oaws:SourceArnneste modelo com o ARN completo de um aplicativo, perfil de usuário ou
domínio específico do Studio. O ARN deve estar no formato fornecido no exemplo anterior. O asterisco no
modelo de ARN não significa curinga e não deve ser alterado.

SageMaker Empregos de treinamento
O exemplo a seguir mostra como é possível usar oaws:SourceArnchave de condição global para evitar
o problema confuso de deputados entre serviços para SageMaker trabalhos de treinamento criados pelo
número da conta123456789012naus-west-2região. Observe que, como o número da conta está no
ARN, você não precisará especificar umaws:SourceAccountvalue.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "sagemaker.amazonaws.com"
},

3582

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
SageMaker Funções

}

]

}

"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:training-job/*"
}
}

Você pode substituir oaws:SourceArnneste modelo com o ARN completo de um trabalho de treinamento
específico para limitar ainda mais as permissões.
A seguir
Para obter mais informações sobre o gerenciamento de funções de execução, consulteSageMaker
Funções.

SageMaker Funções
Como um serviço gerenciado, a Amazon SageMaker realiza operações em seu nome noAWShardware
que é gerenciado por SageMaker. SageMaker pode realizar somente as operações permitidas pelo
usuário.
UMA SageMaker o usuário pode conceder essas permissões com uma função do IAM (chamada de
função de execução).
Para criar e usar uma função de execução disponível localmente, você pode usar os procedimentos a
seguir.

Obter a função de execução
Você pode encontrar a função de execução do IAM das seguintes maneiras:
Do caderno
Quando você executa um notebook dentro SageMaker (do SageMaker Console do SageMaker Studio)
você pode acessar a função de execução com o seguinte código:
sagemaker_session = sagemaker.Session()
role = sagemaker.get_execution_role()

Note
A função de execução está disponível somente ao executar um notebook no SageMaker. Se você
correrget_execution_roleem um caderno que não está ligado SageMaker, espere um erro de
“região”.
Do SageMaker console
DebaixoNotebook > Instâncias de, selecione o caderno. O ARN é fornecido naPermissões e
criptografiaSeção.

Criar uma função de execução
Use o procedimento a seguir para criar uma função de execução com a política gerenciada pelo
IAMAmazonSageMakerFullAccess, anexa. Se seu caso de uso exigir permissões mais granulares,
use outras seções nesta página para criar uma função de execução que atenda às suas necessidades
comerciais.
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Important
A política gerenciada do IAM,AmazonSageMakerFullAccess, usado no procedimento a seguir,
concede somente permissão à função de execução para realizar determinadas ações do Amazon
S3 em buckets ou objetos comSageMaker,Sagemaker,sagemaker, ouaws-glueno nome. Para
saber como adicionar uma política adicional a uma função de execução para conceder acesso a
outros buckets e objetos do Amazon S3, consulteAdicionar permissões adicionais do Amazon S3
a SageMaker Função de execução (p. 3584).

Para criar uma nova função
1.
2.

Abra o console do IAM em https://console.aws.amazon.com/iam/.
SelectFunçõese. em seguida, selecioneCriar função.

3.

Selecione SageMaker.

4.

SelectPróximo: Permissions

5.

A política gerenciada do IAM,AmazonSageMakerFullAccessé automaticamente anexado a essa
função. Para ver as permissões incluídas nesta política, selecione a seta lateral ao lado do nome da
política. SelectPróximo: Tags.

6.

(Opcional) Adicione etiquetas e selecionePróximo: Análise.

7.
8.

Dê um nome à função no campo de texto abaixoNome da funçãoRecursos de eCriar função.
NoFunçõesseção do console do IAM, selecione a função que você acaba de criar. Se necessário, use
a caixa de texto para pesquisar a função usando o nome da função que você inseriu na etapa 7.

9.

Na página de resumo da função, anote o ARN.

Com um ARN conhecido para sua função, você pode verificar programaticamente a função ao executar o
notebook localmente ou em SageMaker. SubstituirRoleNamecom seu ARN conhecido:
try:

role = sagemaker.get_execution_role()
except ValueError:
iam = boto3.client('iam')
role = iam.get_role(RoleName='AmazonSageMaker-ExecutionRole-20201200T100000')['Role']
['Arn']

Adicionar permissões adicionais do Amazon S3 a SageMaker Função de
execução
Quando você usa um SageMaker recurso com recursos no Amazon S3, como dados de entrada, a função
de execução que você especifica em sua solicitação (por exemploCreateTrainingJob) é usado para
acessar esses recursos.
Se você anexar a política gerenciada do IAM,AmazonSageMakerFullAccess, para uma função de
execução, essa função tem permissão para realizar determinadas ações do Amazon S3 em buckets ou
objetos comSageMaker,Sagemaker,sagemaker, ouaws-glueno nome. Ele também tem permissão para
realizar as seguintes ações em qualquer recurso do Amazon S3:
"s3:CreateBucket",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:ListBucket",
"s3:ListAllMyBuckets",
"s3:GetBucketCors",
"s3:PutBucketCors"

Para conceder a uma função de execução permissões para acessar um ou mais buckets específicos no
Amazon S3, você pode anexar uma política semelhante à seguinte à função. Essa política concede a
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uma função do IAM permissão para realizar todas as ações queAmazonSageMakerFullAccesspermite,
mas restringe esse acesso aos bucketsDOC-EXAMPLE-BUCKET1eDOC-EXAMPLE-BUCKET2. Consulte
a documentação de segurança para obter informações específicas SageMaker recurso que você está
usando para saber mais sobre as permissões do Amazon S3 necessárias para esse recurso.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:DeleteObject",
"s3:AbortMultipartUpload"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET1/*",
"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET2/*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:CreateBucket",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:ListBucket",
"s3:ListAllMyBuckets",
"s3:GetBucketCors",
"s3:PutBucketCors"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetBucketAcl",
"s3:PutObjectAcl"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET1",
"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET2"
]
}
]

Passando funções
Ações como passar uma função entre serviços são uma função comum no SageMaker. Você pode
encontrar essas informações sobre oAções, recursos e chaves de condição para SageMakernaManual do
usuário do IAM.

Você passa o papel (iam:PassRole) ao fazer essas chamadas de
API:CreateAutoMLJob,CreateCompilationJob,CreateDomain,CreateFlowDefiniton,CreateHyperParamete
eUpdateImage.
Você anexa a seguinte política de confiança à função do IAM que concede SageMaker permissões
principais para assumir a função, e é a mesma para todas as funções de execução:
{

"Version": "2012-10-17",
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}

"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "sagemaker.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

As permissões que você precisa conceder à função variam de acordo com a API chamada. As seções a
seguir explicam essas permissões.

Note
Em vez de gerenciar permissões criando uma política de permissão, você pode usar oAWSgerenciadasAmazonSageMakerFullAccesspolítica de permissão. As permissões nesta
política são razoavelmente amplas para permitir qualquer ação que você possa desejar
executar no SageMaker. Para obter uma listagem da política, incluindo informações sobre
os motivos para adicionar muitas das permissões, consulte AWSpolítica gerenciada:
AmazonSageMakerFullAccess (p. 3620). Se você preferir criar políticas personalizadas e
gerenciar permissões para definir o escopo das permissões somente para as ações que você
precisa executar com a função de execução, consulte os tópicos a seguir.

Important
Se você estiver enfrentando problemas, consulteSolução de problemas do SageMakerIdentity and
Access and Access (p. 3675).
Para obter mais informações sobre funções do IAM, consulte Funções do IAM no Guia do usuário do IAM.
Tópicos
• CreateAutoAPI MLJob: Permissões da função de execução (p. 3586)
• CreateDomain API: Permissões da função de execução (p. 3588)
• CreateImage e UpdateImageAPIs: Permissões da função de execução (p. 3589)
• CreateNotebookInstance API: Permissões da função de execução (p. 3589)
• CreateHyperParameterTuningJob API: Permissões da função de execução (p. 3592)
• CreateProcessingJob API: Permissões da função de execução (p. 3595)
• CreateTrainingJob API: Permissões da função de execução (p. 3597)
• CreateModel API: Permissões da função de execução (p. 3599)

CreateAutoAPI MLJob: Permissões da função de execução
Para uma função de execução que você pode passar em umCreateAutoMLJobSolicitação de API, você
pode anexar a seguinte política de permissões mínimas à função:
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
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},
{

}

]

}

}

"StringEquals": {
"iam:PassedToService": "sagemaker.amazonaws.com"
}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:DescribeEndpointConfig",
"sagemaker:DescribeModel",
"sagemaker:InvokeEndpoint",
"sagemaker:ListTags",
"sagemaker:DescribeEndpoint",
"sagemaker:CreateModel",
"sagemaker:CreateEndpointConfig",
"sagemaker:CreateEndpoint",
"sagemaker:DeleteModel",
"sagemaker:DeleteEndpointConfig",
"sagemaker:DeleteEndpoint",
"cloudwatch:PutMetricData",
"logs:CreateLogStream",
"logs:PutLogEvents",
"logs:CreateLogGroup",
"logs:DescribeLogStreams",
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:ListBucket",
"ecr:GetAuthorizationToken",
"ecr:BatchCheckLayerAvailability",
"ecr:GetDownloadUrlForLayer",
"ecr:BatchGetImage"
],
"Resource": "*"

Se você especificar uma VPC privada para o trabalho do AutoML, adicione as seguintes permissões:
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:CreateNetworkInterface",
"ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
"ec2:DeleteNetworkInterface",
"ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
"ec2:DescribeNetworkInterfaces",
"ec2:DescribeVpcs",
"ec2:DescribeDhcpOptions",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeSecurityGroups"
]

Se sua entrada for criptografada usando criptografia no lado do servidor com umAWSSSE-KSE-K))),
adicione as seguintes permissões:
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Decrypt"
]
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Se você especificar uma chave do KMS na configuração de saída do trabalho do AutoML, adicione as
seguintes permissões:
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Encrypt"
]

Se você especificar uma chave KMS de volume na configuração de recursos da tarefa do AutoML,
adicione as seguintes permissões:
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:CreateGrant"
]

CreateDomain API: Permissões da função de execução
A função de execução para domínios com o IAM Identity Center e a função de usuário/execução para
domínios do IAM precisam das seguintes permissões quando você passa umaAWS KMSchave gerenciada
pelo cliente comoKmsKeyIdnaCreateDomainSolicitações de API. As permissões são aplicadas durante
oCreateAppAPI Call.
Para uma função de execução que você pode passar naCreateDomainSolicitação de API, você pode
anexar a seguinte política de permissões à função:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:CreateGrant",
"kms:DescribeKey"
],
"Resource": "arn:aws:kms:region:account-id:key/kms-key-id"
}
]

Como alternativa, se as permissões forem especificadas em uma política do KMS, você poderá anexar a
seguinte política à função:
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "Allow use of the key",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::account-id:role/ExecutionRole"
]
},
"Action": [
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"kms:CreateGrant",
"kms:DescribeKey"

}

]

}

],
"Resource": "*"

CreateImage e UpdateImageAPIs: Permissões da função de
execução
Para uma função de execução que você pode passar em umCreateImageouUpdateImageSolicitação de
API, você pode anexar a seguinte política de permissões à função:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ecr:BatchGetImage",
"ecr:GetDownloadUrlForLayer"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": "sagemaker.amazonaws.com"
}
}
}
]

CreateNotebookInstance API: Permissões da função de
execução
As permissões concedidas à função de execução para chamar a API CreateNotebookInstance
dependem do que você pretende fazer com a instância de bloco de anotações. Se você
planeja usá-lo para invocar SageMaker APIs e passam a mesma função ao chamar
oCreateTrainingJobeCreateModelAPIs, anexe a seguinte política de permissões à função:
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:*",
"ecr:GetAuthorizationToken",
"ecr:GetDownloadUrlForLayer",
"ecr:BatchGetImage",
"ecr:BatchCheckLayerAvailability",
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"ecr:SetRepositoryPolicy",
"ecr:CompleteLayerUpload",
"ecr:BatchDeleteImage",
"ecr:UploadLayerPart",
"ecr:DeleteRepositoryPolicy",
"ecr:InitiateLayerUpload",
"ecr:DeleteRepository",
"ecr:PutImage",
"ecr:CreateRepository",
"cloudwatch:PutMetricData",
"cloudwatch:GetMetricData",
"cloudwatch:GetMetricStatistics",
"cloudwatch:ListMetrics",
"logs:CreateLogGroup",
"logs:CreateLogStream",
"logs:DescribeLogStreams",
"logs:PutLogEvents",
"logs:GetLogEvents",
"s3:CreateBucket",
"s3:ListBucket",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:DeleteObject",
"robomaker:CreateSimulationApplication",
"robomaker:DescribeSimulationApplication",
"robomaker:DeleteSimulationApplication",
"robomaker:CreateSimulationJob",
"robomaker:DescribeSimulationJob",
"robomaker:CancelSimulationJob",
"ec2:CreateVpcEndpoint",
"ec2:DescribeRouteTables",
"elasticfilesystem:DescribeMountTargets"

},
{

},
{

}

]

}

],
"Resource": "*"

"Effect": "Allow",
"Action": [
"codecommit:GitPull",
"codecommit:GitPush"
],
"Resource": [
"arn:aws:codecommit:*:*:*sagemaker*",
"arn:aws:codecommit:*:*:*SageMaker*",
"arn:aws:codecommit:*:*:*Sagemaker*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": "sagemaker.amazonaws.com"
}
}

Para restringir as permissões, limite-as a recursos específicos do Amazon S3 e do Amazon ECR,
restringindo"Resource": "*", como segue:
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{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:*",
"ecr:GetAuthorizationToken",
"cloudwatch:PutMetricData",
"logs:CreateLogGroup",
"logs:CreateLogStream",
"logs:DescribeLogStreams",
"logs:PutLogEvents",
"logs:GetLogEvents"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": "sagemaker.amazonaws.com"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListBucket"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::inputbucket"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:DeleteObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::inputbucket/object1",
"arn:aws:s3:::outputbucket/path",
"arn:aws:s3:::inputbucket/object2",
"arn:aws:s3:::inputbucket/object3"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ecr:BatchCheckLayerAvailability",
"ecr:GetDownloadUrlForLayer",
"ecr:BatchGetImage"
],
"Resource": [
"arn:aws:ecr:region::repository/my-repo1",
"arn:aws:ecr:region::repository/my-repo2",
"arn:aws:ecr:region::repository/my-repo3"
]
}
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}

]

Se você planeja acessar outros recursos, como o Amazon DynamoDB ou o Amazon Relational Database
Service, adicione as permissões relevantes a essa política.
Na política anterior, você define o escopo da política da seguinte forma:
• Defina o escopo da permissão s3:ListBucket ao bucket específico definido como
InputDataConfig.DataSource.S3DataSource.S3Uri em uma solicitação CreateTrainingJob.
• Defina o escopo das permissões s3:GetObject , s3:PutObject e s3:DeleteObject da seguinte
forma:
• Defina o escopo para os seguintes valores especificados em uma solicitação CreateTrainingJob:
InputDataConfig.DataSource.S3DataSource.S3Uri
OutputDataConfig.S3OutputPath
• Defina o escopo para os seguintes valores especificados em uma solicitação CreateModel:
PrimaryContainer.ModelDataUrl
SuplementalContainers.ModelDataUrl
• Defina o escopo das permissões ecr da seguinte forma:
• Defina o escopo para o valor AlgorithmSpecification.TrainingImage especificado em uma
solicitação CreateTrainingJob.
• Defina o escopo para o valor PrimaryContainer.Image especificado em uma solicitação
CreateModel:
As ações cloudwatch e logs são aplicáveis a recursos "*". Para obter mais informações,
consulteCloudWatch Recursos e operaçõesna Amazônia CloudWatch Guia do usuário.

CreateHyperParameterTuningJob API: Permissões da função de
execução
Anexe a seguinte política de permissões a uma função de execução se quiser passar a função em uma
solicitação de API CreateHyperParameterTuningJob:
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudwatch:PutMetricData",
"logs:CreateLogStream",
"logs:PutLogEvents",
"logs:CreateLogGroup",
"logs:DescribeLogStreams",
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:ListBucket",
"ecr:GetAuthorizationToken",
"ecr:BatchCheckLayerAvailability",
"ecr:GetDownloadUrlForLayer",
"ecr:BatchGetImage"
],
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}

]

}

"Resource": "*"

Em vez de especificar"Resource": "*", você pode definir essas permissões para recursos específicos
do Amazon S3 e do Amazon ECR:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudwatch:PutMetricData",
"logs:CreateLogStream",
"logs:PutLogEvents",
"logs:CreateLogGroup",
"logs:DescribeLogStreams",
"ecr:GetAuthorizationToken"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListBucket"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::inputbucket"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::inputbucket/object",
"arn:aws:s3:::outputbucket/path"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ecr:BatchCheckLayerAvailability",
"ecr:GetDownloadUrlForLayer",
"ecr:BatchGetImage"
],
"Resource": "arn:aws:ecr:region::repository/my-repo"
}
]

Se o contêiner de treinamento associado ao trabalho de ajuste de hiperparâmetros precisar acessar outras
fontes de dados, como recursos do DynamoDB ou do Amazon RDS, adicione permissões relevantes a
essa política.
Na política anterior, você define o escopo da política da seguinte forma:
• Defina o escopo da permissão s3:ListBucket a um bucket específico definido como
InputDataConfig.DataSource.S3DataSource.S3Uri em uma solicitação CreateTrainingJob.
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• Defina o escopo das permissões s3:GetObject e s3:PutObject para os seguintes
objetos especificados na configuração dos dados de entrada e saída em uma solicitação
CreateHyperParameterTuningJob:
InputDataConfig.DataSource.S3DataSource.S3Uri
OutputDataConfig.S3OutputPath
• Defina as permissões do Amazon ECR para o caminho do registro
(AlgorithmSpecification.TrainingImage) que você especifica em
umCreateHyperParameterTuningJobSolicitação.
As ações cloudwatch e logs são aplicáveis a recursos "*". Para obter mais informações,
consulteCloudWatch Recursos e operaçõesna Amazônia CloudWatch Guia do usuário.
Se você especificar uma VPC privada para o seu trabalho de ajuste de hiperparâmetros, adicione as
seguintes permissões:
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:CreateNetworkInterface",
"ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
"ec2:DeleteNetworkInterface",
"ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
"ec2:DescribeNetworkInterfaces",
"ec2:DescribeVpcs",
"ec2:DescribeDhcpOptions",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeSecurityGroups"
]

Se sua entrada for criptografada usando criptografia no lado do servidor com umAWSSSE-KSE-K))),
adicione as seguintes permissões:
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Decrypt"
]

Se você especificar uma chave KMS na configuração de saída do seu trabalho de ajuste de
hiperparâmetros, adicione as seguintes permissões:
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Encrypt"
]

Se você especificar uma chave KMS de volume na configuração de recursos do seu trabalho de ajuste de
hiperparâmetros, adicione as seguintes permissões:
{

"Effect": "Allow",
"Action": [
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}

"kms:CreateGrant"
]

CreateProcessingJob API: Permissões da função de execução
Anexe a seguinte política de permissões a uma função de execução se quiser passar a função em uma
solicitação de API CreateProcessingJob:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudwatch:PutMetricData",
"logs:CreateLogStream",
"logs:PutLogEvents",
"logs:CreateLogGroup",
"logs:DescribeLogStreams",
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:ListBucket",
"ecr:GetAuthorizationToken",
"ecr:BatchCheckLayerAvailability",
"ecr:GetDownloadUrlForLayer",
"ecr:BatchGetImage"
],
"Resource": "*"
}
]

Em vez de especificar"Resource": "*", você pode definir essas permissões para recursos específicos
do Amazon S3 e do Amazon ECR:
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudwatch:PutMetricData",
"logs:CreateLogStream",
"logs:PutLogEvents",
"logs:CreateLogGroup",
"logs:DescribeLogStreams",
"ecr:GetAuthorizationToken"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListBucket"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::inputbucket"
]
},
{
"Effect": "Allow",
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},
{

}

]

}

"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::inputbucket/object",
"arn:aws:s3:::outputbucket/path"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ecr:BatchCheckLayerAvailability",
"ecr:GetDownloadUrlForLayer",
"ecr:BatchGetImage"
],
"Resource": "arn:aws:ecr:region::repository/my-repo"

E seCreateProcessingJob.AppSpecification.ImageUriprecisa acessar outras fontes de dados,
como recursos do DynamoDB ou do Amazon RDS, adicionar permissões relevantes a essa política.
Na política anterior, você define o escopo da política da seguinte forma:
• Defina o escopo da permissão s3:ListBucket a um bucket específico definido como
ProcessingInputs em uma solicitação CreateProcessingJob.
• Defina como escopo das permissões s3:GetObject e s3:PutObject os objetos que serão obtidos
por download ou dos quais será feito upload no ProcessingInputs e no ProcessingOutputConfig
em uma solicitação CreateProcessingJob.
• Defina as permissões do Amazon ECR para o caminho do registro (AppSpecification.ImageUri)
que você especifica em umCreateProcessingJobSolicitação.
As ações cloudwatch e logs são aplicáveis a recursos "*". Para obter mais informações,
consulteCloudWatch Recursos e operaçõesna Amazônia CloudWatch Guia do usuário.
Se você especificar uma VPC privada para o trabalho de processamento, adicione as seguintes
permissões:
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:CreateNetworkInterface",
"ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
"ec2:DeleteNetworkInterface",
"ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
"ec2:DescribeNetworkInterfaces",
"ec2:DescribeVpcs",
"ec2:DescribeDhcpOptions",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeSecurityGroups"
]

Se sua entrada for criptografada usando criptografia no lado do servidor com umAWSSSE-KSE-K))),
adicione as seguintes permissões:
{
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}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Decrypt"
]

Se você especificar uma chave do KMS na configuração de saída do trabalho de processamento, adicione
as seguintes permissões:
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Encrypt"
]

Se você especificar uma chave do KMS de volume na configuração de recursos do trabalho de
processamento, adicione as seguintes permissões:
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:CreateGrant"
]

CreateTrainingJob API: Permissões da função de execução
Anexe a seguinte política de permissões a uma função de execução se quiser passar a função em uma
solicitação de API CreateTrainingJob:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudwatch:PutMetricData",
"logs:CreateLogStream",
"logs:PutLogEvents",
"logs:CreateLogGroup",
"logs:DescribeLogStreams",
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:ListBucket",
"ecr:GetAuthorizationToken",
"ecr:BatchCheckLayerAvailability",
"ecr:GetDownloadUrlForLayer",
"ecr:BatchGetImage"
],
"Resource": "*"
}
]

Em vez de especificar"Resource": "*", você pode definir essas permissões para recursos específicos
do Amazon S3 e do Amazon ECR:
{
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"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudwatch:PutMetricData",
"logs:CreateLogStream",
"logs:PutLogEvents",
"logs:CreateLogGroup",
"logs:DescribeLogStreams",
"ecr:GetAuthorizationToken"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListBucket"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::inputbucket"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::inputbucket/object",
"arn:aws:s3:::outputbucket/path"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ecr:BatchCheckLayerAvailability",
"ecr:GetDownloadUrlForLayer",
"ecr:BatchGetImage"
],
"Resource": "arn:aws:ecr:region::repository/my-repo"
}
]

E seCreateTrainingJob.AlgorithSpecifications.TrainingImageprecisa acessar outras fontes
de dados, como recursos do DynamoDB ou do Amazon RDS, adicionar permissões relevantes a essa
política.
Na política anterior, você define o escopo da política da seguinte forma:
• Defina o escopo da permissão s3:ListBucket a um bucket específico definido como
InputDataConfig.DataSource.S3DataSource.S3Uri em uma solicitação CreateTrainingJob.
• Defina o escopo das permissões s3:GetObject e s3:PutObject para os seguintes objetos
especificados na configuração dos dados de entrada e saída em uma solicitação CreateTrainingJob:
InputDataConfig.DataSource.S3DataSource.S3Uri
OutputDataConfig.S3OutputPath
• Defina as permissões do Amazon ECR para o caminho do registro
(AlgorithmSpecification.TrainingImage) que você especifica em
umCreateTrainingJobSolicitação.
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As ações cloudwatch e logs são aplicáveis a recursos "*". Para obter mais informações,
consulteCloudWatch Recursos e operaçõesna Amazônia CloudWatch Guia do usuário.
Se você especificar uma VPC privada para o seu trabalho de treinamento, adicione as seguintes
permissões:
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:CreateNetworkInterface",
"ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
"ec2:DeleteNetworkInterface",
"ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
"ec2:DescribeNetworkInterfaces",
"ec2:DescribeVpcs",
"ec2:DescribeDhcpOptions",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeSecurityGroups"
]

Se sua entrada for criptografada usando criptografia no lado do servidor com umAWSSSE-KSE-K))),
adicione as seguintes permissões:
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Decrypt"
]

Se você especificar uma chave KMS na configuração de saída do seu trabalho de treinamento, adicione as
seguintes permissões:
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Encrypt"
]

Se você especificar uma chave KMS de volume na configuração de recursos do seu trabalho de
treinamento, adicione as seguintes permissões:
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:CreateGrant"
]

CreateModel API: Permissões da função de execução
Anexe a seguinte política de permissões a uma função de execução se quiser passar a função em uma
solicitação de API CreateModel:
{

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

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudwatch:PutMetricData",
"logs:CreateLogStream",
"logs:PutLogEvents",
"logs:CreateLogGroup",
"logs:DescribeLogStreams",
"s3:GetObject",
"s3:ListBucket",
"ecr:GetAuthorizationToken",
"ecr:BatchCheckLayerAvailability",
"ecr:GetDownloadUrlForLayer",
"ecr:BatchGetImage"
],
"Resource": "*"

Em vez de especificar"Resource": "*", você pode definir essas permissões para recursos específicos
do Amazon S3 e do Amazon ECR:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudwatch:PutMetricData",
"logs:CreateLogStream",
"logs:PutLogEvents",
"logs:CreateLogGroup",
"logs:DescribeLogStreams",
"ecr:GetAuthorizationToken"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::inputbucket/object"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ecr:BatchCheckLayerAvailability",
"ecr:GetDownloadUrlForLayer",
"ecr:BatchGetImage"
],
"Resource": [
"arn:aws:ecr:region::repository/my-repo",
"arn:aws:ecr:region::repository/my-repo"
]
}
]

Se CreateModel.PrimaryContainer.Image precisar acessar outras fontes de dados, como os
recursos do Amazon DynamoDB ou do Amazon RDS, adicione permissões relevantes a essa política.
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Na política anterior, você define o escopo da política da seguinte forma:
• Defina o escopo das permissões do S3 para os objetos especificados em
PrimaryContainer.ModelDataUrl em uma solicitação CreateModel.
• Defina as permissões do Amazon ECR para um caminho de registro específico que você especifica
comoPrimaryContainer.ImageeSecondaryContainer.Imageem umCreateModelSolicitação.
As ações cloudwatch e logs são aplicáveis a recursos "*". Para obter mais informações,
consulteCloudWatch Recursos e operaçõesna Amazônia CloudWatch Guia do usuário.
Se você especificar uma VPC privada para o seu modelo, adicione as seguintes permissões:
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:CreateNetworkInterface",
"ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
"ec2:DeleteNetworkInterface",
"ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
"ec2:DescribeNetworkInterfaces",
"ec2:DescribeVpcs",
"ec2:DescribeDhcpOptions",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeSecurityGroups"
]

Amazônia SageMaker Permissões da API do:
Referência de ações, permissões e recursos
Use a a seguir como referência ao configurar o controle de acesso e escrever uma política de permissões
que você possa anexar a uma identidade do IAM (uma política baseada em identidade). Ocada Amazônia
SageMaker Operação da API, as ações correspondentes para as quais você pode conceder permissões
para executar a ação e oAWSrecurso para o qual você pode conceder as permissões. Você especifica as
ações no campo Action da política e o valor do recurso no campo Resource da política.

Note
Exceto para a API ListTags, restrições no nível do recurso não estão disponíveis em chamadas
List-. Qualquer usuário que chamar uma API List- verá todos os recursos desse tipo na
conta.
Para expressar condições em sua Amazon SageMaker políticas, você pode usarAWSChaves de condição
de toda a. Para obter uma lista completa das chaves da AWS, consulte Chaves disponíveis no Guia do
usuário do IAM.

Amazônia SageMaker Operações de API e permissões necessárias para ações
Amazônia SageMaker
Operações de API

Permissões necessárias (Ações da
API)

Recursos

AddTags

sagemaker:AddTags

arn:aws:sagemaker:region:accountid:*

CreateApp

sagemaker:CreateApp

arn:aws:sagemaker:region:accountid:app/domain-id/userprofile-name/app-type/appName
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Amazônia SageMaker
Operações de API

Permissões necessárias (Ações da
API)

Recursos

CreateAppImageConfigsagemaker:CreateAppImageConfig
arn:aws:sagemaker:region:accountid:app-imageconfig/appImageConfigName
CreateAutoMLJob

sagemaker:CreateAutoMLJob
iam:PassRole

arn:aws:sagemaker:region:accountid:automl-job/autoMLJobName

A permissão a seguir é
necessária somente os
associadosResourceConfigtem
um especificadoVolumeKmsKeyId
e a função associada não tem uma
política que permita essa ação:
kms:CreateGrant
CreateDomain

sagemaker:CreateDomain
iam:CreateServiceLinkedRole

arn:aws:sagemaker:region:accountid:domain/domain-id

iam:PassRole
Obrigatório se uma chave KMS
gerenciada pelo cliente for
especificada paraKmsKeyId:
elasticfilesystem:CreateFileSystem
kms:CreateGrant
kms:Decrypt
kms:DescribeKey
kms:GenerateDataKeyWithoutPlainText
Necessário para criar um domínio
que suporte o RStudio:
sagemaker:CreateApp
CreateEndpoint

sagemaker:CreateEndpoint
kms:CreateGrant (obrigatório
somente se o EndPointConfig
associado tiver um KmsKeyId
especificado)

arn:aws:sagemaker:region:accountid:endpoint/endpointName
arn:aws:sagemaker:region:accountid:endpointconfig/endpointConfigName

CreateEndpointConfigsagemaker:CreateEndpointConfig
arn:aws:sagemaker:region:accountid:endpointconfig/endpointConfigName
CreateFlowDefinitionsagemaker:CreateFlowDefinition
arn:aws:sagemaker:region:accountid:flowiam:PassRole
definition/flowDefinitionName
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Amazônia SageMaker
Operações de API

Permissões necessárias (Ações da
API)

Recursos

CreateHumanTaskUi

sagemaker:CreateHumanTaskUi

arn:aws:sagemaker:region:accountid:human-taskui/humanTaskUiName

CreateInferenceRecommendationsJob
sagemaker:CreateInferenceRecommendationsJob
arn:aws:sagemaker:region:accountid:inference-recommendationsiam:PassRole
job/
inferenceRecommendationsJobName
As seguintes permissões são
necessárias somente se você
especificar uma chave de
criptografia:
kms:CreateGrant
kms:Decrypt
kms:DescribeKey
kms:GenerateDataKey
CreateHyperParameterTuningJob
sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob
arn:aws:sagemaker:region:accountid:hyper-parameter-tuningiam:PassRole
job/
hyperParameterTuningJobName
A permissão a seguir é necessária
somente se alguma das
associadasResourceConfigter um
especificadoVolumeKmsKeyId e
a função associada não tem uma
política que permita essa ação:
kms:CreateGrant
CreateImage

sagemaker:CreateImage
iam:PassRole

arn:aws:sagemaker:region:accountid:image/*

CreateImageVersion

sagemaker:CreateImageVersion arn:aws:sagemaker:region:accountid:image-version/imageName/*

CreateLabelingJob

sábio:CreateLabelingJob
IAM:PassRole

CreateModel

sagemaker:CreateModel
iam:PassRole

CreateModelPackage

arn:aws:sagemaker:region:accountid:labelingjob/labelingJobName
arn:aws:sagemaker:region:accountid:model/modelName

sagemaker:CreateModelPackage arn:aws:sagemaker:region:accountid:modelpackage/modelPackageName

CreateModelPackageGroup
sagemaker:CreateModelPackageGroup
arn:aws:sagemaker:region:accountid:model-packagegroup/modelPackageGroupName
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Operações de API

Permissões necessárias (Ações da
API)

Recursos

CreateNotebookInstance
sagemaker:CreateNotebookInstance
arn:aws:sagemaker:region:accountid:notebookiam:PassRole
instance/notebookInstanceName
As seguintes permissões são
necessárias apenas se você
especificar uma VPC para sua
instância de bloco de anotações:
ec2:CreateNetworkInterface
ec2:DescribeSecurityGroups
ec2:DescribeSubnets
ec2:DescribeVpcs
A seguinte permissão é necessária
somente se você especificar uma
VPC e um acelerador de inferência
elástica para sua instância de bloco
de anotações:
ec2:DescribeVpcEndpoints
As seguintes permissões são
necessárias somente se você
especificar uma chave de
criptografia:
kms:DescribeKey
kms:CreateGrant
A seguinte permissão é necessária
somente se você especificar um
segredo do AWS Secrets Manager
para acessar um repositório privado
do Git:
secretsmanager:GetSecretValue
CreatePipeline

sagemaker:CreatePipeline
iam:PassRole

arn:awspartition:sagemaker:region:accountid:pipeline/pipeline-name
arn:awspartition:iam::accountid:role/role-name

CreatePresignedDomainUrl
sagemaker:CreatePresignedDomainUrl
arn:aws:sagemaker:region:accountid:app/domainid/userProfileName/*

3604

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Amazônia SageMaker Referência de permissões da API
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Operações de API

Permissões necessárias (Ações da
API)

Recursos

CreatePresignedNotebookInstanceUrl
sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl
arn:aws:sagemaker:region:accountid:notebookinstance/notebookInstanceName
CreateProcessingJob sagemaker:CreateProcessingJobarn:aws:sagemaker:region:accountid:processingiam:PassRole
job/processingJobName
kms:CreateGrant
(necessário apenas se o
ProcessingResources associado
tiver um VolumeKmsKeyId
especificado e a função associada
não tiver uma política que permita
essa ação)
CreateStudioLifecycleConfig
sagemaker:CreateStudioLifecycleConfig
arn:aws:sagemaker:region:accountid:studio-lifecycle-config/.*
CreateTrainingJob

sagemaker:CreateTrainingJob
iam:PassRole

arn:aws:sagemaker:region:accountid:trainingjob/trainingJobName

kms:CreateGrant
(necessário apenas se o
ResourceConfig associado tiver
um VolumeKmsKeyId especificado
e a função associada não tiver uma
política que permita essa ação)
CreateTransformJob

sagemaker:CreateTransformJob arn:aws:sagemaker:region:accountid:transformkms:CreateGrant
job/transformJobName
(necessário apenas se o
TransformResources associado
tiver um VolumeKmsKeyId
especificado e a função associada
não tiver uma política que permita
essa ação)

CreateUserProfile

sagemaker:CreateUserProfile
iam:PassRole

CreateWorkforce

sagemaker:CreateWorkforce
cognitoidp:DescribeUserPoolClient
cognito-idp:UpdateUserPool
cognitoidp:DescribeUserPool
cognitoidp:UpdateUserPoolClient
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Amazônia SageMaker
Operações de API

Permissões necessárias (Ações da
API)

Recursos

CreateWorkteam

sagemaker:CreateWorkteam

arn:aws:sagemaker:region:accountid:workteam/privatecrowd/work team name

cognitoidp:DescribeUserPoolClient
cognito-idp:UpdateUserPool
cognitoidp:DescribeUserPool
cognitoidp:UpdateUserPoolClient
DeleteApp

sagemaker:DeleteApp

arn:aws:sagemaker:region:accountid:app/domain-id/userprofile-name/app-type/appName

DeleteAppImageConfigsagemaker:DeleteAppImageConfig
arn:aws:sagemaker:region:accountid:app-imageconfig/appImageConfigName
DeleteDomain

sagemaker:DeleteDomain

arn:aws:sagemaker:region:accountid:domain/domainId

DeleteEndpoint

sagemaker:DeleteEndpoint

arn:aws:sagemaker:region:accountid:endpoint/endpointName

DeleteEndpointConfigsagemaker:DeleteEndpointConfig
arn:aws:sagemaker:region:accountid:endpointconfig/endpointConfigName
DeleteFlowDefinitionsagemaker:DeleteFlowDefinition
arn:aws:sagemaker:region:accountid:flowdefinition/flowDefinitionName
DeleteHumanLoop

sagemaker:DeleteHumanLoop

arn:aws:sagemaker:region:accountid:human-loop/humanLoopName

DeleteImage

sagemaker:DeleteImage

arn:aws:sagemaker:region:accountid:image/imageName

DeleteImageVersion

sagemaker:DeleteImageVersion arn:aws:sagemaker:region:accountid:imageversion/imageName/
versionNumber

DeleteModel

sagemaker:DeleteModel

DeleteModelPackage

sagemaker:DeleteModelPackage arn:aws:sagemaker:region:accountid:modelpackage/modelPackageName

arn:aws:sagemaker:region:accountid:model/modelName

DeleteModelPackageGroup
sagemaker:DeleteModelPackageGroup
arn:aws:sagemaker:region:accountid:model-packagegroup/modelPackageGroupName

3606

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Amazônia SageMaker Referência de permissões da API

Amazônia SageMaker
Operações de API

Permissões necessárias (Ações da
API)

Recursos

DeleteModelPackageGroupPolicy
sagemaker:DeleteModelPackageGroupPolicy
arn:aws:sagemaker:region:accountid:model-packagegroup/modelPackageGroupName
DeleteNotebookInstance
sagemaker:DeleteNotebookInstance
arn:aws:sagemaker:region:accountid:notebookA seguinte permissão é necessária
instance/notebookInstanceName
somente se você especificou uma
VPC para sua instância de bloco de
anotações:
ec2:DeleteNetworkInterface
As seguintes permissões são
necessárias somente se você
especificou uma chave de
criptografia quando criou a instância
de bloco de anotações:
kms:DescribeKey
DeletePipeline

sagemaker:DeletePipeline

arn:awspartition:sagemaker:region:accountid:pipeline/pipeline-name

DeleteTags

sagemaker:DeleteTags

arn:aws:sagemaker:region:accountid:*

DeleteUserProfile

sagemaker:DeleteUserProfile

arn:aws:sagemaker:region:accountid:user-profile/domainid/userProfileName

DeleteWorkforce

sagemaker:DeleteWorkforce

arn:aws:sagemaker:region:accountid:workforce/*

DeleteWorkteam

sagemaker:DeleteWorkteam

arn:aws:sagemaker:region:accountid:workteam/private-crowd/*

DescribeApp

sagemaker:DescribeApp

arn:aws:sagemaker:region:accountid:app/domain-id/userprofile-name/app-type/appName

DescribeAppImageConfig
sagemaker:DescribeAppImageConfig
arn:aws:sagemaker:region:accountid:app-imageconfig/appImageConfigName
DescribeDomain

sagemaker:DescribeDomain

arn:aws:sagemaker:region:accountid:domain/domainId

DescribeEndpoint

sagemaker:DescribeEndpoint

arn:aws:sagemaker:region:accountid:endpoint/endpointName

DescribeEndpointConfig
sagemaker:DescribeEndpointConfig
arn:aws:sagemaker:region:accountid:endpointconfig/endpointConfigName
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Operações de API

Permissões necessárias (Ações da
API)

Recursos

DescribeFlowDefinition
sagemaker:DescribeFlowDefinition
arn:aws:sagemaker:region:accountid:flowdefinition/flowDefinitionName
DescribeHumanLoop

sagemaker:DescribeHumanLoop

arn:aws:sagemaker:region:accountid:human-loop/humanLoopName

DescribeHumanTaskUi sagemaker:DescribeHumanTaskUiarn:aws:sagemaker:region:accountid:human-taskui/humanTaskUiName
DescribeHyperParameterTuningJob
sagemaker:DescribeHyperParameterTuningJob
arn:aws:sagemaker:region:accountid:hyper-parameter-tuningjob/hyperParameterTuningJob
DescribeImage

sagemaker:DescribeImage

arn:aws:sagemaker:region:accountid:image/imageName

DescribeImageVersionsagemaker:DescribeImageVersion
arn:aws:sagemaker:region:accountid:imageversion/imageName/
versionNumber
DescribeLabelingJob sagemaker:DescribeLabelingJobarn:aws:sagemaker:region:accountid:labelingjob/labelingJobName
DescribeModel

sagemaker:DescribeModel

arn:aws:sagemaker:region:accountid:model/modelName

DescribeModelPackagesagemaker:DescribeModelPackage
arn:aws:sagemaker:region:accountid:modelpackage/modelPackageName
DescribeModelPackageGroup
sagemaker:DescribeModelPackageGroup
arn:aws:sagemaker:region:accountid:model-packagegroup/modelPackageGroupName
DescribeNotebookInstance
sagemaker:DescribeNotebookInstance
arn:aws:sagemaker:region:accountid:notebookinstance/notebookInstanceName
DescribePipeline

sagemaker:DescribePipeline

arn:awspartition:sagemaker:region:accountid:pipeline/pipeline-name

DescribePipelineDefinitionForExecution
sagemaker:DescribePipelineDefinitionForExecution
arn:awspartition:sagemaker:region:accountid:pipeline/pipeline-name/
execution/execution-id
DescribePipelineExecution
sagemaker:DescribePipelineExecution
arn:awspartition:sagemaker:region:accountid:pipeline/pipeline-name/
execution/execution-id
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Amazônia SageMaker
Operações de API

Permissões necessárias (Ações da
API)

Recursos

DescribeProcessingJob
sagemaker:DescribeProcessingJob
arn:aws:sagemaker:region:accountid:processingjob/processingjobname
DescribeSubscribedWorkteam
sagemaker:DescribeSubscribedWorkteam
arn:aws:sagemaker:region:accountid:workteam/vendor-crowd/*
awsmarketplace:ViewSubscriptions
DescribeTrainingJob sagemaker:DescribeTrainingJobarn:aws:sagemaker:region:accountid:trainingjob/trainingjobname
DescribeTransformJobsagemaker:DescribeTransformJob
arn:aws:sagemaker:region:accountid:transformjob/transformjobname
DescribeUserProfile sagemaker:DescribeUserProfilearn:aws:sagemaker:region:accountid:user-profile/domainid/userProfileName
DescribeWorkforce

sagemaker:DescribeWorkforce

arn:aws:sagemaker:region:accountid:workforce/*

DescribeWorkteam

sagemaker:DescribeWorkteam

arn:aws:sagemaker:region:accountid:workteam/private-crowd/*

GetModelPackageGroupPolicy
sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy
arn:aws:sagemaker:region:accountid:model-packagegroup/modelPackageGroupName
InvokeEndpoint

sagemaker:InvokeEndpoint

arn:aws:sagemaker:region:accountid:endpoint/endpointName

ListAppImageConfigs sagemaker:ListAppImageConfigsarn:aws:sagemaker:region:accountid:app-image-config/*
ListApps

sagemaker:ListApps

arn:aws:sagemaker:region:accountid:app/domain-id/userprofile-name/*

ListDomains

sagemaker:ListDomains

arn:aws:sagemaker:region:accountid:domain/*

ListEndpointConfigs sagemaker:ListEndpointConfigs*
ListEndpoints

sagemaker:ListEndpoints

*

ListFlowDefinitions sagemaker:ListFlowDefinitions*
ListHumanLoops

sagemaker:ListHumanLoops

*

ListHumanTaskUis

sagemaker:ListHumanTaskUis

*

ListHyperParameterTuningJobs
sagemaker:ListHyperParameterTuningJobs
arn:aws:sagemaker:region:accountid:hyper-parameter-tuningjob/hyperParameterTuningJob
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Operações de API

Permissões necessárias (Ações da
API)

Recursos

ListImages

sagemaker:ListImages

*

ListImageVersions

sagemaker:ListImageVersions

arn:aws:sagemaker:region:accountid:image/*

ListLabelingJobs

sagemaker:ListLabelingJobs

*

ListLabelingJobsForWorkteam
sagemaker:ListLabelingJobForWorkteam
*
ListModelPackageGroups
sagemaker:ListModelPackageGroups
arn:aws:sagemaker:region:accountid :model-packagegroup/ModelPackageGroupName
ListModelPackages

sagemaker:ListModelPackages

arn:aws:sagemaker:region:accountid :modelpackage/ModelPackageName

ListModels

sagemaker:ListModels

*

ListNotebookInstances
sagemaker:ListNotebookInstances
*
ListPipelineExecutions
sagemaker:ListPipelineExecutions
arn:awspartition:sagemaker:region:accountid:pipeline/pipeline-name
ListPipelineExecutionSteps
sagemaker:ListPipelineExecutionSteps
arn:awspartition:sagemaker:region:accountid:pipeline/pipeline-name/
execution/execution-id
ListPipelineParametersForExecution
sagemaker:ListPipelineParametersForExecution
arn:awspartition:sagemaker:region:accountid:pipeline/pipeline-name/
execution/execution-id
ListPipelines

sagemaker:ListPipelines

*

ListProcessingJobs

sagemaker:ListProcessingJobs *

ListSubscribedWorkteams
sagemaker:ListSubscribedWorkteams
*
awsmarketplace:ViewSubscriptions
ListTags

sagemaker:ListTags

arn:aws:sagemaker:region:accountid:*

ListTrainingJobs

sagemaker:ListTrainingJobs

*

ListTrainingJobsForHyperParameterTuningJob
sagemaker:ListTrainingJobsForHyperParameterTuningJob
arn:aws:sagemaker:region:accountid:hyper-parameter-tuningjob/hyperParameterTuningJob
ListTransformJobs

sagemaker:ListTransformJobs

*

ListUserProfiles

sagemaker:ListUserProfiles

arn:aws:sagemaker:region:accountid:user-profile/domain-id/*
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Operações de API

Permissões necessárias (Ações da
API)

Recursos

ListWorkforces

sagemaker:ListWorkforces

*

ListWorkteams

sagemaker:ListWorkteams

*

PutModelPackageGroupPolicy
sagemaker:PutModelPackageGroupPolicy
arn:aws:sagemaker:region:accountid:model-packagegroup/modelPackageGroupName
RetryPipelineExecution
sagemaker:RetryPipelineExecution
arn:awspartition:sagemaker:region:accountid:pipeline/pipeline-name/
execution/execution-id
SendPipelineExecutionStepFailure
sagemaker:SendPipelineExecutionStepFailure
*
SendPipelineExecutionStepSuccess
sagemaker:SendPipelineExecutionStepSuccess
*
StartHumanLoop

sagemaker:StartHumanLoop
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Operações de API

Permissões necessárias (Ações da
API)

Recursos

StartNotebookInstance
sagemaker:StartNotebookInstance
arn:aws:sagemaker:region:accountid:notebookiam:PassRole
instance/notebookInstanceName
As seguintes permissões são
necessárias somente se você
especificou uma VPC quando
criou sua instância de bloco de
anotações:
ec2:CreateNetworkInterface
ec2:DescribeNetworkInterfaces
ec2:DescribeSecurityGroups
ec2:DescribeSubnets
ec2:DescribeVpcs
A seguinte permissão é necessária
somente se você especificar uma
VPC e um acelerador de inferência
elástica para sua instância de bloco
de anotações:
ec2:DescribeVpcEndpoints
As seguintes permissões são
necessárias somente se você
especificou uma chave de
criptografia quando criou a instância
de bloco de anotações:
kms:DescribeKey
kms:CreateGrant
A seguinte permissão é necessária
somente se você especificou um
segredo do AWS Secrets Manager
para acessar um repositório privado
do Git quando criou a instância de
bloco de anotações:
secretsmanager:GetSecretValue
StartPipelineExecution
sagemaker:StartPipelineExecution
arn:awspartition:sagemaker:region:accountid:pipeline/pipeline-name
StopHumanLoop

sagemaker:StopHumanLoop
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Operações de API

Permissões necessárias (Ações da
API)

Recursos

StopHyperParameterTuningJob
sagemaker:StopHyperParameterTuningJob
arn:aws:sagemaker:region:accountid:hyper-parameter-tuningjob/hyperParameterTuningJob
StopLabelingJob

sagemaker:StopLabelingJob

arn:aws:sagemaker:region:accountid:labelingjob/labelingJobName

StopNotebookInstancesagemaker:StopNotebookInstance
arn:aws:sagemaker:region:accountid:notebookinstance/notebookInstanceName
StopPipelineExecution
sagemaker:StopPipelineExecution
arn:awspartition:sagemaker:region:accountid:pipeline/pipeline-name/
execution/execution-id
StopProcessingJob

sagemaker:StopProcessingJob

arn:aws:sagemaker:region:accountid:processingjob/processingJobName

StopTrainingJob

sagemaker:StopTrainingJob

arn:aws:sagemaker:region:accountid:trainingjob/trainingJobName

StopTransformJob

sagemaker:StopTransformJob

arn:aws:sagemaker:region:accountid:transformjob/transformJobName

UpdateAppImageConfigsagemaker:UpdateAppImageConfig
arn:aws:sagemaker:region:accountid:app-imageconfig/appImageConfigName
UpdateDomain

sagemaker:UpdateDomain

arn:aws:sagemaker:region:accountid:domain/domainId

UpdateEndpoint

sagemaker:UpdateEndpoint

arn:aws:sagemaker:region:accountid:endpoint/endpointName

UpdateEndpointWeightsAndCapacities
sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities
arn:aws:sagemaker:region:accountid:endpoint/endpointName
UpdateImage

sagemaker:UpdateImage
iam:PassRole

UpdateModelPackage

arn:aws:sagemaker:region:accountid:image/imageName

sagemaker:UpdateModelPackage arn:aws:sagemaker:region:accountid:modelpackage/modelPackageName

UpdateNotebookInstance
sagemaker:UpdateNotebookInstance
arn:aws:sagemaker:region:accountid:notebookiam:PassRole
instance/notebookInstanceName
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Operações de API

Permissões necessárias (Ações da
API)

Recursos

UpdatePipeline

sagemaker:UpdatePipeline

arn:awspartition:sagemaker:region:accountid:pipeline/pipeline-name

iam:PassRole

arn:awspartition:iam::accountid:role/role-name
UpdatePipelineExecution
sagemaker:UpdatePipelineExecution
arn:awspartition:sagemaker:region:accountid:pipeline/pipeline-name/
execution/execution-id
UpdateUserProfile

sagemaker:UpdateUserProfile

arn:aws:sagemaker:region:accountid:user-profile/domainid/userProfileName

UpdateWorkforce

sagemaker:UpdateWorkforce

arn:aws:sagemaker:region:accountid:workforce/*

UpdateWorkteam

sagemaker:UpdateWorkteam

arn:aws:sagemaker:region:accountid:workteam/private-crowd/*

Amazônia SageMaker API e permissões necessárias para ações
Operação da API: AddTags
Permissões obrigatórias (ação de API): sagemaker:AddTags
Recursos: *
Operação da API: CreateEndpoint
Permissões obrigatórias (ação de API): sagemaker:CreateEndpoint
Recursos: arn:aws:sagemaker:region:account-id:endpoint/endpointName
Operação da API: CreateEndpointConfig
Permissões obrigatórias (ação de API): sagemaker:CreateEndpointConfig
Recursos: arn:aws:sagemaker:region:account-id:endpointconfig/endpointConfigName
Operação da API: CreateModel
Permissões obrigatórias (ação de API): sagemaker:CreateModel, iam:PassRole
Recursos: arn:aws:sagemaker:region:account-id:model/modelName
Operação da API: CreateLabelingJob
Permissões obrigatórias (ação de API): sagemaker:CreateLabelingJob, iam:PassRole
Recursos: arn:aws:sagemaker:region:account-id:labeling-job/labelingJobName
Operação da API: CreateNotebookInstance
Permissões obrigatórias (ação de API): sagemaker:CreateNotebookInstance,
iam:PassRole, ec2:CreateNetworkInterface, ec2:AttachNetworkInterface,
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ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute, ec2:DescribeAvailabilityZones,
ec2:DescribeInternetGateways, ec2:DescribeSecurityGroups,
ec2:DescribeSubnets, ec2:DescribeVpcs, kms:CreateGrant
Recursos: arn:aws:sagemaker:region:account-id:notebookinstance/notebookInstanceName
Operação da API: CreateTrainingJob
Permissões obrigatórias (ação de API): sagemaker:CreateTrainingJob, iam:PassRole
Recursos: arn:aws:sagemaker:region:account-id:training-job/trainingJobName
Operação da API: CreateWorkforce
Permissões obrigatórias (ação da API): sagemaker:CreateWorkforce, cognitoidp:DescribeUserPoolClient, cognito-idp:UpdateUserPool, cognitoidp:DescribeUserPool, cognito-idp:UpdateUserPoolClient
Recursos: arn:aws:sagemaker:region:account-id:workforce/*
Operação da API: CreateWorkteam
Permissões obrigatórias (ação da API): sagemaker:CreateWorkteam, cognitoidp:DescribeUserPoolClient, cognito-idp:UpdateUserPool, cognitoidp:DescribeUserPool, cognito-idp:UpdateUserPoolClient
Recursos:arn:aws:sagemaker:region:account-id:workteam/private-crowd/work team
name
Operação da API: DeleteEndpoint
Permissões obrigatórias (ação de API): sagemaker:DeleteEndpoint
Recursos: arn:aws:sagemaker:region:account-id:endpoint/endpointName
Operação da API: DeleteEndpointConfig
Permissões obrigatórias (ação de API): sagemaker:DeleteEndpointConfig
Recursos: arn:aws:sagemaker:region:account-id:endpointconfig/endpointConfigName
Operação da API: DeleteModel
Permissões obrigatórias (ação de API): sagemaker:DeleteModel
Recursos: arn:aws:sagemaker:region:account-id:model/modelName
Operação da API: DeleteNotebookInstance
Permissões obrigatórias (ação de API): sagemaker:DeleteNotebookInstance,
ec2:DeleteNetworkInterface, ec2:DetachNetworkInterface,
ec2:DescribeAvailabilityZones, ec2:DescribeInternetGateways,
ec2:DescribeSecurityGroups, ec2:DescribeSubnets, ec2:DescribeVpcs
Recursos: arn:aws:sagemaker:region:account-id:notebookinstance/notebookInstanceName
Operação da API: DeleteTags
Permissões obrigatórias (ação de API): sagemaker:DeleteTags
Recursos: *
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Operação da API: DeleteWorkteam
Permissões obrigatórias (ação de API): sagemaker:DeleteWorkforce
Recursos: arn:aws:sagemaker:region:account-id:workforce/private-crowd/*
Operação da API: DeleteWorkteam
Permissões obrigatórias (ação de API): sagemaker:DeleteWorkteam
Recursos: arn:aws:sagemaker:region:account-id:workteam/private-crowd/*
Operação da API: DescribeEndpoint
Permissões obrigatórias (ação de API): sagemaker:DescribeEndpoint
Recursos: arn:aws:sagemaker:region:account-id:endpoint/endpointName
Operação da API: DescribeEndpointConfig
Permissões obrigatórias (ação de API): sagemaker:DescribeEndpointConfig
Recursos: arn:aws:sagemaker:region:account-id:endpointconfig/endpointConfigName
Operação da API: DescribeLabelingJob
Permissões obrigatórias (ação de API): sagemaker:DescribeLabelingJob
Recursos: arn:aws:sagemaker:region:account-id:labeling-job/labelingJobName
Operação da API: DescribeModel
Permissões obrigatórias (ação de API): sagemaker:DescribeModel
Recursos: arn:aws:sagemaker:region:account-id:model/modelName
Operação da API: DescribeNotebookInstance
Permissões obrigatórias (ação de API): sagemaker:DescribeNotebookInstance
Recursos: arn:aws:sagemaker:region:account-id:notebookinstance/notebookInstanceName
Operação da API: DescribeSubscribedWorkforce
Permissões obrigatórias (ação de API): sagemaker:DescribeSubscribedWorkforce, awsmarketplace:ViewSubscriptions
Recursos: arn:aws:sagemaker:region:account-id:workforce/*
Operação da API: DescribeSubscribedWorkteam
Permissões obrigatórias (ação de API): sagemaker:DescribeSubscribedWorkteam, awsmarketplace:ViewSubscriptions
Recursos: arn:aws:sagemaker:region:account-id:workteam/vendor-crowd/*
Operação da API: DescribeTrainingJob
Permissões obrigatórias (ação de API): sagemaker:DescribeTrainingJob
Recursos: arn:aws:sagemaker:region:account-id:training-job/trainingJobName
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Operação da API: DescribeWorkteam
Permissões obrigatórias (ação de API): sagemaker:DescribeWorkteam
Recursos: arn:aws:sagemaker:region:account-id:workteam/private-crowd/*
Operação da API: CreatePresignedNotebookInstanceUrl
Permissões obrigatórias (ação de API): sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl
Recursos: arn:aws:sagemaker:region:account-id:notebookinstance/notebookInstanceName
Operação da API: runtime_InvokeEndpoint
Permissões obrigatórias (ação de API): sagemaker:InvokeEndpoint
Recursos: arn:aws:sagemaker:region:account-id:endpoint/endpointName
Operação da API: ListEndpointConfigs
Permissões obrigatórias (ação de API): sagemaker:ListEndpointConfigs
Recursos: *
Operação da API: ListEndpoints
Permissões obrigatórias (ação de API): sagemaker:ListEndpoints
Recursos: *
Operação da API: ListLabelingJobs
Permissões obrigatórias (ação de API): sagemaker:ListLabelingJobs
Recursos: *
Operação da API: ListLabelingJobsForWorkteam
Permissões obrigatórias (ação de API): sagemaker:ListLabelingJobsForWorkteam
Recursos: *
Operação da API: ListModels
Permissões obrigatórias (ação de API): sagemaker:ListModels
Recursos: *
Operação da API: ListNotebookInstances
Permissões obrigatórias (ação de API): sagemaker:ListNotebookInstances
Recursos: *
Operação da API: ListSubscribedWorkteams
Permissões obrigatórias (ação de API): sagemaker:ListSubscribedWorkteam, awsmarketplace:ViewSubscriptions
Recursos: *
Operação da API: ListTags
Permissões obrigatórias (ação de API): sagemaker:ListTags
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Recursos: *
Operação da API: ListTrainingJobs
Permissões obrigatórias (ação de API): sagemaker:ListTrainingJobs
Recursos: *
Operação da API: ListWorkteams
Permissões obrigatórias (ação de API): sagemaker:ListWorkforces
Recursos: *
Operação da API: ListWorkteams
Permissões obrigatórias (ação de API): sagemaker:ListWorkteams
Recursos: *
Operação da API: StartNotebookInstance
Permissões obrigatórias (ação de API): sagemaker:StartNotebookInstance,
iam:PassRole, ec2:CreateNetworkInterface, ec2:AttachNetworkInterface,
ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute, ec2:DescribeAvailabilityZones,
ec2:DescribeInternetGateways, ec2:DescribeSecurityGroups,
ec2:DescribeSubnets, ec2:DescribeVpcs, kms:CreateGrant
Recursos: arn:aws:sagemaker:region:account-id:notebookinstance/notebookInstanceName
Operação da API: StopLabelingJob
Permissões obrigatórias (ação de API): sagemaker:StopLabelingJob
Recursos: arn:aws:sagemaker:region:account-id:labeling-job/labelingJobName
Operação da API: StopNotebookInstance
Permissões obrigatórias (ação de API): sagemaker:StopNotebookInstance
Recursos: arn:aws:sagemaker:region:account-id:notebookinstance/notebookInstanceName
Operação da API: StopTrainingJob
Permissões obrigatórias (ação de API): sagemaker:StopTrainingJob
Recursos: arn:aws:sagemaker:region:account-id:training-job/trainingJobName
Operação da API: UpdateEndpoint
Permissões obrigatórias (ação de API): sagemaker:UpdateEndpoints
Recursos: arn:aws:sagemaker:region:account-id:endpoint/endpointName
Operação da API: UpdateNotebookInstance
Permissões obrigatórias (ação de API): sagemaker:UpdateNotebookInstance, iam:PassRole
Recursos: arn:aws:sagemaker:region:account-id:notebookinstance/notebookInstanceName
Operação da API: UpdateWorkteam
Permissões obrigatórias (ação de API): sagemaker:UpdateWorkteam
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Recursos: arn:aws:sagemaker:region:account-id:workteam/private-crowd/*

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

Important
Recomendamos que você use a política mais restrita que permita executar seu caso de uso.
O seguinteAWSpolíticas gerenciadas pela, que você pode associar a usuários na sua conta, são
específicas da Amazon SageMaker:
• AmazonSageMakerFullAccess— Concede acesso total à Amazon SageMaker recursos e as
operações suportadas. Isso não fornece acesso irrestrito ao Amazon S3, mas oferece suporte a buckets
e objetos comsagemakertags. Essa política permite que todas as funções do IAM sejam passadas
para a Amazon SageMaker, mas só permite funções do IAM com”AmazonSageMaker“neles para serem
passados para oAWS Glue,AWS Step Functions, eAWS RoboMaker Serviços da .
• AmazonSageMakerReadOnly— Concede acesso somente leitura à Amazon SageMaker Recursos
O seguinteAWSas políticas gerenciadas podem ser anexadas aos usuários da sua conta, mas não são
recomendadas:
• AdministratorAccess— Concede todas as ações para todosAWSserviços da e para todos os
recursos na conta.
• DataScientist— concede uma ampla variedade de permissões para cobrir a maioria dos casos de
uso (principalmente para análise e inteligência de negócios) encontrados por cientistas de dados.
É possível analisar essas políticas de permissões fazendo login no console do IAM e pesquisando-as.
Você também pode criar suas próprias políticas do IAM personalizadas para conceder permissões para
a Amazon SageMakerações e recursos conforme você precisar deles. Você pode anexar essas políticas
personalizadas a usuários ou grupos do IAM que exijam elas.
Tópicos
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• AWSpolítica gerenciada: AmazonSageMakerFullAccess (p. 3620)
• AWSpolítica gerenciada: AmazonSageMakerReadOnly (p. 3629)
• AWSPolíticas gerenciadas para a Amazon SageMaker Tela (p. 3630)
• AWSPolíticas gerenciadas para a Amazon SageMaker Ground Truth (p. 3635)
• AWSPolíticas gerenciadas para o SageMaker Pipelines do (p. 3639)
• AWSPolíticas gerenciadas para o SageMaker projetos e JumpStart (p. 3641)
• SageMaker Atualizações doAWSPolíticas gerenciadas (p. 3674)

AWSpolítica gerenciada: AmazonSageMakerFullAccess
Esta política concede permissões administrativas que oferecem ao administrador acesso total à Amazon.
SageMaker Recursos e operações do mercado. A política também fornece acesso seleto aos serviços
relacionados. Essa política permite que todas as funções do IAM sejam passadas para a Amazon
SageMaker, mas só permite funções do IAM com”AmazonSageMaker“neles para serem passados para
oAWS Glue,AWS Step Functions, eAWS RoboMaker Serviços da . Esta política não inclui permissões para
criar uma Amazon SageMaker domínio. Para obter informações sobre a política necessária para criar um
domínio, consulteCriar um usuário e um grupo de administradores do IAM (p. 36).
Detalhes da permissão
Esta política inclui as seguintes permissões.
• application-autoscaling— Permite que os diretores escalem automaticamente um SageMaker
endpoint de inferência em tempo real do.
• athena— Permite que os diretores consultem uma lista de catálogos de dados, bancos de dados e
metadados de tabelas doAmazon Athena.
• aws-marketplace— Permite que os diretores vejamAWSAssinaturas do AI Marketplace. Você precisa
disso se quiser acessar SageMakersoftware inscrito emAWS Marketplace.
• cloudformation— Permite que os diretores obtenhamAWS CloudFormationmodelos para usar
o SageMaker JumpStart soluções e oleodutos. SageMaker JumpStartcria os recursos necessários
para ser executado end-to-end soluções de aprendizado de máquina que unem SageMaker para
outrosAWSServiços da . SageMaker Pipelines cria novos projetos que são apoiados porAWS Service
Catalog.
• cloudwatch— Permite que os diretores publiquem CloudWatch métricas, interaja com alarmes e faça
upload de registros para CloudWatch Faça login na sua conta.
• codebuild— Permite que os diretores armazenemAWS CodeBuildArtefatos para SageMaker Gasoduto
e projetos.
• codecommit— Necessário paraAWS CodeCommitIntegração do com o SageMakerinstâncias cadernos.
• cognito-idp— Necessário para Amazon SageMaker Ground Truth para definir a força de trabalho
privada e as equipes de trabalho.
• ec2— Necessário para SageMaker para gerenciar recursos e interfaces de rede do Amazon EC2
quando você especifica uma Amazon VPC para sua SageMaker trabalhos, modelos, endpoints e
instâncias de notebooks.
• ecr— Necessário para extrair e armazenar artefatos do Docker para a Amazon SageMaker Studio
(imagens personalizadas), endpoints de treinamento, processamento, inferência em lote e inferência.
Isso também é necessário para usar seu próprio contêiner em SageMaker. Permissões adicionais para
SageMaker JumpStart soluções são necessárias para criar e remover imagens personalizadas em nome
dos usuários.
• elastic-inference— Permite que os diretores se conectem ao Amazon Elastic Inference para usar
SageMaker instâncias e endpoints de notebooks.
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• elasticfilesystem— Permite que os diretores acessem o Amazon Elastic File System. Isso é
necessário para SageMaker para usar fontes de dados no Amazon Elastic File System para treinar
modelos de aprendizado de máquina.
• fsx— Permite que os diretores acessem o Amazon FSx. Isso é necessário para SageMaker para usar
fontes de dados no Amazon FSx para treinar modelos de aprendizado de máquina.
• glue— Necessário para o pré-processamento interno do pipeline de inferência SageMaker instâncias
cadernos.
• groundtruthlabeling— Necessário para trabalhos de rotulagem Ground Truth.
OgroundtruthlabelingO endpoint é acessado pelo console Ground Truth.
• iam— Necessário para dar o SageMaker acesso ao console às funções do IAM disponíveis e crie
funções vinculadas a serviços.
• kms— Necessário para dar o SageMaker acesso ao console ao disponívelAWS KMSchaves e recupereas para qualquer coisa especificadaAWS KMSaliases em tarefas e endpoints.
• lambda— Permite que os diretores invoquem e obtenham uma lista deAWS Lambdafunções
• logs— Necessário para permitir SageMaker trabalhos e endpoints para publicar fluxos de log.
• redshift— Permite que os diretores acessem as credenciais do cluster do Amazon Redshift.
• redshift-data— Permite que os diretores usem dados do Amazon Redshift para executar, descrever
e cancelar declarações, obter resultados de declarações e listar esquemas e tabelas.
• robomaker— Permite que os diretores tenham acesso total para criar, obter descrições e excluirAWS
RoboMaker aplicativos e trabalhos de simulação. Isso também é necessário para executar exemplos de
aprendizado por reforço em instâncias de notebooks.
• s3— Permite que os diretores tenham acesso total aos recursos do Amazon S3 relacionados a
SageMaker, mas nem todo o Amazon S3.
• sagemaker— Permite que os diretores listem tags na Amazon SageMaker perfis de usuário.
• secretsmanager— Permite que os diretores tenham acesso total aAWS Secrets Manager. Os
diretores podem criptografar, armazenar e recuperar credenciais com segurança para bancos de dados
e outros serviços. Isso também é necessário para SageMaker instâncias de caderno com SageMaker
repositórios de código que usam GitHub.
• servicecatalog— Permite que os diretores usemAWS Service Catalog. Os diretores podem criar,
obter uma lista, atualizar ou encerrar produtos provisionados, como servidores, bancos de dados,
sites ou aplicativos implantados usandoAWSRecursos Isso é necessário para SageMaker JumpStart e
projetos para encontrar e ler o catálogo de serviços, produtos e lançá-losAWSrecursos em contas de
usuário.
• sns— Permite que os principais obtenham uma lista de tópicos do Amazon SNS. Isso é necessário
para endpoints com inferência assíncrona ativada para notificar os usuários de que sua inferência foi
concluída.
• states— Necessário para SageMaker JumpStart e Pipelines para usar um catálogo de serviços para
criar recursos de função de etapa.
• tag— Necessário para SageMaker Pipelines para renderizar no Studio. O estúdio precisa
de recursos marcados com particularsagemaker:project-idTag de tags. Isso requer
otag:GetResourcesPermissão.

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:*"
],
"NotResource": [
"arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*",
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},
{

},
{

},
{

]

"arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:app/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:flow-definition/*"

"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
"sagemaker:DescribeDomain",
"sagemaker:ListDomains",
"sagemaker:DescribeUserProfile",
"sagemaker:ListUserProfiles",
"sagemaker:*App",
"sagemaker:ListApps"
],
"Resource": "*"
"Effect": "Allow",
"Action": "sagemaker:*",
"Resource": [
"arn:aws:sagemaker:*:*:flow-definition/*"
],
"Condition": {
"StringEqualsIfExists": {
"sagemaker:WorkteamType": [
"private-crowd",
"vendor-crowd"
]
}
}
"Effect": "Allow",
"Action": [
"application-autoscaling:DeleteScalingPolicy",
"application-autoscaling:DeleteScheduledAction",
"application-autoscaling:DeregisterScalableTarget",
"application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
"application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
"application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
"application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
"application-autoscaling:PutScalingPolicy",
"application-autoscaling:PutScheduledAction",
"application-autoscaling:RegisterScalableTarget",
"aws-marketplace:ViewSubscriptions",
"cloudformation:GetTemplateSummary",
"cloudwatch:DeleteAlarms",
"cloudwatch:DescribeAlarms",
"cloudwatch:GetMetricData",
"cloudwatch:GetMetricStatistics",
"cloudwatch:ListMetrics",
"cloudwatch:PutMetricAlarm",
"cloudwatch:PutMetricData",
"codecommit:BatchGetRepositories",
"codecommit:CreateRepository",
"codecommit:GetRepository",
"codecommit:List*",
"cognito-idp:AdminAddUserToGroup",
"cognito-idp:AdminCreateUser",
"cognito-idp:AdminDeleteUser",
"cognito-idp:AdminDisableUser",
"cognito-idp:AdminEnableUser",
"cognito-idp:AdminRemoveUserFromGroup",
"cognito-idp:CreateGroup",
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"cognito-idp:CreateUserPool",
"cognito-idp:CreateUserPoolClient",
"cognito-idp:CreateUserPoolDomain",
"cognito-idp:DescribeUserPool",
"cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
"cognito-idp:List*",
"cognito-idp:UpdateUserPool",
"cognito-idp:UpdateUserPoolClient",
"ec2:CreateNetworkInterface",
"ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
"ec2:CreateVpcEndpoint",
"ec2:DeleteNetworkInterface",
"ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
"ec2:DescribeDhcpOptions",
"ec2:DescribeNetworkInterfaces",
"ec2:DescribeRouteTables",
"ec2:DescribeSecurityGroups",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeVpcEndpoints",
"ec2:DescribeVpcs",
"ecr:BatchCheckLayerAvailability",
"ecr:BatchGetImage",
"ecr:CreateRepository",
"ecr:Describe*",
"ecr:GetAuthorizationToken",
"ecr:GetDownloadUrlForLayer",
"ecr:StartImageScan",
"elastic-inference:Connect",
"elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
"elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
"fsx:DescribeFileSystems",
"glue:CreateJob",
"glue:DeleteJob",
"glue:GetJob*",
"glue:GetTable*",
"glue:GetWorkflowRun",
"glue:ResetJobBookmark",
"glue:StartJobRun",
"glue:StartWorkflowRun",
"glue:UpdateJob",
"groundtruthlabeling:*",
"iam:ListRoles",
"kms:DescribeKey",
"kms:ListAliases",
"lambda:ListFunctions",
"logs:CreateLogDelivery",
"logs:CreateLogGroup",
"logs:CreateLogStream",
"logs:DeleteLogDelivery",
"logs:Describe*",
"logs:GetLogDelivery",
"logs:GetLogEvents",
"logs:ListLogDeliveries",
"logs:PutLogEvents",
"logs:PutResourcePolicy",
"logs:UpdateLogDelivery",
"robomaker:CreateSimulationApplication",
"robomaker:DescribeSimulationApplication",
"robomaker:DeleteSimulationApplication",
"robomaker:CreateSimulationJob",
"robomaker:DescribeSimulationJob",
"robomaker:CancelSimulationJob",
"secretsmanager:ListSecrets",
"servicecatalog:Describe*",
"servicecatalog:List*",
"servicecatalog:ScanProvisionedProducts",
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"servicecatalog:SearchProducts",
"servicecatalog:SearchProvisionedProducts",
"sns:ListTopics",
"tag:GetResources"

},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

],
"Resource": "*"

"Effect": "Allow",
"Action": [
"ecr:SetRepositoryPolicy",
"ecr:CompleteLayerUpload",
"ecr:BatchDeleteImage",
"ecr:UploadLayerPart",
"ecr:DeleteRepositoryPolicy",
"ecr:InitiateLayerUpload",
"ecr:DeleteRepository",
"ecr:PutImage"
],
"Resource": [
"arn:aws:ecr:*:*:repository/*sagemaker*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"codecommit:GitPull",
"codecommit:GitPush"
],
"Resource": [
"arn:aws:codecommit:*:*:*sagemaker*",
"arn:aws:codecommit:*:*:*SageMaker*",
"arn:aws:codecommit:*:*:*Sagemaker*"
]
"Action": [
"codebuild:BatchGetBuilds",
"codebuild:StartBuild"
],
"Resource": [
"arn:aws:codebuild:*:*:project/sagemaker*",
"arn:aws:codebuild:*:*:build/*"
],
"Effect": "Allow"
"Action": [
"states:DescribeExecution",
"states:GetExecutionHistory",
"states:StartExecution",
"states:StopExecution",
"states:UpdateStateMachine"
],
"Resource": [
"arn:aws:states:*:*:statemachine:*sagemaker*",
"arn:aws:states:*:*:execution:*sagemaker*:*"
],
"Effect": "Allow"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"secretsmanager:DescribeSecret",
"secretsmanager:GetSecretValue",
"secretsmanager:CreateSecret"
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},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

],
"Resource": [
"arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonSageMaker-*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"secretsmanager:DescribeSecret",
"secretsmanager:GetSecretValue"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"secretsmanager:ResourceTag/SageMaker": "true"
}
}
"Effect": "Allow",
"Action": [
"servicecatalog:ProvisionProduct"
],
"Resource": "*"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"servicecatalog:TerminateProvisionedProduct",
"servicecatalog:UpdateProvisionedProduct"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"servicecatalog:userLevel": "self"
}
}
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:DeleteObject",
"s3:AbortMultipartUpload"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::*SageMaker*",
"arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
"arn:aws:s3:::*sagemaker*",
"arn:aws:s3:::*aws-glue*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEqualsIgnoreCase": {
"s3:ExistingObjectTag/SageMaker": "true"
}
}
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},
{

},
{

},
{

},
{

"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"s3:ExistingObjectTag/servicecatalog:provisioning": "true"
}
}
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:CreateBucket",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:ListBucket",
"s3:ListAllMyBuckets",
"s3:GetBucketCors",
"s3:PutBucketCors"
],
"Resource": "*"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetBucketAcl",
"s3:PutObjectAcl"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::*SageMaker*",
"arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
"arn:aws:s3:::*sagemaker*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"lambda:InvokeFunction"
],
"Resource": [
"arn:aws:lambda:*:*:function:*sagemaker*",
"arn:aws:lambda:*:*:function:*SageMaker*",
"arn:aws:lambda:*:*:function:*Sagemaker*",
"arn:aws:lambda:*:*:function:*LabelingFunction*"
]

"Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sagemaker.applicationautoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_SageMakerEndpoint",
"Condition": {
"StringLike": {
"iam:AWSServiceName": "sagemaker.application-autoscaling.amazonaws.com"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:AWSServiceName": "robomaker.amazonaws.com"
}

3626

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
AWSPolíticas gerenciadas para o SageMaker

},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

}
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sns:Subscribe",
"sns:CreateTopic",
"sns:Publish"
],
"Resource": [
"arn:aws:sns:*:*:*SageMaker*",
"arn:aws:sns:*:*:*Sagemaker*",
"arn:aws:sns:*:*:*sagemaker*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/*AmazonSageMaker*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": [
"glue.amazonaws.com",
"robomaker.amazonaws.com",
"states.amazonaws.com"
]
}
}
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": "sagemaker.amazonaws.com"
}
}
"Effect": "Allow",
"Action": [
"athena:ListDataCatalogs",
"athena:ListDatabases",
"athena:ListTableMetadata",
"athena:GetQueryExecution",
"athena:GetQueryResults",
"athena:StartQueryExecution",
"athena:StopQueryExecution"
],
"Resource": [
"*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:CreateTable"
],
"Resource": [
"arn:aws:glue:*:*:table/*/sagemaker_tmp_*",
"arn:aws:glue:*:*:table/sagemaker_featurestore/*",
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},
{

},
{

},
{

},
{

]

"arn:aws:glue:*:*:catalog",
"arn:aws:glue:*:*:database/*"

"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:UpdateTable"
],
"Resource": [
"arn:aws:glue:*:*:table/sagemaker_featurestore/*",
"arn:aws:glue:*:*:catalog",
"arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker_featurestore"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:DeleteTable"
],
"Resource": [
"arn:aws:glue:*:*:table/*/sagemaker_tmp_*",
"arn:aws:glue:*:*:catalog",
"arn:aws:glue:*:*:database/*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:GetDatabases",
"glue:GetTable",
"glue:GetTables"
],
"Resource": [
"arn:aws:glue:*:*:table/*",
"arn:aws:glue:*:*:catalog",
"arn:aws:glue:*:*:database/*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:CreateDatabase",
"glue:GetDatabase"
],
"Resource": [
"arn:aws:glue:*:*:catalog",
"arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker_featurestore",
"arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker_processing",
"arn:aws:glue:*:*:database/default",
"arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker_data_wrangler"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"redshift-data:ExecuteStatement",
"redshift-data:DescribeStatement",
"redshift-data:CancelStatement",
"redshift-data:GetStatementResult",
"redshift-data:ListSchemas",
"redshift-data:ListTables"
],
"Resource": [
"*"
]
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{

},
{

}

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"redshift:GetClusterCredentials"
],
"Resource": [
"arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/sagemaker_access*",
"arn:aws:redshift:*:*:dbname:*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudformation:ListStackResources"
],
"Resource": "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*"

AWSpolítica gerenciada: AmazonSageMakerReadOnly
Esta política concede acesso somente leitura à Amazon SageMaker através doAWS Management
Consolee SDK.
Detalhes da permissão
Esta política inclui as seguintes permissões.
• application-autoscaling— Permite que os usuários procurem descrições de escaláveis
SageMaker endpoints de inferência em tempo real do.
• aws-marketplace— Permite que os usuários visualizemAWSAssinaturas do AI Marketplace.
• cloudwatch— Permite que os usuários recebam CloudWatch alarmes.
• cognito-idp— Necessário para Amazon SageMaker Ground Truth para procurar descrições e listas
de equipes de trabalho e equipes de trabalho privadas.
• ecr— Necessário ler artefatos do Docker para treinamento e inferência.

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:Describe*",
"sagemaker:List*",
"sagemaker:BatchGetMetrics",
"sagemaker:GetDeviceRegistration",
"sagemaker:GetDeviceFleetReport",
"sagemaker:GetSearchSuggestions",
"sagemaker:BatchGetRecord",
"sagemaker:GetRecord",
"sagemaker:Search",
"sagemaker:QueryLineage",
"sagemaker:GetLineageGroupPolicy",
"sagemaker:BatchDescribeModelPackage",
"sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy"
],
"Resource": "*"
},

3629

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
AWSPolíticas gerenciadas para o SageMaker
{

}

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
"application-autoscaling:DescribeScalingActivities",
"application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
"application-autoscaling:DescribeScheduledActions",
"aws-marketplace:ViewSubscriptions",
"cloudwatch:DescribeAlarms",
"cognito-idp:DescribeUserPool",
"cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
"cognito-idp:ListGroups",
"cognito-idp:ListIdentityProviders",
"cognito-idp:ListUserPoolClients",
"cognito-idp:ListUserPools",
"cognito-idp:ListUsers",
"cognito-idp:ListUsersInGroup",
"ecr:Describe*"
],
"Resource": "*"

AWSPolíticas gerenciadas para a Amazon SageMaker Tela
EssesAWSpolíticas gerenciadas adicionam as permissões necessárias para usar SageMaker Tela. As
políticas estão disponíveis em seuAWSconta e são usados por funções de execução criadas a partir do
SageMaker Console do.
Tópicos
• AWSpolítica gerenciada: AmazonSageMakerCanvasFullAccess (p. 3630)
• AWSpolítica gerenciada: AmazonSageMakerCanvasForecastAccess (p. 3634)
• Amazônia SageMaker atualizações na Amazon SageMaker Políticas gerenciadas (p. 3634)

AWSpolítica gerenciada: AmazonSageMakerCanvasFullAccess
Esta política concede permissões que possibilitam acesso total à Amazon SageMaker Tela através doAWS
Management Consolee SDK. A política também fornece acesso selecionado a serviços relacionados (por
exemplo, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3),AWS Identity and Access Management(IAM),
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR), Amazon
CloudWatch Registros, Amazon Redshift,AWS Secrets Managere Amazon Forecast).
Detalhes da permissão
IssoAWSa política gerenciada inclui as seguintes permissões.
• sagemaker— Permite que as entidades principais criem e hospedem SageMaker modelos. Esses
recursos são limitados àqueles cujo nome inclui “Canvas”, “tela” ou “model-compilation-”.
• ec2— Permite que as entidades principais criem endpoints da Amazon VPC.
• ecr: permite que as entidades principais obtenham informações sobre uma imagem de contêiner.
• iam— Permite que os diretores passem uma função do IAM para a Amazon SageMaker e Amazon
Forecast.
• logs— Permite que os diretores publiquem registros de trabalhos de treinamento e endpoints.
• s3— Permite que os diretores adicionem e recuperem objetos de buckets do Amazon S3. Esses objetos
são limitados àqueles cujo nome inclui”SageMaker“, “Sagemaker” ou “Sagemaker”.
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• secretsmanager— Permite que os diretores armazenem as credenciais do cliente para se conectar a
um banco de dados Snowflake usando o Secrets Manager.
• redshift-data— Permite que os diretores executem consultas no Amazon Redshift.
• forecast— Permite que os diretores usem o Amazon Forecast.

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:DescribeDomain",
"sagemaker:DescribeUserProfile",
"sagemaker:ListTags"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:CreateCompilationJob",
"sagemaker:CreateEndpoint",
"sagemaker:CreateEndpointConfig",
"sagemaker:CreateModel",
"sagemaker:CreateProcessingJob",
"sagemaker:CreateAutoMLJob",
"sagemaker:DeleteEndpoint",
"sagemaker:DescribeCompilationJob",
"sagemaker:DescribeEndpoint",
"sagemaker:DescribeEndpointConfig",
"sagemaker:DescribeModel",
"sagemaker:DescribeProcessingJob",
"sagemaker:DescribeAutoMLJob",
"sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
"sagemaker:AddTags",
"sagemaker:DeleteApp"
],
"Resource": [
"arn:aws:sagemaker:*:*:*Canvas*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:*canvas*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:*model-compilation-*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:CreateVpcEndpoint",
"ec2:DescribeSecurityGroups",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeVpcs",
"ec2:DescribeVpcEndpoints",
"ec2:DescribeVpcEndpointServices"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ecr:BatchGetImage",
"ecr:GetDownloadUrlForLayer",
"ecr:GetAuthorizationToken"
],
"Resource": "*"
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},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetRole"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/*"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": "sagemaker.amazonaws.com"
}
}
"Effect": "Allow",
"Action": [
"logs:CreateLogGroup",
"logs:CreateLogStream",
"logs:PutLogEvents"
],
"Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/*"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:DeleteObject",
"s3:CreateBucket",
"s3:GetBucketCors",
"s3:GetBucketLocation"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::*SageMaker*",
"arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
"arn:aws:s3:::*sagemaker*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListBucket",
"s3:ListAllMyBuckets"
],
"Resource": "*"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"secretsmanager:DescribeSecret",
"secretsmanager:GetSecretValue",
"secretsmanager:CreateSecret",
"secretsmanager:PutResourcePolicy"
],
"Resource": [
"arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:AmazonSageMaker-*"
]
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},
{

},
{

},
{

"Effect": "Allow",
"Action": [
"secretsmanager:DescribeSecret",
"secretsmanager:GetSecretValue"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"secretsmanager:ResourceTag/SageMaker": "true"
}
}
"Effect": "Allow",
"Action": [
"redshift-data:ExecuteStatement",
"redshift-data:DescribeStatement",
"redshift-data:CancelStatement",
"redshift-data:GetStatementResult",
"redshift-data:ListSchemas",
"redshift-data:ListTables",
"redshift-data:DescribeTable"
],
"Resource": "*"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"redshift:GetClusterCredentials"
],
"Resource": [
"arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/sagemaker_access*",
"arn:aws:redshift:*:*:dbname:*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"forecast:CreateExplainabilityExport",
"forecast:CreateExplainability",
"forecast:CreateForecastEndpoint",
"forecast:CreateAutoPredictor",
"forecast:CreateDatasetImportJob",
"forecast:CreateDatasetGroup",
"forecast:CreateDataset",
"forecast:CreateForecast",
"forecast:CreateForecastExportJob",
"forecast:CreatePredictorBacktestExportJob",
"forecast:CreatePredictor",
"forecast:DescribeExplainabilityExport",
"forecast:DescribeExplainability",
"forecast:DescribeAutoPredictor",
"forecast:DescribeForecastEndpoint",
"forecast:DescribeDatasetImportJob",
"forecast:DescribeDataset",
"forecast:DescribeForecast",
"forecast:DescribeForecastExportJob",
"forecast:DescribePredictorBacktestExportJob",
"forecast:GetAccuracyMetrics",
"forecast:InvokeForecastEndpoint",
"forecast:GetRecentForecastContext",
"forecast:DescribePredictor",
"forecast:TagResource"
],
"Resource": [
"arn:aws:forecast:*:*:*Canvas*"
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},
{

}

]

}

]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": "forecast.amazonaws.com"
}
}

AWSpolítica gerenciada: AmazonSageMakerCanvasForecastAccess
Essa política concede permissões normalmente necessárias para uso SageMaker Canvas com o Amazon
Forecast.
Detalhes da permissão
IssoAWSa política gerenciada inclui as seguintes permissões.
• s3— Permite que os diretores adicionem e recuperem objetos de buckets do Amazon S3. Esses
objetos são limitados àqueles cujo nome, sem distinção entre maiúsculas e minúsculas, começa com
“sagemaker-”.

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::sagemaker-*/Canvas",
"arn:aws:s3:::sagemaker-*/canvas"
]
}
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListBucket"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::sagemaker-*"
]
}
]

Amazônia SageMaker atualizações na Amazon SageMaker Políticas gerenciadas
Visualizar detalhes sobre as atualizações doAWSPolíticas gerenciadas pela para o SageMaker O
Canvas desde que esse serviço começou a rastrear essas alterações. Para obter alertas automáticos
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sobre alterações feitas nesta página, inscreva-se no feed RSS em SageMaker Página de histórico do
documento. (p. 3746)
Política

Versão

Alteração

Data

AmazonSageMakerCanvasFullAccess
1
(p. 3630)
Política inicial

8 de setembro de 2022

AmazonSageMakerCanvasForecastAccess
1
(p.Política
3634) inicial

24 de agosto de 2022

AWSPolíticas gerenciadas para a Amazon SageMaker Ground
Truth
EssesAWSpolíticas gerenciadas adicionam as permissões necessárias para usar SageMaker Ground
Truth. As políticas estão disponíveis em seuAWSconta e são usados por funções de execução criadas a
partir do SageMaker Console do.
Tópicos
• AWSpolítica gerenciada: AmazonSageMakerGroundTruthExecution (p. 3635)
• AWSpolítica gerenciada: GroundTruthSyntheticConsoleFullAccess (p. 3638)
• AWSpolítica gerenciada: GroundTruthSyntheticConsoleReadOnlyAccess (p. 3638)
• Amazônia SageMaker atualizações do SageMakerPolíticas gerenciadas Ground Truth (p. 3639)

AWSpolítica gerenciada: AmazonSageMakerGroundTruthExecution
IssoAWSa política gerenciada concede permissões normalmente necessárias para uso SageMaker
Ground Truth.
Detalhes da permissão
Esta política inclui as seguintes permissões.
• lambda— Permite que os diretores invoquem funções do Lambda cujo nome inclui “sagemaker” (não
diferencia maiúsculas de minúsculas),”GtRecipe“, ou”LabelingFunction“.
• s3— Permite que os diretores adicionem e recuperem objetos de buckets do Amazon S3. Esses objetos
são limitados àqueles cujo nome sem distinção entre maiúsculas e minúsculas contém “groundtruth” ou
“sagemaker”, ou estão marcados com”SageMaker“.
• cloudwatch— Permite que os diretores publiquem CloudWatch Métricas do .
• logs— Permite que os principais criem e acessem fluxos de log e publiquem eventos de log.
• sqs— Permite que os diretores criem filas do Amazon SQS e enviem e recebam mensagens do Amazon
SQS. Essas permissões são limitadas a filas cujo nome inclui”GroundTruth“.
• sns— Permite que os diretores assinem e publiquem mensagens em tópicos do Amazon SNS cujo
nome não diferencia maiúsculas de minúsculas contém “groundtruth” ou “sagemaker”.
• ec2— Permite que os diretores criem, descrevam e excluam endpoints do Amazon VPC cujo nome de
serviço de endpoint da VPC contenha”sagemaker-task-resources“ou “rotulagem”.

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "CustomLabelingJobs",
"Effect": "Allow",
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},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

"Action": [
"lambda:InvokeFunction"
],
"Resource": [
"arn:aws:lambda:*:*:function:*GtRecipe*",
"arn:aws:lambda:*:*:function:*LabelingFunction*",
"arn:aws:lambda:*:*:function:*SageMaker*",
"arn:aws:lambda:*:*:function:*sagemaker*",
"arn:aws:lambda:*:*:function:*Sagemaker*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:AbortMultipartUpload",
"s3:GetObject",
"s3:PutObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::*GroundTruth*",
"arn:aws:s3:::*Groundtruth*",
"arn:aws:s3:::*groundtruth*",
"arn:aws:s3:::*SageMaker*",
"arn:aws:s3:::*Sagemaker*",
"arn:aws:s3:::*sagemaker*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEqualsIgnoreCase": {
"s3:ExistingObjectTag/SageMaker": "true"
}
}
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetBucketLocation",
"s3:ListBucket"
],
"Resource": "*"
"Sid": "CloudWatch",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudwatch:PutMetricData",
"logs:CreateLogStream",
"logs:CreateLogGroup",
"logs:DescribeLogStreams",
"logs:PutLogEvents"
],
"Resource": "*"
"Sid": "StreamingQueue",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sqs:CreateQueue",
"sqs:DeleteMessage",
"sqs:GetQueueAttributes",
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"sqs:GetQueueUrl",
"sqs:ReceiveMessage",
"sqs:SendMessage",
"sqs:SetQueueAttributes"

},
{

},
{

},
{

},
{

],
"Resource": "arn:aws:sqs:*:*:*GroundTruth*"
"Sid": "StreamingTopicSubscribe",
"Effect": "Allow",
"Action": "sns:Subscribe",
"Resource": [
"arn:aws:sns:*:*:*GroundTruth*",
"arn:aws:sns:*:*:*Groundtruth*",
"arn:aws:sns:*:*:*groundTruth*",
"arn:aws:sns:*:*:*groundtruth*",
"arn:aws:sns:*:*:*SageMaker*",
"arn:aws:sns:*:*:*Sagemaker*",
"arn:aws:sns:*:*:*sageMaker*",
"arn:aws:sns:*:*:*sagemaker*"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"sns:Protocol": "sqs"
},
"StringLike": {
"sns:Endpoint": "arn:aws:sqs:*:*:*GroundTruth*"
}
}
"Sid": "StreamingTopic",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sns:Publish"
],
"Resource": [
"arn:aws:sns:*:*:*GroundTruth*",
"arn:aws:sns:*:*:*Groundtruth*",
"arn:aws:sns:*:*:*groundTruth*",
"arn:aws:sns:*:*:*groundtruth*",
"arn:aws:sns:*:*:*SageMaker*",
"arn:aws:sns:*:*:*Sagemaker*",
"arn:aws:sns:*:*:*sageMaker*",
"arn:aws:sns:*:*:*sagemaker*"
]
"Sid": "StreamingTopicUnsubscribe",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sns:Unsubscribe"
],
"Resource": "*"
"Sid": "WorkforceVPC",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:CreateVpcEndpoint",
"ec2:DescribeVpcEndpoints",
"ec2:DeleteVpcEndpoints"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringLikeIfExists": {
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}

]

}

}

}

"ec2:VpceServiceName": [
"*sagemaker-task-resources*",
"aws.sagemaker*labeling*"
]

AWSpolítica gerenciada: GroundTruthSyntheticConsoleFullAccess
IssoAWSa política gerenciada concede as permissões necessárias para usar a maioria dos recursos
do SageMaker Console de dados sintéticos Ground Truth A política está disponível emAWSConta da.
Para usar todos os recursos do console, os usuários devem adicionar “s3:GetObject” permissões para
permitir SageMaker Console de dados sintéticos Ground Truth para exibir dados de seus buckets S3. Isso
pode ser feito anexando o AmazonS3ReadOnlyAccess política gerenciada à sua função ou adicionando
“s3:GetObject” para recursos específicos do S3 para sua função.
Detalhes da permissão
Esta política inclui as seguintes permissões.
• s3— Permite a recuperação de objetos dos buckets do Amazon S3 para exibir dados no console.
• sagemaker-groundtruth-synthetic— Permite que o console chame SageMaker APIs de dados
sintéticos do Ground Truth.

}

{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker-groundtruth-synthetic:*",
"s3:ListBucket"
],
"Resource": "*"
}
]

AWSpolítica gerenciada: GroundTruthSyntheticConsoleReadOnlyAccess
IssoAWSA política gerenciada concede acesso somente leitura a SageMaker Dados sintéticos Ground
Truth por meio doAWS Management Console. Para usar todos os recursos do console, os usuários devem
adicionar “s3:GetObject” permissões para permitir SageMaker Console de dados sintéticos Ground Truth
para exibir dados de seus buckets S3. Isso pode ser feito anexando o AmazonS3ReadOnlyAccess política
gerenciada à sua função ou adicionando “s3:GetObject” para recursos específicos do S3 para sua função.
Detalhes da permissão
Esta política inclui as seguintes permissões.
• s3— Permite a recuperação de objetos dos buckets do Amazon S3 para exibir dados no console.
• sagemaker-groundtruth-synthetic— Permite que o console chame SageMaker Ground Truth
ReadOnly APIs.
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}

{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker-groundtruth-synthetic:List*",
"sagemaker-groundtruth-synthetic:Get*",
"s3:ListBucket"
],
"Resource": "*"
}
]

Amazônia SageMaker atualizações do SageMakerPolíticas gerenciadas Ground
Truth
Visualizar detalhes sobre as atualizações doAWSPolíticas gerenciadas para a Amazon SageMaker Ground
Truth, uma vez que esse serviço começou a rastrear essas mudanças. Para obter alertas automáticos
sobre alterações feitas nesta página, inscreva-se no feed RSS em SageMaker Página de histórico do
documento. (p. 3746)
Política

Versão

Alteração

Data

GroundTruthSyntheticConsoleFullAccess
1
(p. 3638)
Política inicial

25 de agosto de 2022

GroundTruthSyntheticConsoleReadOnlyAccess
1
Política
(p. 3638)
inicial

25 de agosto de 2022

AmazonSageMakerGroundTruthExecution
3
(p. Adicionarec2:CreateVpcEndpoint,ec2:DescribeVpcEndpoints,
3635)
29 de abril de 2022
eec2:DeleteVpcEndpointsPermissões.
AmazonSageMakerGroundTruthExecution
2

11 de abril de 2022
Removersqs:SendMessageBatchPermissão.

AmazonSageMakerGroundTruthExecution
1

Política inicial

20 de julho de 2020

AWSPolíticas gerenciadas para o SageMaker Pipelines do
EssesAWSpolíticas gerenciadas adicionam as permissões necessárias para usar SageMaker Pipelines As
políticas estão disponíveis em seuAWSconta e são usados por funções de execução criadas a partir do
SageMaker Console do.
Tópicos
• AWSpolítica gerenciada: AmazonSageMakerPipelinesIntegrations (p. 3639)
• Amazônia SageMaker atualizações do SageMakerPolíticas gerenciadas de pipeline (p. 3641)

AWSpolítica gerenciada: AmazonSageMakerPipelinesIntegrations
IssoAWSa política gerenciada concede permissões normalmente necessárias para usar as etapas
de retorno de chamada e as etapas do Lambda em SageMaker Pipelines A política é adicionada
aoAmazonSageMaker-ExecutionRoleque é criado quando você se inscreve na Amazon SageMaker
Amazon. A política pode ser vinculada a qualquer função usada para criar ou executar um pipeline.
Esta política concedeAWSLambda, Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) EventBridgee as
permissões de IAM necessárias ao criar canais que invocam funções do Lambda ou incluem etapas de
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retorno de chamada, que podem ser usadas para etapas de aprovação manual ou para executar cargas de
trabalho personalizadas.
As permissões do Amazon SQS permitem que você crie a fila do Amazon SQS necessária para receber
mensagens de retorno de chamada e também enviar mensagens para essa fila.
As permissões do Lambda permitem criar, ler, atualizar e excluir as funções do Lambda usadas nas etapas
do pipeline e também invocar essas funções do Lambda.
Essa política concede ao Amazon EMR as permissões necessárias para executar uma etapa de pipelines
do Amazon EMR.
Detalhes da permissão
Esta política inclui as seguintes permissões.
• elasticmapreduce— Leia, adicione e cancele etapas em um cluster Amazon EMR em execução.
• events— Leia, crie, atualize e adicione alvos a um EventBridge regra
chamadaSageMakerPipelineExecutionEMRStepStatusUpdateRule.
• iam— Passar uma função do IAM para oAWSServiço Lambda.
• lambda— Crie, leia, atualize, exclua e invoque funções do Lambda. Essas permissões são limitadas a
funções cujo nome inclui “sagemaker”.
• sqs— Crie uma fila do Amazon SQS. Essas permissões são limitadas a filas cujo nome inclui
“sagemaker”.

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"lambda:CreateFunction",
"lambda:DeleteFunction",
"lambda:GetFunction",
"lambda:InvokeFunction",
"lambda:UpdateFunctionCode"
],
"Resource": [
"arn:aws:lambda:*:*:function:*sagemaker*",
"arn:aws:lambda:*:*:function:*sageMaker*",
"arn:aws:lambda:*:*:function:*SageMaker*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sqs:CreateQueue",
"sqs:SendMessage"
],
"Resource": [
"arn:aws:sqs:*:*:*sagemaker*",
"arn:aws:sqs:*:*:*sageMaker*",
"arn:aws:sqs:*:*:*SageMaker*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
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},
{

},
{

}

]

}

"Resource": "arn:aws:iam::*:role/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": [
"lambda.amazonaws.com"
]
}
}
"Effect": "Allow",
"Action": [
"events:DescribeRule",
"events:PutRule",
"events:PutTargets"
],
"Resource": [
"arn:aws:events:*:*:rule/SageMakerPipelineExecutionEMRStepStatusUpdateRule"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"elasticmapreduce:AddJobFlowSteps",
"elasticmapreduce:CancelSteps",
"elasticmapreduce:DescribeStep"
],
"Resource": [
"arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*"
]

Amazônia SageMaker atualizações do SageMakerPolíticas gerenciadas de
pipeline
Visualizar detalhes sobre as atualizações doAWSPolíticas gerenciadas para a Amazon SageMaker desde
que esse serviço começou a rastrear essas alterações. Para obter alertas automáticos sobre alterações
feitas nesta página, inscreva-se no feed RSS em SageMaker Página de histórico do documento. (p. 3746)
Política

Versão

Alteração

Data

AmazonSageMakerPipelinesIntegrations
2
(p. 3639)
Permissões adicionadas
20 de abril de 2022
paralambda:GetFunction,events:DescribeRule,events:PutRule
eelasticmapreduce:DescribeStep.
AmazonSageMakerPipelinesIntegrations
1

Política inicial

30 de julho de 2021

AWSPolíticas gerenciadas para o SageMaker projetos e
JumpStart
EssesAWSpolíticas gerenciadas adicionam permissões para usar a Amazon integrada SageMaker
modelos de projeto e JumpStart soluções As políticas estão disponíveis em seuAWSconta e são usados
por funções de execução criadas a partir do SageMaker Console do.
SageMaker projetos e JumpStart usaAWSService CatalogAWSrecursos nas contas dos clientes. Alguns
recursos criados precisam assumir uma função de execução. Por exemplo, seAWSService Catalog cria um
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CodePipeline pipeline em nome de um cliente para um SageMaker projeto de CI/CD de aprendizado de
máquina, então esse pipeline requer uma função de IAM.
OAmazonSageMakerServiceCatalogProductsLaunchFunçãoA função tem as permissões
necessárias para iniciar o SageMaker portfólio de produtos daAWSService Catalog.
OAmazonSageMakerServiceCatalogProductsUseFunçãoA função tem as permissões
necessárias para usar o SageMaker portfólio de produtos daAWSService Catalog.
OAmazonSageMakerServiceCatalogProductsLaunchRolerole passa por
umAmazonSageMakerServiceCatalogProductsUseRolefunção para o provisionadoAWSRecursos
de produtos do Service Catalog.
Tópicos
• AWSpolítica gerenciada: AmazonSageMakerAdminServiceCatalogProductsServiceRolePolicy (p. 3642)
• AWSpolítica gerenciada:
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy (p. 3650)
• AWSpolítica gerenciada:
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationServiceRolePolicy (p. 3650)
• AWSpolítica gerenciada:
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildServiceRolePolicy (p. 3655)
• AWSpolítica gerenciada:
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineServiceRolePolicy (p. 3662)
• AWSpolítica gerenciada:
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsServiceRolePolicy (p. 3663)
• AWSpolítica gerenciada:
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsFirehoseServiceRolePolicy (p. 3664)
• AWSpolítica gerenciada: AmazonSageMakerServiceCatalogProductsGlueServiceRolePolicy (p. 3664)
• AWSpolítica gerenciada:
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy (p. 3666)
• Amazônia SageMaker atualizações doAWSService CatalogAWSpolíticas gerenciadas (p. 3673)

AWSpolítica gerenciada: AmazonSageMakerAdminServiceCatalogProductsServiceRolePolicy
Essa política de perfil de serviço é usada pelaAWS Service Catalogserviço para provisionar produtos
da Amazon SageMaker portfólio. A política concede permissões a um conjunto deAWSserviços,
incluindoAWS CodePipeline,AWS CodeBuild,AWS CodeCommit,AWSGlueAWS CloudFormatione outros.
OAmazonSageMakerAdmin-ServiceCatalogProductsServiceRolePolicya política é destinada
a ser usada peloAmazonSageMakerServiceCatalogProductsLaunchRolefunção criada a partir
do SageMaker Console do. A política adiciona permissões ao provisionamentoAWSRecursos para
SageMaker projetos e JumpStart usandoAWS Service Catalogpara a conta de um cliente.
Detalhes da permissão
Esta política inclui as seguintes permissões.
• apigateway— Permite que a função chame os endpoints do API Gateway marcados
comsagemaker:launch-source.
• cloudformation— SubnetsAWS Service Catalogpara criar, atualizar e excluir CloudFormation pilhas.
• codebuild— Permite o papel assumido porAWS Service Cataloge passado para CloudFormation para
criar, atualizar e excluir CodeBuild Projetos.
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• codecommit— Permite o papel assumido porAWS Service Cataloge passado para CloudFormation
para criar, atualizar e excluir CodeCommit repositórios.
• codepipeline— Permite o papel assumido porAWS Service Cataloge passado para CloudFormation
para criar, atualizar e excluir CodePipelines.
• codestar-connections— Permite que a função passe pela AWS CodeStar conexões.
• cognito-idp— Permite que a função crie, atualize e exclua grupos e grupos de usuários. Também
permite a marcação de recursos.
• ecr— Permite o papel assumido porAWS Service Cataloge passado para CloudFormation para criar e
excluir repositórios do Amazon ECR. Também permite a marcação de recursos.
• events— Permite o papel assumido porAWS Service Cataloge passado para CloudFormation para criar
e excluir EventBridge Regras. Usado para unir os vários componentes da tubulação CICD.
• firehose: permite que a função interaja com fluxos do Kinesis Data Firehose.
• glue— Permite que a função interaja comAWS Glue.
• iam— Permite que a função passe funções prefixadas comAmazonSageMakerServiceCatalog. Isso
é necessário quando os Projetos provisionam umAWS Service Catalogproduto, pois uma função precisa
ser passada paraAWS Service Catalog.
• lambda— Permite que a função interaja comAWS Lambda. Também permite a marcação de recursos.
• logs— Permite que a função crie, exclua e acesse fluxos de log.
• s3— Permite o papel assumido porAWS Service Cataloge passado para CloudFormation para acessar
os buckets do Amazon S3 onde o código do modelo do projeto está armazenado.
• sagemaker— Permite que a função interaja com vários SageMaker Serviços da . Isso é feito em
CloudFormation durante o provisionamento do modelo, bem como em CodeBuild durante a execução do
pipeline CICD. Também permite marcar os seguintes recursos: endpoints, configurações de endpoints,
modelos, pipelines, projetos e pacotes de modelos.
• states— Permite que a função crie, exclua e atualize Step Functions prefixadas comsagemaker.

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"apigateway:GET",
"apigateway:POST",
"apigateway:PUT",
"apigateway:PATCH",
"apigateway:DELETE"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringLike": {
"aws:ResourceTag/sagemaker:launch-source": "*"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"apigateway:POST"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAnyValue:StringLike": {
"aws:TagKeys": [
"sagemaker:launch-source"
]
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}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"apigateway:PATCH"
],
"Resource": [
"arn:aws:apigateway:*::/account"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudformation:CreateStack",
"cloudformation:UpdateStack",
"cloudformation:DeleteStack"
],
"Resource": "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*",
"Condition": {
"ArnLikeIfExists": {
"cloudformation:RoleArn": [
"arn:aws:sts::*:assumed-role/AmazonSageMakerServiceCatalog*"
]
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudformation:DescribeStackEvents",
"cloudformation:DescribeStacks"
],
"Resource": "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/SC-*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudformation:GetTemplateSummary",
"cloudformation:ValidateTemplate"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"codebuild:CreateProject",
"codebuild:DeleteProject",
"codebuild:UpdateProject"
],
"Resource": [
"arn:aws:codebuild:*:*:project/sagemaker-*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"codecommit:CreateCommit",
"codecommit:CreateRepository",
"codecommit:DeleteRepository",
"codecommit:GetRepository",
"codecommit:TagResource"
],
"Resource": [
"arn:aws:codecommit:*:*:sagemaker-*"
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]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"codecommit:ListRepositories"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"codepipeline:CreatePipeline",
"codepipeline:DeletePipeline",
"codepipeline:GetPipeline",
"codepipeline:GetPipelineState",
"codepipeline:StartPipelineExecution",
"codepipeline:TagResource",
"codepipeline:UpdatePipeline"
],
"Resource": [
"arn:aws:codepipeline:*:*:sagemaker-*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cognito-idp:CreateUserPool",
"cognito-idp:TagResource"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAnyValue:StringLike": {
"aws:TagKeys": [
"sagemaker:launch-source"
]
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cognito-idp:CreateGroup",
"cognito-idp:CreateUserPoolDomain",
"cognito-idp:CreateUserPoolClient",
"cognito-idp:DeleteGroup",
"cognito-idp:DeleteUserPool",
"cognito-idp:DeleteUserPoolClient",
"cognito-idp:DeleteUserPoolDomain",
"cognito-idp:DescribeUserPool",
"cognito-idp:DescribeUserPoolClient",
"cognito-idp:UpdateUserPool",
"cognito-idp:UpdateUserPoolClient"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringLike": {
"aws:ResourceTag/sagemaker:launch-source": "*"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ecr:CreateRepository",
"ecr:DeleteRepository",
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"ecr:TagResource"
],
"Resource": [
"arn:aws:ecr:*:*:repository/sagemaker-*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"events:DescribeRule",
"events:DeleteRule",
"events:DisableRule",
"events:EnableRule",
"events:PutRule",
"events:PutTargets",
"events:RemoveTargets"
],
"Resource": [
"arn:aws:events:*:*:rule/sagemaker-*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"firehose:CreateDeliveryStream",
"firehose:DeleteDeliveryStream",
"firehose:DescribeDeliveryStream",
"firehose:StartDeliveryStreamEncryption",
"firehose:StopDeliveryStreamEncryption",
"firehose:UpdateDestination"
],
"Resource": "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/sagemaker-*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:CreateDatabase",
"glue:DeleteDatabase"
],
"Resource": [
"arn:aws:glue:*:*:catalog",
"arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker-*",
"arn:aws:glue:*:*:table/sagemaker-*",
"arn:aws:glue:*:*:userDefinedFunction/sagemaker-*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:CreateClassifier",
"glue:DeleteClassifier",
"glue:DeleteCrawler",
"glue:DeleteJob",
"glue:DeleteTrigger",
"glue:DeleteWorkflow",
"glue:StopCrawler"
],
"Resource": [
"*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:CreateWorkflow"
],
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"Resource": [
"arn:aws:glue:*:*:workflow/sagemaker-*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:CreateJob"
],
"Resource": [
"arn:aws:glue:*:*:job/sagemaker-*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:CreateCrawler",
"glue:GetCrawler"
],
"Resource": [
"arn:aws:glue:*:*:crawler/sagemaker-*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:CreateTrigger",
"glue:GetTrigger"
],
"Resource": [
"arn:aws:glue:*:*:trigger/sagemaker-*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": [
"arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMakerServiceCatalog*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"lambda:AddPermission",
"lambda:CreateFunction",
"lambda:DeleteFunction",
"lambda:GetFunction",
"lambda:GetFunctionConfiguration",
"lambda:InvokeFunction",
"lambda:RemovePermission"
],
"Resource": [
"arn:aws:lambda:*:*:function:sagemaker-*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "lambda:TagResource",
"Resource": [
"arn:aws:lambda:*:*:function:sagemaker-*"
],
"Condition": {
"ForAllValues:StringLike": {
"aws:TagKeys": [

3647

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
AWSPolíticas gerenciadas para o SageMaker

]

"sagemaker:*"

}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"logs:CreateLogGroup",
"logs:CreateLogStream",
"logs:DeleteLogGroup",
"logs:DeleteLogStream",
"logs:DescribeLogGroups",
"logs:DescribeLogStreams",
"logs:PutRetentionPolicy"
],
"Resource": [
"arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/apigateway/AccessLogs/*",
"arn:aws:logs:*:*:log-group::log-stream:*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:GetObject",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"s3:ExistingObjectTag/servicecatalog:provisioning": "true"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:GetObject",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::sagemaker-*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:CreateBucket",
"s3:DeleteBucket",
"s3:DeleteBucketPolicy",
"s3:GetBucketPolicy",
"s3:PutBucketAcl",
"s3:PutBucketNotification",
"s3:PutBucketPolicy",
"s3:PutBucketPublicAccessBlock",
"s3:PutBucketLogging",
"s3:PutEncryptionConfiguration",
"s3:PutBucketTagging",
"s3:PutObjectTagging",
"s3:PutBucketCORS"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::sagemaker-*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:CreateEndpoint",
"sagemaker:CreateEndpointConfig",
"sagemaker:CreateModel",
"sagemaker:CreateWorkteam",
"sagemaker:DeleteEndpoint",
"sagemaker:DeleteEndpointConfig",
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"sagemaker:DeleteModel",
"sagemaker:DeleteWorkteam",
"sagemaker:DescribeModel",
"sagemaker:DescribeEndpointConfig",
"sagemaker:DescribeEndpoint",
"sagemaker:DescribeWorkteam",
"sagemaker:CreateCodeRepository",
"sagemaker:DescribeCodeRepository",
"sagemaker:UpdateCodeRepository",
"sagemaker:DeleteCodeRepository"

],
"Resource": [
"arn:aws:sagemaker:*:*:*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:AddTags"
],
"Resource": [
"arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:model/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:pipeline/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:project/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:model-package/*"
],
"Condition": {
"ForAllValues:StringLike": {
"aws:TagKeys": [
"sagemaker:*"
]
}
}

},
{

"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:CreateImage",
"sagemaker:DeleteImage",
"sagemaker:DescribeImage",
"sagemaker:UpdateImage",
"sagemaker:ListTags"
],
"Resource": [
"arn:aws:sagemaker:*:*:image/*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"states:CreateStateMachine",
"states:DeleteStateMachine",
"states:UpdateStateMachine"
],
"Resource": [
"arn:aws:states:*:*:stateMachine:sagemaker-*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "codestar-connections:PassConnection",
"Resource": "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
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}

]

}

}

}

"codestar-connections:PassedToService": "codepipeline.amazonaws.com"

AWSpolítica gerenciada:
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy
Essa política é usada pelo Amazon API Gateway dentro doAWS Service Catalogprodutos
provisionados da Amazon SageMaker portfólio. A política deve ser vinculada a uma função do IAM que
oAmazonSageMakerServiceCatalogProductsLaunchFunçãopassa para oAWSrecursos criados pelo API
Gateway que exigem uma função.
Detalhes da permissão
Esta política inclui as seguintes permissões.
• logs— Crie e leia CloudWatch Registra grupos, streams e eventos; atualiza eventos; descreve vários
recursos.
Essas permissões são limitadas a recursos cujo prefixo do grupo de logs começa com “aws/
apigateway/”.

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"logs:CreateLogDelivery",
"logs:CreateLogGroup",
"logs:CreateLogStream",
"logs:DeleteLogDelivery",
"logs:DescribeLogGroups",
"logs:DescribeLogStreams",
"logs:DescribeResourcePolicies",
"logs:DescribeDestinations",
"logs:DescribeExportTasks",
"logs:DescribeMetricFilters",
"logs:DescribeQueries",
"logs:DescribeQueryDefinitions",
"logs:DescribeSubscriptionFilters",
"logs:GetLogDelivery",
"logs:GetLogEvents",
"logs:PutLogEvents",
"logs:PutResourcePolicy",
"logs:UpdateLogDelivery"
],
"Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/apigateway/*"
}
]

AWSpolítica gerenciada:
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationServiceRolePolicy
Esta política é usada porAWS CloudFormationnoAWS Service Catalogprodutos provisionados
da Amazon SageMaker portfólio. A política deve ser vinculada a uma função do IAM que
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oAmazonSageMakerServiceCatalogProductsLaunchFunçãopassa para oAWSRecursos do criados
peloAWS CloudFormationque exigem uma função.
Detalhes da permissão
Esta política inclui as seguintes permissões.
• sagemaker— Permitir acesso a vários SageMaker recursos, excluindo domínios, perfis de usuário,
aplicativos e definições de fluxo.

• iam— Passe
oAmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildRoleeAmazonSageMakerServiceCatalogProduct

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:AddAssociation",
"sagemaker:AddTags",
"sagemaker:AssociateTrialComponent",
"sagemaker:BatchDescribeModelPackage",
"sagemaker:BatchGetMetrics",
"sagemaker:BatchGetRecord",
"sagemaker:BatchPutMetrics",
"sagemaker:CreateAction",
"sagemaker:CreateAlgorithm",
"sagemaker:CreateApp",
"sagemaker:CreateAppImageConfig",
"sagemaker:CreateArtifact",
"sagemaker:CreateAutoMLJob",
"sagemaker:CreateCodeRepository",
"sagemaker:CreateCompilationJob",
"sagemaker:CreateContext",
"sagemaker:CreateDataQualityJobDefinition",
"sagemaker:CreateDeviceFleet",
"sagemaker:CreateDomain",
"sagemaker:CreateEdgePackagingJob",
"sagemaker:CreateEndpoint",
"sagemaker:CreateEndpointConfig",
"sagemaker:CreateExperiment",
"sagemaker:CreateFeatureGroup",
"sagemaker:CreateFlowDefinition",
"sagemaker:CreateHumanTaskUi",
"sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob",
"sagemaker:CreateImage",
"sagemaker:CreateImageVersion",
"sagemaker:CreateInferenceRecommendationsJob",
"sagemaker:CreateLabelingJob",
"sagemaker:CreateLineageGroupPolicy",
"sagemaker:CreateModel",
"sagemaker:CreateModelBiasJobDefinition",
"sagemaker:CreateModelExplainabilityJobDefinition",
"sagemaker:CreateModelPackage",
"sagemaker:CreateModelPackageGroup",
"sagemaker:CreateModelQualityJobDefinition",
"sagemaker:CreateMonitoringSchedule",
"sagemaker:CreateNotebookInstance",
"sagemaker:CreateNotebookInstanceLifecycleConfig",
"sagemaker:CreatePipeline",
"sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
"sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl",
"sagemaker:CreateProcessingJob",
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"sagemaker:CreateProject",
"sagemaker:CreateTrainingJob",
"sagemaker:CreateTransformJob",
"sagemaker:CreateTrial",
"sagemaker:CreateTrialComponent",
"sagemaker:CreateUserProfile",
"sagemaker:CreateWorkforce",
"sagemaker:CreateWorkteam",
"sagemaker:DeleteAction",
"sagemaker:DeleteAlgorithm",
"sagemaker:DeleteApp",
"sagemaker:DeleteAppImageConfig",
"sagemaker:DeleteArtifact",
"sagemaker:DeleteAssociation",
"sagemaker:DeleteCodeRepository",
"sagemaker:DeleteContext",
"sagemaker:DeleteDataQualityJobDefinition",
"sagemaker:DeleteDeviceFleet",
"sagemaker:DeleteDomain",
"sagemaker:DeleteEndpoint",
"sagemaker:DeleteEndpointConfig",
"sagemaker:DeleteExperiment",
"sagemaker:DeleteFeatureGroup",
"sagemaker:DeleteFlowDefinition",
"sagemaker:DeleteHumanLoop",
"sagemaker:DeleteHumanTaskUi",
"sagemaker:DeleteImage",
"sagemaker:DeleteImageVersion",
"sagemaker:DeleteLineageGroupPolicy",
"sagemaker:DeleteModel",
"sagemaker:DeleteModelBiasJobDefinition",
"sagemaker:DeleteModelExplainabilityJobDefinition",
"sagemaker:DeleteModelPackage",
"sagemaker:DeleteModelPackageGroup",
"sagemaker:DeleteModelPackageGroupPolicy",
"sagemaker:DeleteModelQualityJobDefinition",
"sagemaker:DeleteMonitoringSchedule",
"sagemaker:DeleteNotebookInstance",
"sagemaker:DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig",
"sagemaker:DeletePipeline",
"sagemaker:DeleteProject",
"sagemaker:DeleteRecord",
"sagemaker:DeleteTags",
"sagemaker:DeleteTrial",
"sagemaker:DeleteTrialComponent",
"sagemaker:DeleteUserProfile",
"sagemaker:DeleteWorkforce",
"sagemaker:DeleteWorkteam",
"sagemaker:DeregisterDevices",
"sagemaker:DescribeAction",
"sagemaker:DescribeAlgorithm",
"sagemaker:DescribeApp",
"sagemaker:DescribeAppImageConfig",
"sagemaker:DescribeArtifact",
"sagemaker:DescribeAutoMLJob",
"sagemaker:DescribeCodeRepository",
"sagemaker:DescribeCompilationJob",
"sagemaker:DescribeContext",
"sagemaker:DescribeDataQualityJobDefinition",
"sagemaker:DescribeDevice",
"sagemaker:DescribeDeviceFleet",
"sagemaker:DescribeDomain",
"sagemaker:DescribeEdgePackagingJob",
"sagemaker:DescribeEndpoint",
"sagemaker:DescribeEndpointConfig",
"sagemaker:DescribeExperiment",
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"sagemaker:DescribeFeatureGroup",
"sagemaker:DescribeFlowDefinition",
"sagemaker:DescribeHumanLoop",
"sagemaker:DescribeHumanTaskUi",
"sagemaker:DescribeHyperParameterTuningJob",
"sagemaker:DescribeImage",
"sagemaker:DescribeImageVersion",
"sagemaker:DescribeInferenceRecommendationsJob",
"sagemaker:DescribeLabelingJob",
"sagemaker:DescribeLineageGroup",
"sagemaker:DescribeModel",
"sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition",
"sagemaker:DescribeModelExplainabilityJobDefinition",
"sagemaker:DescribeModelPackage",
"sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
"sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition",
"sagemaker:DescribeMonitoringSchedule",
"sagemaker:DescribeNotebookInstance",
"sagemaker:DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig",
"sagemaker:DescribePipeline",
"sagemaker:DescribePipelineDefinitionForExecution",
"sagemaker:DescribePipelineExecution",
"sagemaker:DescribeProcessingJob",
"sagemaker:DescribeProject",
"sagemaker:DescribeSubscribedWorkteam",
"sagemaker:DescribeTrainingJob",
"sagemaker:DescribeTransformJob",
"sagemaker:DescribeTrial",
"sagemaker:DescribeTrialComponent",
"sagemaker:DescribeUserProfile",
"sagemaker:DescribeWorkforce",
"sagemaker:DescribeWorkteam",
"sagemaker:DisableSagemakerServicecatalogPortfolio",
"sagemaker:DisassociateTrialComponent",
"sagemaker:EnableSagemakerServicecatalogPortfolio",
"sagemaker:GetDeviceFleetReport",
"sagemaker:GetDeviceRegistration",
"sagemaker:GetLineageGroupPolicy",
"sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy",
"sagemaker:GetRecord",
"sagemaker:GetSagemakerServicecatalogPortfolioStatus",
"sagemaker:GetSearchSuggestions",
"sagemaker:InvokeEndpoint",
"sagemaker:InvokeEndpointAsync",
"sagemaker:ListActions",
"sagemaker:ListAlgorithms",
"sagemaker:ListAppImageConfigs",
"sagemaker:ListApps",
"sagemaker:ListArtifacts",
"sagemaker:ListAssociations",
"sagemaker:ListAutoMLJobs",
"sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
"sagemaker:ListCodeRepositories",
"sagemaker:ListCompilationJobs",
"sagemaker:ListContexts",
"sagemaker:ListDataQualityJobDefinitions",
"sagemaker:ListDeviceFleets",
"sagemaker:ListDevices",
"sagemaker:ListDomains",
"sagemaker:ListEdgePackagingJobs",
"sagemaker:ListEndpointConfigs",
"sagemaker:ListEndpoints",
"sagemaker:ListExperiments",
"sagemaker:ListFeatureGroups",
"sagemaker:ListFlowDefinitions",
"sagemaker:ListHumanLoops",

3653

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
AWSPolíticas gerenciadas para o SageMaker
"sagemaker:ListHumanTaskUis",
"sagemaker:ListHyperParameterTuningJobs",
"sagemaker:ListImageVersions",
"sagemaker:ListImages",
"sagemaker:ListInferenceRecommendationsJobs",
"sagemaker:ListLabelingJobs",
"sagemaker:ListLabelingJobsForWorkteam",
"sagemaker:ListLineageGroups",
"sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions",
"sagemaker:ListModelExplainabilityJobDefinitions",
"sagemaker:ListModelMetadata",
"sagemaker:ListModelPackageGroups",
"sagemaker:ListModelPackages",
"sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions",
"sagemaker:ListModels",
"sagemaker:ListMonitoringExecutions",
"sagemaker:ListMonitoringSchedules",
"sagemaker:ListNotebookInstanceLifecycleConfigs",
"sagemaker:ListNotebookInstances",
"sagemaker:ListPipelineExecutionSteps",
"sagemaker:ListPipelineExecutions",
"sagemaker:ListPipelineParametersForExecution",
"sagemaker:ListPipelines",
"sagemaker:ListProcessingJobs",
"sagemaker:ListProjects",
"sagemaker:ListSubscribedWorkteams",
"sagemaker:ListTags",
"sagemaker:ListTrainingJobs",
"sagemaker:ListTrainingJobsForHyperParameterTuningJob",
"sagemaker:ListTransformJobs",
"sagemaker:ListTrialComponents",
"sagemaker:ListTrials",
"sagemaker:ListUserProfiles",
"sagemaker:ListWorkforces",
"sagemaker:ListWorkteams",
"sagemaker:PutLineageGroupPolicy",
"sagemaker:PutModelPackageGroupPolicy",
"sagemaker:PutRecord",
"sagemaker:QueryLineage",
"sagemaker:RegisterDevices",
"sagemaker:RenderUiTemplate",
"sagemaker:Search",
"sagemaker:SendHeartbeat",
"sagemaker:SendPipelineExecutionStepFailure",
"sagemaker:SendPipelineExecutionStepSuccess",
"sagemaker:StartHumanLoop",
"sagemaker:StartMonitoringSchedule",
"sagemaker:StartNotebookInstance",
"sagemaker:StartPipelineExecution",
"sagemaker:StopAutoMLJob",
"sagemaker:StopCompilationJob",
"sagemaker:StopEdgePackagingJob",
"sagemaker:StopHumanLoop",
"sagemaker:StopHyperParameterTuningJob",
"sagemaker:StopInferenceRecommendationsJob",
"sagemaker:StopLabelingJob",
"sagemaker:StopMonitoringSchedule",
"sagemaker:StopNotebookInstance",
"sagemaker:StopPipelineExecution",
"sagemaker:StopProcessingJob",
"sagemaker:StopTrainingJob",
"sagemaker:StopTransformJob",
"sagemaker:UpdateAction",
"sagemaker:UpdateAppImageConfig",
"sagemaker:UpdateArtifact",
"sagemaker:UpdateCodeRepository",
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"sagemaker:UpdateContext",
"sagemaker:UpdateDeviceFleet",
"sagemaker:UpdateDevices",
"sagemaker:UpdateDomain",
"sagemaker:UpdateEndpoint",
"sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities",
"sagemaker:UpdateExperiment",
"sagemaker:UpdateImage",
"sagemaker:UpdateModelPackage",
"sagemaker:UpdateMonitoringSchedule",
"sagemaker:UpdateNotebookInstance",
"sagemaker:UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig",
"sagemaker:UpdatePipeline",
"sagemaker:UpdatePipelineExecution",
"sagemaker:UpdateProject",
"sagemaker:UpdateTrainingJob",
"sagemaker:UpdateTrial",
"sagemaker:UpdateTrialComponent",
"sagemaker:UpdateUserProfile",
"sagemaker:UpdateWorkforce",
"sagemaker:UpdateWorkteam"

],
"NotResource": [
"arn:aws:sagemaker:*:*:domain/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:user-profile/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:app/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:flow-definition/*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": [
"arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildRole",
"arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsExecutionRole"
]
}
]
}

AWSpolítica gerenciada:
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildServiceRolePolicy
Esta política é usada porAWS CodeBuildnoAWS Service Catalogprodutos provisionados
da Amazon SageMaker portfólio. A política deve ser vinculada a uma função do IAM que
oAmazonSageMakerServiceCatalogProductsLaunchFunçãopassa para oAWSRecursos do criados pelo
CodeBuild que exigem uma função.
Detalhes da permissão
Esta política inclui as seguintes permissões.
• sagemaker— Permitir acesso a vários SageMaker Recursos
• codecommit— Carregar CodeCommit arquivar para CodeBuild pipelines, obtenha o status do upload e
cancele uploads; obtenha informações de ramificação e confirmação. Essas permissões são limitadas a
recursos cujo nome começa com “sagemaker-”.
• ecr— Crie repositórios e imagens de contêineres do Amazon ECR; faça upload de camadas de
imagem. Essas permissões são limitadas aos repositórios cujo nome começa com “sagemaker-”.
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ecr— Leia todos os recursos.
• iam— Passe as seguintes funções:
• AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationRoleparaAWS CloudFormation.
• AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildRoleparaAWS CodeBuild.
• AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineRoleparaAWS CodePipeline.
• AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsRolepara a Amazon EventBridge.
• AmazonSageMakerServiceCatalogProductsExecutionRolepara a Amazon SageMaker.
• logs— Crie e leia CloudWatch Registra grupos, streams e eventos; atualiza eventos; descreve vários
recursos.
Essas permissões são limitadas a recursos cujo prefixo de nome começa com “aws/codebuild/”.
• s3— Criar, ler e listar buckets do Amazon S3. Essas permissões são limitadas a compartimentos cujo
nome começa com “sagemaker-”.

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"codecommit:CancelUploadArchive",
"codecommit:GetBranch",
"codecommit:GetCommit",
"codecommit:GetUploadArchiveStatus",
"codecommit:UploadArchive"
],
"Resource": "arn:aws:codecommit:*:*:sagemaker-*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ecr:BatchCheckLayerAvailability",
"ecr:BatchGetImage",
"ecr:DescribeImageScanFindings",
"ecr:DescribeRegistry",
"ecr:DescribeImageReplicationStatus",
"ecr:DescribeRepositories",
"ecr:DescribeImageReplicationStatus",
"ecr:GetAuthorizationToken",
"ecr:GetDownloadUrlForLayer"
],
"Resource": [
"*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ecr:CompleteLayerUpload",
"ecr:CreateRepository",
"ecr:InitiateLayerUpload",
"ecr:PutImage",
"ecr:UploadLayerPart"
],
"Resource": [
"arn:aws:ecr:*:*:repository/sagemaker-*"
]
},
{
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"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": [
"arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsRole",
"arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineRole",
"arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationRole",
"arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildRole",
"arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsExecutionRole"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": [
"events.amazonaws.com",
"codepipeline.amazonaws.com",
"cloudformation.amazonaws.com",
"codebuild.amazonaws.com",
"sagemaker.amazonaws.com"
]
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"logs:CreateLogDelivery",
"logs:CreateLogGroup",
"logs:CreateLogStream",
"logs:DeleteLogDelivery",
"logs:DescribeLogGroups",
"logs:DescribeLogStreams",
"logs:DescribeResourcePolicies",
"logs:DescribeDestinations",
"logs:DescribeExportTasks",
"logs:DescribeMetricFilters",
"logs:DescribeQueries",
"logs:DescribeQueryDefinitions",
"logs:DescribeSubscriptionFilters",
"logs:GetLogDelivery",
"logs:GetLogEvents",
"logs:ListLogDeliveries",
"logs:PutLogEvents",
"logs:PutResourcePolicy",
"logs:UpdateLogDelivery"
],
"Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/codebuild/*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:CreateBucket",
"s3:DeleteBucket",
"s3:GetBucketAcl",
"s3:GetBucketCors",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:ListAllMyBuckets",
"s3:ListBucket",
"s3:ListBucketMultipartUploads",
"s3:PutBucketCors",
"s3:AbortMultipartUpload",
"s3:DeleteObject",
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"s3:GetObject",
"s3:GetObjectVersion",
"s3:PutObject"

],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::aws-glue-*",
"arn:aws:s3:::sagemaker-*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:AddAssociation",
"sagemaker:AddTags",
"sagemaker:AssociateTrialComponent",
"sagemaker:BatchDescribeModelPackage",
"sagemaker:BatchGetMetrics",
"sagemaker:BatchGetRecord",
"sagemaker:BatchPutMetrics",
"sagemaker:CreateAction",
"sagemaker:CreateAlgorithm",
"sagemaker:CreateApp",
"sagemaker:CreateAppImageConfig",
"sagemaker:CreateArtifact",
"sagemaker:CreateAutoMLJob",
"sagemaker:CreateCodeRepository",
"sagemaker:CreateCompilationJob",
"sagemaker:CreateContext",
"sagemaker:CreateDataQualityJobDefinition",
"sagemaker:CreateDeviceFleet",
"sagemaker:CreateDomain",
"sagemaker:CreateEdgePackagingJob",
"sagemaker:CreateEndpoint",
"sagemaker:CreateEndpointConfig",
"sagemaker:CreateExperiment",
"sagemaker:CreateFeatureGroup",
"sagemaker:CreateFlowDefinition",
"sagemaker:CreateHumanTaskUi",
"sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob",
"sagemaker:CreateImage",
"sagemaker:CreateImageVersion",
"sagemaker:CreateInferenceRecommendationsJob",
"sagemaker:CreateLabelingJob",
"sagemaker:CreateLineageGroupPolicy",
"sagemaker:CreateModel",
"sagemaker:CreateModelBiasJobDefinition",
"sagemaker:CreateModelExplainabilityJobDefinition",
"sagemaker:CreateModelPackage",
"sagemaker:CreateModelPackageGroup",
"sagemaker:CreateModelQualityJobDefinition",
"sagemaker:CreateMonitoringSchedule",
"sagemaker:CreateNotebookInstance",
"sagemaker:CreateNotebookInstanceLifecycleConfig",
"sagemaker:CreatePipeline",
"sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
"sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl",
"sagemaker:CreateProcessingJob",
"sagemaker:CreateProject",
"sagemaker:CreateTrainingJob",
"sagemaker:CreateTransformJob",
"sagemaker:CreateTrial",
"sagemaker:CreateTrialComponent",
"sagemaker:CreateUserProfile",
"sagemaker:CreateWorkforce",
"sagemaker:CreateWorkteam",
"sagemaker:DeleteAction",
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"sagemaker:DeleteAlgorithm",
"sagemaker:DeleteApp",
"sagemaker:DeleteAppImageConfig",
"sagemaker:DeleteArtifact",
"sagemaker:DeleteAssociation",
"sagemaker:DeleteCodeRepository",
"sagemaker:DeleteContext",
"sagemaker:DeleteDataQualityJobDefinition",
"sagemaker:DeleteDeviceFleet",
"sagemaker:DeleteDomain",
"sagemaker:DeleteEndpoint",
"sagemaker:DeleteEndpointConfig",
"sagemaker:DeleteExperiment",
"sagemaker:DeleteFeatureGroup",
"sagemaker:DeleteFlowDefinition",
"sagemaker:DeleteHumanLoop",
"sagemaker:DeleteHumanTaskUi",
"sagemaker:DeleteImage",
"sagemaker:DeleteImageVersion",
"sagemaker:DeleteLineageGroupPolicy",
"sagemaker:DeleteModel",
"sagemaker:DeleteModelBiasJobDefinition",
"sagemaker:DeleteModelExplainabilityJobDefinition",
"sagemaker:DeleteModelPackage",
"sagemaker:DeleteModelPackageGroup",
"sagemaker:DeleteModelPackageGroupPolicy",
"sagemaker:DeleteModelQualityJobDefinition",
"sagemaker:DeleteMonitoringSchedule",
"sagemaker:DeleteNotebookInstance",
"sagemaker:DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig",
"sagemaker:DeletePipeline",
"sagemaker:DeleteProject",
"sagemaker:DeleteRecord",
"sagemaker:DeleteTags",
"sagemaker:DeleteTrial",
"sagemaker:DeleteTrialComponent",
"sagemaker:DeleteUserProfile",
"sagemaker:DeleteWorkforce",
"sagemaker:DeleteWorkteam",
"sagemaker:DeregisterDevices",
"sagemaker:DescribeAction",
"sagemaker:DescribeAlgorithm",
"sagemaker:DescribeApp",
"sagemaker:DescribeAppImageConfig",
"sagemaker:DescribeArtifact",
"sagemaker:DescribeAutoMLJob",
"sagemaker:DescribeCodeRepository",
"sagemaker:DescribeCompilationJob",
"sagemaker:DescribeContext",
"sagemaker:DescribeDataQualityJobDefinition",
"sagemaker:DescribeDevice",
"sagemaker:DescribeDeviceFleet",
"sagemaker:DescribeDomain",
"sagemaker:DescribeEdgePackagingJob",
"sagemaker:DescribeEndpoint",
"sagemaker:DescribeEndpointConfig",
"sagemaker:DescribeExperiment",
"sagemaker:DescribeFeatureGroup",
"sagemaker:DescribeFlowDefinition",
"sagemaker:DescribeHumanLoop",
"sagemaker:DescribeHumanTaskUi",
"sagemaker:DescribeHyperParameterTuningJob",
"sagemaker:DescribeImage",
"sagemaker:DescribeImageVersion",
"sagemaker:DescribeInferenceRecommendationsJob",
"sagemaker:DescribeLabelingJob",
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"sagemaker:DescribeLineageGroup",
"sagemaker:DescribeModel",
"sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition",
"sagemaker:DescribeModelExplainabilityJobDefinition",
"sagemaker:DescribeModelPackage",
"sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
"sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition",
"sagemaker:DescribeMonitoringSchedule",
"sagemaker:DescribeNotebookInstance",
"sagemaker:DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig",
"sagemaker:DescribePipeline",
"sagemaker:DescribePipelineDefinitionForExecution",
"sagemaker:DescribePipelineExecution",
"sagemaker:DescribeProcessingJob",
"sagemaker:DescribeProject",
"sagemaker:DescribeSubscribedWorkteam",
"sagemaker:DescribeTrainingJob",
"sagemaker:DescribeTransformJob",
"sagemaker:DescribeTrial",
"sagemaker:DescribeTrialComponent",
"sagemaker:DescribeUserProfile",
"sagemaker:DescribeWorkforce",
"sagemaker:DescribeWorkteam",
"sagemaker:DisableSagemakerServicecatalogPortfolio",
"sagemaker:DisassociateTrialComponent",
"sagemaker:EnableSagemakerServicecatalogPortfolio",
"sagemaker:GetDeviceFleetReport",
"sagemaker:GetDeviceRegistration",
"sagemaker:GetLineageGroupPolicy",
"sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy",
"sagemaker:GetRecord",
"sagemaker:GetSagemakerServicecatalogPortfolioStatus",
"sagemaker:GetSearchSuggestions",
"sagemaker:InvokeEndpoint",
"sagemaker:InvokeEndpointAsync",
"sagemaker:ListActions",
"sagemaker:ListAlgorithms",
"sagemaker:ListAppImageConfigs",
"sagemaker:ListApps",
"sagemaker:ListArtifacts",
"sagemaker:ListAssociations",
"sagemaker:ListAutoMLJobs",
"sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
"sagemaker:ListCodeRepositories",
"sagemaker:ListCompilationJobs",
"sagemaker:ListContexts",
"sagemaker:ListDataQualityJobDefinitions",
"sagemaker:ListDeviceFleets",
"sagemaker:ListDevices",
"sagemaker:ListDomains",
"sagemaker:ListEdgePackagingJobs",
"sagemaker:ListEndpointConfigs",
"sagemaker:ListEndpoints",
"sagemaker:ListExperiments",
"sagemaker:ListFeatureGroups",
"sagemaker:ListFlowDefinitions",
"sagemaker:ListHumanLoops",
"sagemaker:ListHumanTaskUis",
"sagemaker:ListHyperParameterTuningJobs",
"sagemaker:ListImageVersions",
"sagemaker:ListImages",
"sagemaker:ListInferenceRecommendationsJobs",
"sagemaker:ListLabelingJobs",
"sagemaker:ListLabelingJobsForWorkteam",
"sagemaker:ListLineageGroups",
"sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions",
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"sagemaker:ListModelExplainabilityJobDefinitions",
"sagemaker:ListModelMetadata",
"sagemaker:ListModelPackageGroups",
"sagemaker:ListModelPackages",
"sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions",
"sagemaker:ListModels",
"sagemaker:ListMonitoringExecutions",
"sagemaker:ListMonitoringSchedules",
"sagemaker:ListNotebookInstanceLifecycleConfigs",
"sagemaker:ListNotebookInstances",
"sagemaker:ListPipelineExecutionSteps",
"sagemaker:ListPipelineExecutions",
"sagemaker:ListPipelineParametersForExecution",
"sagemaker:ListPipelines",
"sagemaker:ListProcessingJobs",
"sagemaker:ListProjects",
"sagemaker:ListSubscribedWorkteams",
"sagemaker:ListTags",
"sagemaker:ListTrainingJobs",
"sagemaker:ListTrainingJobsForHyperParameterTuningJob",
"sagemaker:ListTransformJobs",
"sagemaker:ListTrialComponents",
"sagemaker:ListTrials",
"sagemaker:ListUserProfiles",
"sagemaker:ListWorkforces",
"sagemaker:ListWorkteams",
"sagemaker:PutLineageGroupPolicy",
"sagemaker:PutModelPackageGroupPolicy",
"sagemaker:PutRecord",
"sagemaker:QueryLineage",
"sagemaker:RegisterDevices",
"sagemaker:RenderUiTemplate",
"sagemaker:Search",
"sagemaker:SendHeartbeat",
"sagemaker:SendPipelineExecutionStepFailure",
"sagemaker:SendPipelineExecutionStepSuccess",
"sagemaker:StartHumanLoop",
"sagemaker:StartMonitoringSchedule",
"sagemaker:StartNotebookInstance",
"sagemaker:StartPipelineExecution",
"sagemaker:StopAutoMLJob",
"sagemaker:StopCompilationJob",
"sagemaker:StopEdgePackagingJob",
"sagemaker:StopHumanLoop",
"sagemaker:StopHyperParameterTuningJob",
"sagemaker:StopInferenceRecommendationsJob",
"sagemaker:StopLabelingJob",
"sagemaker:StopMonitoringSchedule",
"sagemaker:StopNotebookInstance",
"sagemaker:StopPipelineExecution",
"sagemaker:StopProcessingJob",
"sagemaker:StopTrainingJob",
"sagemaker:StopTransformJob",
"sagemaker:UpdateAction",
"sagemaker:UpdateAppImageConfig",
"sagemaker:UpdateArtifact",
"sagemaker:UpdateCodeRepository",
"sagemaker:UpdateContext",
"sagemaker:UpdateDeviceFleet",
"sagemaker:UpdateDevices",
"sagemaker:UpdateDomain",
"sagemaker:UpdateEndpoint",
"sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities",
"sagemaker:UpdateExperiment",
"sagemaker:UpdateImage",
"sagemaker:UpdateModelPackage",

3661

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
AWSPolíticas gerenciadas para o SageMaker
"sagemaker:UpdateMonitoringSchedule",
"sagemaker:UpdateNotebookInstance",
"sagemaker:UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig",
"sagemaker:UpdatePipeline",
"sagemaker:UpdatePipelineExecution",
"sagemaker:UpdateProject",
"sagemaker:UpdateTrainingJob",
"sagemaker:UpdateTrial",
"sagemaker:UpdateTrialComponent",
"sagemaker:UpdateUserProfile",
"sagemaker:UpdateWorkforce",
"sagemaker:UpdateWorkteam"

}

]

}

],
"Resource": [
"arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:model/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:pipeline/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:project/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:model-package/*"
]

AWSpolítica gerenciada:
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineServiceRolePolicy
Esta política é usada porAWS CodePipelinenoAWS Service Catalogprodutos provisionados
da Amazon SageMaker portfólio. A política deve ser vinculada a uma função do IAM que
oAmazonSageMakerServiceCatalogProductsLaunchFunçãopassa para oAWSRecursos do criados pelo
CodePipeline que exigem uma função.
Detalhes da permissão
Esta política inclui as seguintes permissões.
• cloudformation— Criar, ler, excluir e atualizar CloudFormationpilhas; criar, ler, excluir e executar
conjuntos de alterações; definir a política de pilha. Essas permissões são limitadas a recursos cujo nome
começa com “sagemaker-”.
• s3— Crie, leia, liste e exclua buckets do Amazon S3; adicione, leia e exclua objetos dos buckets; leia e
defina a configuração do CORS; leia a lista de controle de acesso (ACL); e leia oAWSRegião em que o
balde reside.
Essas permissões são limitadas a compartimentos cujo nome começa com “sagemaker-” ou “aws-glue-.
• iam— Passe oAmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationRoleFunção.
• codebuild— Obter CodeBuild crie informações e inicie construções. Essas permissões são limitadas
aos recursos de projeto e construção cujo nome começa com “sagemaker-”.
• codecommit— Carregar CodeCommit arquivar para CodeBuild pipelines, obtenha o status do upload e
cancele uploads; obtenha informações de ramificação e confirmação.

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudformation:CreateChangeSet",
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"cloudformation:CreateStack",
"cloudformation:DescribeChangeSet",
"cloudformation:DeleteChangeSet",
"cloudformation:DeleteStack",
"cloudformation:DescribeStacks",
"cloudformation:ExecuteChangeSet",
"cloudformation:SetStackPolicy",
"cloudformation:UpdateStack"

],
"Resource": "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/sagemaker-*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:AbortMultipartUpload",
"s3:DeleteObject",
"s3:GetObject",
"s3:GetObjectVersion",
"s3:PutObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::sagemaker-*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": [
"arn:aws:iam::*:role/service-role/
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationRole"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"codebuild:BatchGetBuilds",
"codebuild:StartBuild"
],
"Resource": [
"arn:aws:codebuild:*:*:project/sagemaker-*",
"arn:aws:codebuild:*:*:build/sagemaker-*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"codecommit:CancelUploadArchive",
"codecommit:GetBranch",
"codecommit:GetCommit",
"codecommit:GetUploadArchiveStatus",
"codecommit:UploadArchive"
],
"Resource": "arn:aws:codecommit:*:*:sagemaker-*"
}
]
}

AWSpolítica gerenciada:
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsServiceRolePolicy
Esta política é usada pela Amazon EventBridge noAWS Service Catalogprodutos provisionados
da Amazon SageMaker portfólio. A política deve ser vinculada a uma função do IAM que
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oAmazonSageMakerServiceCatalogProductsLaunchFunçãopassa para oAWSRecursos do criados pelo
EventBridge que exigem uma função.
Detalhes da permissão
Esta política inclui as seguintes permissões.
• codepipeline— Iniciar uma CodeBuild execução do. Essas permissões são limitadas aos pipelines
cujo nome começa com “sagemaker-”.

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "codepipeline:StartPipelineExecution",
"Resource": "arn:aws:codepipeline:*:*:sagemaker-*"
}
]

AWSpolítica gerenciada:
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsFirehoseServiceRolePolicy
Essa política é usada pelo Amazon Kinesis Data Firehose dentro doAWS Service Catalogprodutos
provisionados da Amazon SageMaker portfólio. A política deve ser vinculada a uma função do IAM que
oAmazonSageMakerServiceCatalogProductsLaunchFunçãopassa para oAWSrecursos criados pelo
Kinesis Data Firehose que exigem uma função.
Detalhes da permissão
Esta política inclui as seguintes permissões.
• firehose— Envie registros do Kinesis Data Firehose. Essas permissões são limitadas a recursos cujo
nome do stream de entrega começa com “sagemaker-”.

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"firehose:PutRecord",
"firehose:PutRecordBatch"
],
"Resource": "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/sagemaker-*"
}
]

AWSpolítica gerenciada:
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsGlueServiceRolePolicy
Esta política é usada porAWSGlue dentro doAWSProdutos fornecidos pela Amazon pelo
Service Catalog SageMaker portfólio. A política deve ser vinculada a uma função do IAM que
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oAmazonSageMakerServiceCatalogProductsLaunchFunçãopassa para oAWSrecursos criados pelo Glue
que exigem uma função.
Detalhes da permissão
Esta política inclui as seguintes permissões.
• glue— Criar, ler e excluirAWSGlue partições, tabelas e versões de tabelas. Essas permissões são
limitadas aos recursos cujo nome começa com “sagemaker-”. Criar e lerAWSGlue bancos de dados.
Essas permissões são limitadas a bancos de dados cujo nome é “default”, “global_temp” ou começa com
“sagemaker-”. Obtenha funções definidas pelo usuário.
• s3— Crie, leia, liste e exclua buckets do Amazon S3; adicione, leia e exclua objetos dos buckets; leia e
defina a configuração do CORS; leia a lista de controle de acesso (ACL) e leia oAWSRegião em que o
balde reside.
Essas permissões são limitadas a compartimentos cujo nome começa com “sagemaker-” ou “aws-glue-”.
• logs— Criar, ler e excluir CloudWatch Registra grupos de registros, fluxos e entregas e cria uma política
de recursos.
Essas permissões são limitadas a recursos cujo prefixo de nome começa com “aws/glue/”.

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:BatchCreatePartition",
"glue:BatchDeletePartition",
"glue:BatchDeleteTable",
"glue:BatchDeleteTableVersion",
"glue:BatchGetPartition",
"glue:CreateDatabase",
"glue:CreatePartition",
"glue:CreateTable",
"glue:DeletePartition",
"glue:DeleteTable",
"glue:DeleteTableVersion",
"glue:GetDatabase",
"glue:GetPartition",
"glue:GetPartitions",
"glue:GetTable",
"glue:GetTables",
"glue:GetTableVersion",
"glue:GetTableVersions",
"glue:SearchTables",
"glue:UpdatePartition",
"glue:UpdateTable",
"glue:GetUserDefinedFunctions"
],
"Resource": [
"arn:aws:glue:*:*:catalog",
"arn:aws:glue:*:*:database/default",
"arn:aws:glue:*:*:database/global_temp",
"arn:aws:glue:*:*:database/sagemaker-*",
"arn:aws:glue:*:*:table/sagemaker-*",
"arn:aws:glue:*:*:tableVersion/sagemaker-*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
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}

]

"Action": [
"s3:CreateBucket",
"s3:DeleteBucket",
"s3:GetBucketAcl",
"s3:GetBucketCors",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:ListAllMyBuckets",
"s3:ListBucket",
"s3:ListBucketMultipartUploads",
"s3:PutBucketCors"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::aws-glue-*",
"arn:aws:s3:::sagemaker-*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:AbortMultipartUpload",
"s3:DeleteObject",
"s3:GetObject",
"s3:GetObjectVersion",
"s3:PutObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::aws-glue-*",
"arn:aws:s3:::sagemaker-*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"logs:CreateLogDelivery",
"logs:CreateLogGroup",
"logs:CreateLogStream",
"logs:DeleteLogDelivery",
"logs:Describe*",
"logs:GetLogDelivery",
"logs:GetLogEvents",
"logs:ListLogDeliveries",
"logs:PutLogEvents",
"logs:PutResourcePolicy",
"logs:UpdateLogDelivery"
],
"Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/glue/*"
}

AWSpolítica gerenciada:
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy
Esta política é usada porAWS LambdanoAWS Service Catalogprodutos provisionados
da Amazon SageMaker portfólio. A política deve ser vinculada a uma função do IAM que
oAmazonSageMakerServiceCatalogProductsLaunchFunçãopassa para oAWSrecursos criados pelo
Lambda que exigem uma função.
Detalhes da permissão
Esta política inclui as seguintes permissões.
• sagemaker— Permitir acesso a vários SageMaker Recursos

3666

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
AWSPolíticas gerenciadas para o SageMaker

• ecr— Crie e exclua repositórios do Amazon ECR; crie, leia e exclua imagens de contêineres; faça
upload de camadas de imagem. Essas permissões são limitadas aos repositórios cujo nome começa
com “sagemaker-”.
• events— Crie, leia e exclua a Amazon EventBridge regras; e criar e remover alvos. Essas permissões
são limitadas às regras cujo nome começa com “sagemaker-”.
• s3— Crie, leia, liste e exclua buckets do Amazon S3; adicione, leia e exclua objetos dos buckets; leia e
defina a configuração do CORS; leia a lista de controle de acesso (ACL) e leia oAWSRegião em que o
balde reside.
Essas permissões são limitadas a compartimentos cujo nome começa com “sagemaker-” ou “aws-glue-”.
• iam— Passe oAmazonSageMakerServiceCatalogProductsExecutionRoleFunção.
• logs— Criar, ler e excluir CloudWatch Registra grupos de registros, fluxos e entregas e cria uma política
de recursos.
Essas permissões são limitadas a recursos cujo prefixo de nome começa com “aws/lambda/”.

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ecr:DescribeImages",
"ecr:BatchDeleteImage",
"ecr:CompleteLayerUpload",
"ecr:CreateRepository",
"ecr:DeleteRepository",
"ecr:InitiateLayerUpload",
"ecr:PutImage",
"ecr:UploadLayerPart"
],
"Resource": [
"arn:aws:ecr:*:*:repository/sagemaker-*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"events:DeleteRule",
"events:DescribeRule",
"events:PutRule",
"events:PutTargets",
"events:RemoveTargets"
],
"Resource": [
"arn:aws:events:*:*:rule/sagemaker-*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:CreateBucket",
"s3:DeleteBucket",
"s3:GetBucketAcl",
"s3:GetBucketCors",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:ListAllMyBuckets",
"s3:ListBucket",
"s3:ListBucketMultipartUploads",
"s3:PutBucketCors"
],
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"Resource": [
"arn:aws:s3:::aws-glue-*",
"arn:aws:s3:::sagemaker-*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:AbortMultipartUpload",
"s3:DeleteObject",
"s3:GetObject",
"s3:GetObjectVersion",
"s3:PutObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::aws-glue-*",
"arn:aws:s3:::sagemaker-*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:AddAssociation",
"sagemaker:AddTags",
"sagemaker:AssociateTrialComponent",
"sagemaker:BatchDescribeModelPackage",
"sagemaker:BatchGetMetrics",
"sagemaker:BatchGetRecord",
"sagemaker:BatchPutMetrics",
"sagemaker:CreateAction",
"sagemaker:CreateAlgorithm",
"sagemaker:CreateApp",
"sagemaker:CreateAppImageConfig",
"sagemaker:CreateArtifact",
"sagemaker:CreateAutoMLJob",
"sagemaker:CreateCodeRepository",
"sagemaker:CreateCompilationJob",
"sagemaker:CreateContext",
"sagemaker:CreateDataQualityJobDefinition",
"sagemaker:CreateDeviceFleet",
"sagemaker:CreateDomain",
"sagemaker:CreateEdgePackagingJob",
"sagemaker:CreateEndpoint",
"sagemaker:CreateEndpointConfig",
"sagemaker:CreateExperiment",
"sagemaker:CreateFeatureGroup",
"sagemaker:CreateFlowDefinition",
"sagemaker:CreateHumanTaskUi",
"sagemaker:CreateHyperParameterTuningJob",
"sagemaker:CreateImage",
"sagemaker:CreateImageVersion",
"sagemaker:CreateInferenceRecommendationsJob",
"sagemaker:CreateLabelingJob",
"sagemaker:CreateLineageGroupPolicy",
"sagemaker:CreateModel",
"sagemaker:CreateModelBiasJobDefinition",
"sagemaker:CreateModelExplainabilityJobDefinition",
"sagemaker:CreateModelPackage",
"sagemaker:CreateModelPackageGroup",
"sagemaker:CreateModelQualityJobDefinition",
"sagemaker:CreateMonitoringSchedule",
"sagemaker:CreateNotebookInstance",
"sagemaker:CreateNotebookInstanceLifecycleConfig",
"sagemaker:CreatePipeline",
"sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
"sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl",
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"sagemaker:CreateProcessingJob",
"sagemaker:CreateProject",
"sagemaker:CreateTrainingJob",
"sagemaker:CreateTransformJob",
"sagemaker:CreateTrial",
"sagemaker:CreateTrialComponent",
"sagemaker:CreateUserProfile",
"sagemaker:CreateWorkforce",
"sagemaker:CreateWorkteam",
"sagemaker:DeleteAction",
"sagemaker:DeleteAlgorithm",
"sagemaker:DeleteApp",
"sagemaker:DeleteAppImageConfig",
"sagemaker:DeleteArtifact",
"sagemaker:DeleteAssociation",
"sagemaker:DeleteCodeRepository",
"sagemaker:DeleteContext",
"sagemaker:DeleteDataQualityJobDefinition",
"sagemaker:DeleteDeviceFleet",
"sagemaker:DeleteDomain",
"sagemaker:DeleteEndpoint",
"sagemaker:DeleteEndpointConfig",
"sagemaker:DeleteExperiment",
"sagemaker:DeleteFeatureGroup",
"sagemaker:DeleteFlowDefinition",
"sagemaker:DeleteHumanLoop",
"sagemaker:DeleteHumanTaskUi",
"sagemaker:DeleteImage",
"sagemaker:DeleteImageVersion",
"sagemaker:DeleteLineageGroupPolicy",
"sagemaker:DeleteModel",
"sagemaker:DeleteModelBiasJobDefinition",
"sagemaker:DeleteModelExplainabilityJobDefinition",
"sagemaker:DeleteModelPackage",
"sagemaker:DeleteModelPackageGroup",
"sagemaker:DeleteModelPackageGroupPolicy",
"sagemaker:DeleteModelQualityJobDefinition",
"sagemaker:DeleteMonitoringSchedule",
"sagemaker:DeleteNotebookInstance",
"sagemaker:DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig",
"sagemaker:DeletePipeline",
"sagemaker:DeleteProject",
"sagemaker:DeleteRecord",
"sagemaker:DeleteTags",
"sagemaker:DeleteTrial",
"sagemaker:DeleteTrialComponent",
"sagemaker:DeleteUserProfile",
"sagemaker:DeleteWorkforce",
"sagemaker:DeleteWorkteam",
"sagemaker:DeregisterDevices",
"sagemaker:DescribeAction",
"sagemaker:DescribeAlgorithm",
"sagemaker:DescribeApp",
"sagemaker:DescribeAppImageConfig",
"sagemaker:DescribeArtifact",
"sagemaker:DescribeAutoMLJob",
"sagemaker:DescribeCodeRepository",
"sagemaker:DescribeCompilationJob",
"sagemaker:DescribeContext",
"sagemaker:DescribeDataQualityJobDefinition",
"sagemaker:DescribeDevice",
"sagemaker:DescribeDeviceFleet",
"sagemaker:DescribeDomain",
"sagemaker:DescribeEdgePackagingJob",
"sagemaker:DescribeEndpoint",
"sagemaker:DescribeEndpointConfig",
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"sagemaker:DescribeExperiment",
"sagemaker:DescribeFeatureGroup",
"sagemaker:DescribeFlowDefinition",
"sagemaker:DescribeHumanLoop",
"sagemaker:DescribeHumanTaskUi",
"sagemaker:DescribeHyperParameterTuningJob",
"sagemaker:DescribeImage",
"sagemaker:DescribeImageVersion",
"sagemaker:DescribeInferenceRecommendationsJob",
"sagemaker:DescribeLabelingJob",
"sagemaker:DescribeLineageGroup",
"sagemaker:DescribeModel",
"sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition",
"sagemaker:DescribeModelExplainabilityJobDefinition",
"sagemaker:DescribeModelPackage",
"sagemaker:DescribeModelPackageGroup",
"sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition",
"sagemaker:DescribeMonitoringSchedule",
"sagemaker:DescribeNotebookInstance",
"sagemaker:DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig",
"sagemaker:DescribePipeline",
"sagemaker:DescribePipelineDefinitionForExecution",
"sagemaker:DescribePipelineExecution",
"sagemaker:DescribeProcessingJob",
"sagemaker:DescribeProject",
"sagemaker:DescribeSubscribedWorkteam",
"sagemaker:DescribeTrainingJob",
"sagemaker:DescribeTransformJob",
"sagemaker:DescribeTrial",
"sagemaker:DescribeTrialComponent",
"sagemaker:DescribeUserProfile",
"sagemaker:DescribeWorkforce",
"sagemaker:DescribeWorkteam",
"sagemaker:DisableSagemakerServicecatalogPortfolio",
"sagemaker:DisassociateTrialComponent",
"sagemaker:EnableSagemakerServicecatalogPortfolio",
"sagemaker:GetDeviceFleetReport",
"sagemaker:GetDeviceRegistration",
"sagemaker:GetLineageGroupPolicy",
"sagemaker:GetModelPackageGroupPolicy",
"sagemaker:GetRecord",
"sagemaker:GetSagemakerServicecatalogPortfolioStatus",
"sagemaker:GetSearchSuggestions",
"sagemaker:InvokeEndpoint",
"sagemaker:InvokeEndpointAsync",
"sagemaker:ListActions",
"sagemaker:ListAlgorithms",
"sagemaker:ListAppImageConfigs",
"sagemaker:ListApps",
"sagemaker:ListArtifacts",
"sagemaker:ListAssociations",
"sagemaker:ListAutoMLJobs",
"sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
"sagemaker:ListCodeRepositories",
"sagemaker:ListCompilationJobs",
"sagemaker:ListContexts",
"sagemaker:ListDataQualityJobDefinitions",
"sagemaker:ListDeviceFleets",
"sagemaker:ListDevices",
"sagemaker:ListDomains",
"sagemaker:ListEdgePackagingJobs",
"sagemaker:ListEndpointConfigs",
"sagemaker:ListEndpoints",
"sagemaker:ListExperiments",
"sagemaker:ListFeatureGroups",
"sagemaker:ListFlowDefinitions",
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"sagemaker:ListHumanLoops",
"sagemaker:ListHumanTaskUis",
"sagemaker:ListHyperParameterTuningJobs",
"sagemaker:ListImageVersions",
"sagemaker:ListImages",
"sagemaker:ListInferenceRecommendationsJobs",
"sagemaker:ListLabelingJobs",
"sagemaker:ListLabelingJobsForWorkteam",
"sagemaker:ListLineageGroups",
"sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions",
"sagemaker:ListModelExplainabilityJobDefinitions",
"sagemaker:ListModelMetadata",
"sagemaker:ListModelPackageGroups",
"sagemaker:ListModelPackages",
"sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions",
"sagemaker:ListModels",
"sagemaker:ListMonitoringExecutions",
"sagemaker:ListMonitoringSchedules",
"sagemaker:ListNotebookInstanceLifecycleConfigs",
"sagemaker:ListNotebookInstances",
"sagemaker:ListPipelineExecutionSteps",
"sagemaker:ListPipelineExecutions",
"sagemaker:ListPipelineParametersForExecution",
"sagemaker:ListPipelines",
"sagemaker:ListProcessingJobs",
"sagemaker:ListProjects",
"sagemaker:ListSubscribedWorkteams",
"sagemaker:ListTags",
"sagemaker:ListTrainingJobs",
"sagemaker:ListTrainingJobsForHyperParameterTuningJob",
"sagemaker:ListTransformJobs",
"sagemaker:ListTrialComponents",
"sagemaker:ListTrials",
"sagemaker:ListUserProfiles",
"sagemaker:ListWorkforces",
"sagemaker:ListWorkteams",
"sagemaker:PutLineageGroupPolicy",
"sagemaker:PutModelPackageGroupPolicy",
"sagemaker:PutRecord",
"sagemaker:QueryLineage",
"sagemaker:RegisterDevices",
"sagemaker:RenderUiTemplate",
"sagemaker:Search",
"sagemaker:SendHeartbeat",
"sagemaker:SendPipelineExecutionStepFailure",
"sagemaker:SendPipelineExecutionStepSuccess",
"sagemaker:StartHumanLoop",
"sagemaker:StartMonitoringSchedule",
"sagemaker:StartNotebookInstance",
"sagemaker:StartPipelineExecution",
"sagemaker:StopAutoMLJob",
"sagemaker:StopCompilationJob",
"sagemaker:StopEdgePackagingJob",
"sagemaker:StopHumanLoop",
"sagemaker:StopHyperParameterTuningJob",
"sagemaker:StopInferenceRecommendationsJob",
"sagemaker:StopLabelingJob",
"sagemaker:StopMonitoringSchedule",
"sagemaker:StopNotebookInstance",
"sagemaker:StopPipelineExecution",
"sagemaker:StopProcessingJob",
"sagemaker:StopTrainingJob",
"sagemaker:StopTransformJob",
"sagemaker:UpdateAction",
"sagemaker:UpdateAppImageConfig",
"sagemaker:UpdateArtifact",
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"sagemaker:UpdateCodeRepository",
"sagemaker:UpdateContext",
"sagemaker:UpdateDeviceFleet",
"sagemaker:UpdateDevices",
"sagemaker:UpdateDomain",
"sagemaker:UpdateEndpoint",
"sagemaker:UpdateEndpointWeightsAndCapacities",
"sagemaker:UpdateExperiment",
"sagemaker:UpdateImage",
"sagemaker:UpdateModelPackage",
"sagemaker:UpdateMonitoringSchedule",
"sagemaker:UpdateNotebookInstance",
"sagemaker:UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig",
"sagemaker:UpdatePipeline",
"sagemaker:UpdatePipelineExecution",
"sagemaker:UpdateProject",
"sagemaker:UpdateTrainingJob",
"sagemaker:UpdateTrial",
"sagemaker:UpdateTrialComponent",
"sagemaker:UpdateUserProfile",
"sagemaker:UpdateWorkforce",
"sagemaker:UpdateWorkteam"

],
"Resource": [
"arn:aws:sagemaker:*:*:action/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:algorithm/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:app-image-config/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:artifact/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:automl-job/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:code-repository/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:compilation-job/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:context/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:data-quality-job-definition/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:device-fleet/*/device/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:device-fleet/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:edge-packaging-job/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:endpoint-config/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:experiment/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:experiment-trial/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:experiment-trial-component/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:feature-group/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:human-loop/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:human-task-ui/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:hyper-parameter-tuning-job/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:image/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:image-version/*/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:inference-recommendations-job/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:labeling-job/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:model/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:model-bias-job-definition/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:model-explainability-job-definition/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:model-package/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:model-package-group/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:model-quality-job-definition/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:monitoring-schedule/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:notebook-instance/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:notebook-instance-lifecycle-config/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:pipeline/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:pipeline/*/execution/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:processing-job/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:project/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:transform-job/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:workforce/*",
"arn:aws:sagemaker:*:*:workteam/*"
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}

]

]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": [
"arn:aws:iam::*:service-role/AmazonSageMakerServiceCatalogProductsExecutionRole"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"logs:CreateLogDelivery",
"logs:CreateLogGroup",
"logs:CreateLogStream",
"logs:DeleteLogDelivery",
"logs:DescribeLogGroups",
"logs:DescribeLogStreams",
"logs:DescribeResourcePolicies",
"logs:DescribeDestinations",
"logs:DescribeExportTasks",
"logs:DescribeMetricFilters",
"logs:DescribeQueries",
"logs:DescribeQueryDefinitions",
"logs:DescribeSubscriptionFilters",
"logs:GetLogDelivery",
"logs:GetLogEvents",
"logs:ListLogDeliveries",
"logs:PutLogEvents",
"logs:PutResourcePolicy",
"logs:UpdateLogDelivery"
],
"Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/lambda/*"
}

Amazônia SageMaker atualizações doAWSService CatalogAWSpolíticas
gerenciadas
Visualizar detalhes sobre as atualizações doAWSPolíticas gerenciadas para a Amazon SageMaker desde
que esse serviço começou a rastrear essas alterações. Para obter alertas automáticos sobre alterações
feitas nesta página, inscreva-se no feed RSS em SageMaker Página de histórico do documento. (p. 3746)
Política

Versão

Alteração

Data

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsGlueServiceRolePolicy
2
Adicionar permissões(p. 3664) 26 de agosto de 2022
paraglue:GetUserDefinedFunctions.
AmazonSageMakerAdmin7
Adicionar permissões
ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy (p. parasagemaker:AddTags.
3642)
AmazonSageMakerAdmin6
ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy

2 de agosto de 2022

Adicionar permissões
14 de julho de 2022
paralambda:TagResource.

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsLambdaServiceRolePolicy
1
Política inicial
(p. 3666)
4 de abril de 2022
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsApiGatewayServiceRolePolicy
1
Política inicial
(p.243650)
de março de 2022
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCloudformationServiceRolePolicy
1
Política inicial
24
(p.de3650)
março de 2022
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Política

Versão

Alteração

Data

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodeBuildServiceRolePolicy
1
Política inicial
(p. 3655)
24 de março de 2022
AmazonSageMakerAdmin5
ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy

Adicionar nova
permissão paraecridp:TagResource.

21 de março de 2022

AmazonSageMakerServiceCatalogProductsCodePipelineServiceRolePolicy
1
Política inicial
(p.
22 3662)
de fevereiro de 2022
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsEventsServiceRolePolicy
1
Política inicial
(p. 3663)
22 de fevereiro de 2022
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsFirehoseServiceRolePolicy
1
Política inicial
(p. 3664)
22 de fevereiro de 2022
AmazonSageMakerServiceCatalogProductsGlueServiceRolePolicy
1
Política inicial

22 de fevereiro de 2022

AmazonSageMakerAdmin4
ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy

Adicionar permissões
16 de fevereiro de 2022
paracognitoidp:TagResourcees3:PutBucketCORS.

AmazonSageMakerAdmin3
ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy

Adicionar novas permissões
parasagemaker.

15 de setembro de 2021

Criar, ler, atualizar e excluir
SageMaker Imagens.
AmazonSageMakerAdmin2
ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy

Adicionar permissões
1º de julho de 2021
parasagemakerecodestarconnections.
Criar, ler, atualizar e excluir
repositórios de código.
Transmitir AWS CodeStar
conexões paraAWS
CodePipeline.

AmazonSageMakerAdmin1
ServiceCatalogProductsServiceRolePolicy

Política inicial

27 de novembro de 2020

SageMaker Atualizações doAWSPolíticas gerenciadas
Visualizar detalhes sobre as atualizações doAWSPolíticas gerenciadas pela para o SageMaker desde que
esse serviço começou a rastrear essas alterações. Para obter alertas automáticos sobre alterações feitas
nesta página, inscreva-se no feed RSS emSageMaker histórico do documentoPágina.
Política

Versão

Alteração

Data

AmazonSageMakerFullAccess23
(p. 3620)

Adicionar
glue:UpdateTable.

29 de junho de 2022

AmazonSageMakerFullAccess22

Adicionar
1º de maio de 2022
cloudformation:ListStackResources.

AmazonSageMakerReadOnly (p.
11 3629)

1.º de dezembro de 2021
Adicionarsagemaker:QueryLineage,sagemaker:GetLineageGroup

AmazonSageMakerFullAccess21

8 de setembro de 2021
Adicionarsns:Publishpermissões
para endpoints com
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Política

Versão

Alteração

Data

inferência assíncrona
ativada.
AmazonSageMakerFullAccess20

15 de julho de 2021
Atualizaçãoiam:PassRolerecursos
e permissões.

AmazonSageMakerReadOnly 10

Nova
10 de junho de 2021
APIBatchGetRecordadicionado
para o SageMaker Loja de
recursos.
SageMaker começou
a monitorar alterações
em seuAWSPolíticas
gerenciadas.

1º de junho de 2021

Solução de problemas do SageMakerIdentity and
Access and Access
Use as informações a seguir para ajudar a diagnosticar e corrigir problemas comuns que você possa
encontrar ao trabalhar com SageMaker e IAM.
Tópicos
• Não tenho autorização para executar uma ação na SageMaker (p. 3675)
• Não tenho autorização para executar o IAM:PassRole (p. 3676)
• Quero visualizar minhas chaves de acesso (p. 3676)
• Sou administrador e desejo conceder acesso a outras pessoas SageMaker (p. 3676)
• Quero permitir que as pessoas fora da minha conta da AWS acessem meus recursos do
SageMaker (p. 3677)

Não tenho autorização para executar uma ação na SageMaker
Se o AWS Management Console informar que você não está autorizado a executar uma ação, você deverá
entrar em contato com o administrador para obter assistência. O administrador é a pessoa que forneceu a
você o seu nome de usuário e senha.
O exemplo de erro a seguir ocorre quando omateojacksonO usuário do IAM tenta
usar o console para visualizar detalhes sobre um trabalho de treinamento, mas não
temsagemaker:sagemaker:DescribeTrainingJobPermissões.
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not
authorized to perform: sagemaker:DescribeTrainingJob on resource: my-examplewidget

Neste caso, Mateo pede ao administrador para atualizar suas políticas para permitir a ele o acesso ao
recurso TrainingJob usando a ação sagemaker:DescribeTrainingJob.
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Não tenho autorização para executar o IAM:PassRole
Se você receber uma mensagem de erro informando que não tem autorização para executar a ação
iam:PassRole, as suas políticas deverão ser atualizadas para permitir que você passe um perfil para o
SageMaker.
Alguns Serviços da AWS permitem que você transmita um perfil existente para o serviço, em vez de criar
um perfil de serviço ou um perfil vinculado ao serviço. Para fazer isso, um usuário deve ter permissões
para passar o perfil para o serviço.
O erro de exemplo a seguir ocorre quando uma usuária do IAM chamada marymajor tenta usar o
console para executar uma ação no SageMaker. No entanto, a ação exige que o serviço tenha permissões
concedidas por um perfil de serviço. Mary não tem permissões para passar a função para o serviço.
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole

Nesse caso, as políticas de Mary devem ser atualizadas para permitir que ela realize a ação
iam:PassRole.
Se você precisar de ajuda, entre em contato com seu administrador da AWS. Seu administrador é a
pessoa que forneceu a você suas credenciais de login.

Quero visualizar minhas chaves de acesso
Depois de criar suas chaves de acesso de usuário do IAM, é possível visualizar seu ID da chave de acesso
a qualquer momento. No entanto, você não pode visualizar sua chave de acesso secreta novamente. Se
você perder sua chave secreta, crie um novo par de chaves de acesso.
As chaves de acesso consistem em duas partes: um ID de chave de acesso (por exemplo,
AKIAIOSFODNN7EXAMPLE) e uma chave de acesso secreta (por exemplo, wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/
bPxRfiCYEXAMPLEKEY). Como um nome de usuário e uma senha, você deve usar o ID da chave de
acesso e a chave de acesso secreta em conjunto para autenticar suas solicitações. Gerencie suas chaves
de acesso de forma tão segura quanto você gerencia seu nome de usuário e sua senha.

Important
Não forneça as chaves de acesso a terceiros, mesmo que seja para ajudar a encontrar o ID de
usuário canônico. Ao fazer isso, você pode dar a alguém acesso permanente à sua conta.
Ao criar um par de chaves de acesso, você é solicitado a guardar o ID da chave de acesso e a chave
de acesso secreta em um local seguro. A chave de acesso secreta só está disponível no momento em
que é criada. Se você perder sua chave de acesso secreta, será necessário adicionar novas chaves de
acesso para seu usuário do IAM. Você pode ter no máximo duas chaves de acesso. Se você já tiver duas,
você deverá excluir um par de chaves para poder criar um novo. Para visualizar as instruções, consulte
Gerenciar chaves de acesso no Guia do usuário do IAM.

Sou administrador e desejo conceder acesso a outras pessoas
SageMaker
Para permitir que outras pessoas acessem SageMaker, é necessário criar uma entidade do IAM (usuário
ou função) para a pessoa ou a aplicação que precisa do acesso. Elas usarão as credenciais dessa
entidade para acessar a AWS. Você deve anexar uma política à entidade que concede a eles as
permissões corretas no SageMaker.
Para começar a usar imediatamente, consulte Criar os primeiros usuário e grupo delegados do IAM no
Guia do usuário do IAM.
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Quero permitir que as pessoas fora da minha conta da AWS
acessem meus recursos do SageMaker
Você pode criar uma função que os usuários de outras contas ou pessoas fora da sua organização podem
usar para acessar seus recursos. Você pode especificar quem é confiável para assumir a função. Para
serviços que oferecem suporte a políticas baseadas em recursos ou listas de controle de acesso (ACLs),
você pode usar essas políticas para conceder às pessoas acesso aos seus recursos.
Para saber mais, consulte o seguinte:
• Para saber se SageMaker oferece suporte a esses recursos, consulte oComo a Amazon SageMaker
Funciona com IAM (p. 3551).
• Para saber como conceder acesso a seus recursos em todas as Contas da AWS pertencentes a você,
consulte Fornecimento de acesso a um usuário do IAM em outra Conta da AWS pertencente a você no
Guia de usuário do IAM.
• Para saber como conceder acesso a seus recursos para terceiros Contas da AWS, consulte
Fornecimento de acesso a Contas da AWS pertencentes a terceiros no Guia do usuário do IAM.
• Para saber como conceder acesso por meio da federação de identidades, consulte Conceder acesso a
usuários autenticados externamente (federação de identidades) no Guia do usuário do IAM.
• Para saber a diferença entre usar perfis e políticas baseadas em recursos para acesso entre contas,
consulte Como os perfis do IAM diferem de políticas baseadas em recursos no Guia do usuário do IAM.

Registro em log e monitoramento
Você pode monitorar a Amazon SageMaker usando a Amazon CloudWatch, que coleta dados brutos e os
processa em métricas legíveis quase em tempo real. Essas estatísticas são mantidas por 15 meses, de
maneira que você possa acessar informações históricas e ter uma perspectiva melhor de como o aplicativo
web ou o serviço está se saindo. Você também pode definir alarmes que observam determinados limites e
enviam notificações ou realizam ações quando esses limites são atingidos. Para obter mais informações,
consulteMonitorar a Amazon SageMaker com a Amazon CloudWatch (p. 3713)
Amazônia CloudWatch O Logs permite monitorar, armazenar e acessar os arquivos de log de instâncias
do Amazon EC2,AWS CloudTraile outras fontes. Você pode coletar e rastrear métricas, criar painéis
personalizados e definir alarmes que o notificam ou que realizam ações quando uma métrica especificada
atinge um limite definido. CloudWatch Os logs podem monitorar informações nos arquivos de log e notificar
você quando determinados limites forem atingidos. Você também pode arquivar seus dados de log em
armazenamento resiliente. Para obter mais informações, consulteRegistro da Amazon SageMaker Eventos
com a Amazon CloudWatch (p. 3726)
O AWS CloudTrail fornece um registro das ações executadas por um usuário, uma função ou um serviço
da AWS no SageMaker. Usando as informações coletadas por CloudTrail, você pode determinar a
solicitação que foi feita para o SageMaker, o endereço IP do qual a solicitação foi feita, quem fez a
solicitação, quando foi feita e detalhes adicionais. Para obter mais informações, Registro da Amazon
SageMaker API Calls comAWS CloudTrail (p. 3727).

Note
CloudTrail não monitora chamadas pararuntime_InvokeEndpoint.
É possível criar regras na Amazon CloudWatch Eventos para reagir às mudanças de status no status em
um SageMakertreinamento, ajuste de hiperparâmetros ou trabalho de transformação em lote. Para obter
mais informações, consulteAutomatização da Amazon SageMaker com a Amazon EventBridge (p. 3732)
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Validação de compatibilidade para Amazon
SageMaker
Auditores externos avaliam a segurança e a conformidade da Amazon SageMaker como parte de
váriosAWSprogramas de conformidade. Isso inclui SOC, PCI, FedRAMP, HIPAA e outros.
Para obter uma lista dos produtos da AWS no escopo de programas de conformidade específicos, consulte
Produtos da AWS no escopo por programa de conformidade. Para obter informações gerais, consulte
Programas de conformidade da AWS.
Você pode baixar relatórios de auditoria de terceiros usando o AWS Artifact. Para obter mais informações,
consulte Download de relatórios no AWS Artifact.
Sua responsabilidade de conformidade ao usar a Amazon SageMaker O é determinado pela
confidencialidade dos seus dados, pelos objetivos de conformidade da sua empresa e pelos regulamentos
e leis aplicáveis.AWSfornece os seguintes recursos para ajudar com a conformidade:
• Guias de início rápido de segurança e conformidade: estes guias de implantação abordam as
considerações de arquitetura e fornecem etapas para a implantação de ambientes de linha de base
concentrados em conformidade e segurança na AWS.
• Whitepaper Architecting for HIPAA Security and Compliance: este whitepaper descreve como as
empresas podem usar a AWS para criar aplicações em conformidade com a HIPAA.
• Recursos de conformidade da AWS: esta coleção de manuais e guias pode se aplicar a seu setor e
local.
• AWS Config: esse serviço da AWS avalia até que ponto suas configurações de recursos atendem
adequadamente às práticas internas e às diretrizes e regulamentações do setor.
• AWS Security Hub: esse serviço da AWS fornece uma visão abrangente do estado de sua segurança na
AWS que ajuda você a conferir sua conformidade com padrões e práticas recomendadas de segurança
do setor.

Resiliência na Amazon SageMaker
A infraestrutura global da AWS é criada com base em regiões da AWS e zonas de disponibilidade. As
regiões da AWS As regiões fornecem várias zonas de disponibilidade separadas e isoladas fisicamente, as
quais são conectadas com baixa latência, alto throughput e redes altamente redundantes. Com as zonas
de disponibilidade, você pode projetar e operar aplicações e bancos de dados que executam o failover
automaticamente entre as zonas de disponibilidade sem interrupção. As zonas de disponibilidade são mais
altamente disponíveis, tolerantes a falhas e escaláveis que uma ou várias infraestruturas de data center
tradicionais.
Para obter mais informações sobre regiões e zonas de disponibilidade da AWS, consulte Infraestrutura
global da AWS.
Além doAWSinfraestrutura global, Amazon SageMaker O oferece vários recursos para ajudar a oferecer
suporte às necessidades de resiliência de dados e backup.

Segurança da infraestrutura na Amazon SageMaker
Como um serviço gerenciado, a Amazon SageMaker é protegido porAWSprocedimentos globais de
segurança de rede descritos naAmazon Web Services: Visão geral dos processos de segurançaLivro
branco.
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Você usaAWSchamadas de API da para acessar a Amazon SageMaker por meio da rede. Os clientes
devem oferecer suporte a Transport Layer Security (TLS) 1.0 ou posterior. Recomendamos TLS 1.2 ou
posterior. Os clientes também devem ter suporte a conjuntos de criptografia com perfect forward secrecy
(PFS) como Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) ou Ephemeral Elliptic Curve Diffie-Hellman (ECDHE). A
maioria dos sistemas modernos como Java 7 e versões posteriores oferece suporte a esses modos.
Além disso, as solicitações devem ser assinadas usando um ID da chave de acesso e uma chave de
acesso secreta associada a uma entidade principal do IAM. Ou você pode usar o AWS Security Token
Service (AWS STS) para gerar credenciais de segurança temporárias para assinar solicitações.
Tópicos
• SageMaker VerificaçõesAWS MarketplaceContêineres de treinamento e inferência para
vulnerabilidades de segurança (p. 3679)
• Connect aos recursos de dentro de uma VPC (p. 3679)
• Execute contêineres de treinamento e inferência no modo sem Internet (p. 3683)
• Conectar-se ao SageMaker Por meio de um endpoint de interface VPC (p. 3684)
• ConCESCES SageMaker Acesso aos recursos em seu Amazon VPC (p. 3694)

SageMaker VerificaçõesAWS MarketplaceContêineres
de treinamento e inferência para vulnerabilidades de
segurança
Para atender aos nossos requisitos de segurança, os algoritmos e os pacotes de modelos listados em
AWS Marketplace são verificados quanto a Vulnerabilidades e exposições comuns (CVE). A CVE é
uma lista de informações conhecidas publicamente sobre vulnerabilidade e exposição de segurança.
O National Vulnerability Database (NVD) fornece detalhes sobre CVEs, como gravidade, avaliação de
impacto e correção de informações. Tanto a CVE quanto o NVD estão disponíveis para consumo público
e gratuitos para uso de ferramentas e serviços de segurança. Para obter mais informações, consulte http://
cve.mitre.org/about/faqs.html#what_is_cve.

Connect aos recursos de dentro de uma VPC
Amazônia SageMaker Studio SageMaker as instâncias de notebook permitem acesso direto à Internet
por padrão. Isso permite fazer download de pacotes e blocos de anotações populares, personalizar seu
ambiente de desenvolvimento e trabalhar com eficiência. No entanto, isso pode fornecer uma via adicional
para o acesso não autorizado aos seus dados. Por exemplo, se você instalar um código malicioso em
seu computador na forma de um notebook disponível publicamente ou de uma biblioteca de código-fonte
disponível publicamente, ele poderá acessar seus dados. Você pode optar por restringir qual tráfego
pode acessar a Internet lançando sua Amazon SageMaker Studio SageMaker instâncias de notebook em
umAmazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)de sua escolha.
Uma Amazon Virtual Private Cloud é uma rede virtual dedicada ao seuAWSConta da. Com um Amazon
VPC, você pode controlar o acesso à rede e a conectividade com a Internet da sua Amazon SageMaker
Instâncias de estúdio e notebook. Você pode desativar o acesso direto à Internet para adicionar uma
camada adicional de segurança.
Os tópicos a seguir descrevem como conectar o SageMaker Instâncias de estúdio e instâncias de
notebook para recursos em uma VPC.
Tópicos
• Conecte-se SageMaker Notebooks de estúdio em uma VPC para recursos externos (p. 3680)
• Connect uma instância de notebook em uma VPC a recursos externos (p. 3682)
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Conecte-se SageMaker Notebooks de estúdio em uma VPC para
recursos externos
O tópico a seguir fornece informações sobre como conectar notebooks de estúdio em uma VPC a recursos
externos.

Comunicação padrão com a internet
Por padrão, o SageMaker O Studio fornece uma interface de rede que permite a comunicação com a
Internet por meio de uma VPC gerenciada por SageMaker. Tráfego forAWSserviços como o Amazon S3
e o CloudWatch passa por um gateway de Internet, assim como o tráfego que acessa o SageMakerAPI e
SageMaker Tempo de execução do. O tráfego entre o domínio e seu volume do Amazon EFS passa pela
VPC que você especificou quando se conectou ao Studio ou chamou oCreateDomainAPI. O diagrama a
seguir mostra a configuração padrão.

VPC onlycomunicação com a internet
Para evitar SageMaker ao fornecer acesso à Internet aos seus notebooks Studio, você pode desativar o
acesso à Internet especificando oVPC onlytipo de acesso à rede quando vocêa bordo do Studioou ligue
para oCreateDomainAPI. Como resultado, você não poderá executar um notebook Studio, a menos que
sua VPC tenha um endpoint de interface para o SageMaker API e tempo de execução, ou um gateway
NAT com acesso à Internet, e seus grupos de segurança permitem conexões de saída. O diagrama a
seguir mostra uma configuração para usar o modo somente de VPC.
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Requisitos para usar oVPC onlymodo
Quando você escolherVpcOnly, siga estas etapas:
1.

Certifique-se de que suas sub-redes tenham o número necessário de endereços IP. O número
esperado de endereços IP necessários por usuário pode variar de acordo com o caso de uso.
Recomendamos entre 2 e 4 endereços IP por usuário. A capacidade total de endereço IP de um
domínio Studio é a soma dos endereços IP disponíveis para cada sub-rede fornecida quando o
domínio é criado. Certifique-se de que seu uso estimado de endereço IP não exceda a capacidade
suportada pelo número de sub-redes que você fornece. Além disso, o uso de sub-redes distribuídas
em várias zonas de disponibilidade pode ajudar na disponibilidade de endereços IP. Para obter mais
informações, consulteDimensionamento da VPC e da sub-rede para IPv4.

Note

2.

Você pode configurar somente sub-redes com uma VPC de locação padrão na qual sua
instância é executada em hardware compartilhado. Para obter mais informações sobre o
atributo de locação para VPCs, consulte Instâncias dedicadas.
Configure um ou mais grupos de segurança com regras de entrada e saída que, juntas, permitam o
seguinte tráfego:
• Tráfego NFS por TCP na porta 2049entre o domínio e o volume do Amazon EFS.

3.
4.

• Tráfego TCP dentro do grupo de segurança. Isso é necessário para a conectividade entre
JupyterServer A aplicação e a KernelGateway Aplicativos. Você deve permitir o acesso a pelo
menos portas na faixa8192-65535.
Se quiser permitir o acesso à Internet, você deve usar umgateway NATcom acesso à internet, por
exemplo, através de umgateway de Internet.
Se você não quiser permitir o acesso à Internet,criar VPC endpoints de interface(AWS PrivateLink)
para permitir que o Studio acesse os seguintes serviços com os nomes de serviço correspondentes.
Você também deve associar os grupos de segurança da sua VPC a esses endpoints.
• SageMaker API:com.amazonaws.us-east-1.sagemaker.api
• SageMaker Tempo de execução do: com.amazonaws.us-east-1.sagemaker.runtime. Isso é
necessário para executar notebooks Studio e treinar e hospedar modelos.
• Amazon S3:com.amazonaws.us-east-1.s3.
• Para usar o SageMaker Projetos:com.amazonaws.us-east-1.servicecatalog.
• Qualquer outroAWSserviços que você precisa.
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Note
Para um cliente que trabalha no modo VPC, os firewalls da empresa podem causar problemas de
conexão com SageMaker Studio ou entre JupyterServer e o KernelGateway. Faça as seguintes
verificações se você encontrar um desses problemas ao usar SageMaker Estúdio por trás de um
firewall.
• Verifique se o URL do Studio está na lista de permissões da sua rede.
• Verifique se as conexões do websocket não estão bloqueadas. O Jupyter usa o websocket sob
o capô. Se o KernelGateway a aplicação é InService, JupyterServer talvez não seja possível
se conectar ao KernelGateway. Você também deve ver esse problema ao abrir o Terminal do
Sistema.

Para obter mais informações
• Protegendo a Amazon SageMaker Conectividade de estúdio usando uma VPC privada.
• Grupos de segurança para a VPC
• Conectar-se ao SageMaker Por meio de um endpoint de interface VPC (p. 3684)
• VPC com sub-redes públicas e privadas (NAT)

Connect uma instância de notebook em uma VPC a recursos
externos
O tópico a seguir fornece informações sobre como conectar sua instância de notebook em uma VPC a
recursos externos.

Comunicação padrão com a internet
Quando seu notebook permiteacesso direto à Internet, SageMakerfornece uma interface de rede que
permite que o notebook se comunique com a Internet por meio de uma VPC gerenciada por SageMaker.
O tráfego dentro do CIDR da sua VPC passa pela elastic network interface criada em sua VPC. Todo o
tráfego restante passa pela interface de rede criada pelo SageMaker, que é essencialmente através da
internet pública. O tráfego para endpoints VPC de gateway, como Amazon S3 e DynamoDB, passa pela
Internet pública, enquanto o tráfego para os endpoints da interface VPC ainda passa pela sua VPC. Se
você quiser usar endpoints VPC de gateway, talvez queira desativar o acesso direto à Internet.

Comunicação VPC com a Internet
Para desativar o acesso direto à Internet, você pode especificar uma VPC para sua instância de notebook.
Ao fazer isso, você evita SageMaker de fornecer acesso à Internet à sua instância de notebook. Como
resultado, a instância do notebook não pode treinar ou hospedar modelos, a menos que sua VPC tenha
um endpoint de interface (AWS PrivateLink) ou um gateway NAT e seus grupos de segurança permitem
conexões de saída.
Para obter informações sobre como criar um endpoint de interface da VPC para usarAWS PrivateLinkpara
sua instância de notebook, consulteConectar-se a uma instância de bloco de anotações por meio de um
endpoint de interface VPC (p. 3690). Para obter informações sobre configuração de um gateway NAT para
sua VPC, consulteVPC com sub-redes públicas e privadasnaAmazon Virtual Private Cloud. Para obter
informações sobre security groups, consulte Security groups para sua VPC. Para obter mais informações
sobre configurações de rede em cada modo de rede e como configurar a rede no local, consulteComo
entender a Amazon SageMaker configurações de rede de instâncias de notebook e opções avançadas de
roteamento.
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Segurança e instâncias de notebooks compartilhados
UMA SageMaker a instância de notebook foi projetada para funcionar melhor para um usuário individual.
Com ela, cientistas de dados e outros usuários potencializam o gerenciamento de seus ambientes de
desenvolvimento.
Um usuário de instância de bloco de anotações tem acesso raiz para instalar pacotes e outros softwares
pertinentes. Recomendamos atenção quando você for permitir que outras pessoas acessem as instâncias
de bloco de anotações anexadas a uma VPC que contém informações confidenciais. Por exemplo, você
pode conceder a um usuário acesso a uma instância de notebook com uma política do IAM, conforme
mostrado no exemplo a seguir:
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl",
"Resource": "arn:aws:sagemaker:region:account-id:notebook-instance/
myNotebookInstance"
}
]
}

Execute contêineres de treinamento e inferência no
modo sem Internet
SageMaker os contêineres de inferência implantados e de treinamento são habilitados para Internet por
padrão. Isso permite que contêineres acessem serviços e recursos externos na Internet pública como parte
de suas cargas de trabalho de treinamento e inferência. No entanto, isso pode fornecer uma via para o
acesso não autorizado aos seus dados. Por exemplo, um usuário ou código mal-intencionado que você
instala acidentalmente no contêiner (na forma de uma biblioteca de código-fonte disponível publicamente)
pode acessar seus dados e transferi-los para um host remoto.
Se você usar uma Amazon VPC especificando um valor para oVpcConfigparâmetro quando você
chamaCreateTrainingJob,CreateHyperParameterTuningJob, ouCreateModel, você pode
proteger seus dados e recursos gerenciando grupos de segurança e restringindo o acesso à Internet a
partir da sua VPC. No entanto, isso ocorre com o custo de configuração de rede adicional e corre o risco
de configurar sua rede incorretamente. Se você não quiser SageMaker para fornecer acesso externo à
rede aos seus contêineres de treinamento ou inferência, você pode ativar o isolamento da rede.

Isolamento de rede
Você pode ativar o isolamento de rede ao criar seu trabalho ou modelo de treinamento
definindo o valor doEnableNetworkIsolationparâmetro paraTruequando você
ligaCreateTrainingJob,CreateHyperParameterTuningJob, ouCreateModel.

Note
O isolamento da rede é necessário para executar trabalhos de treinamento e modelos usando
recursos doAWS Marketplace.
Se você ativar o isolamento de rede, os contêineres não poderão fazer nenhuma chamada de rede de
saída, mesmo para outrosAWSserviços como o Amazon S3. Além disso, nenhuma credencial do AWS
é disponibilizada para o ambiente de execução do contêiner. No caso de um trabalho de treinamento
com várias instâncias, o tráfego de entrada e saída da rede é limitado aos pares de cada contêiner de
treinamento. SageMaker ainda executa operações de download e upload no Amazon S3 usando seu
SageMaker função de execução isoladamente do contêiner de treinamento ou inferência.
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O seguinte gerenciado SageMaker os contêineres não oferecem suporte ao isolamento de rede porque
exigem acesso ao Amazon S3:
• Chainer
• SageMaker Aprendizado por reforço

Isolamento de rede com uma VPC
O isolamento de rede pode ser usado em conjunto com uma VPC. Nesse cenário, o download e o upload
dos dados do cliente e dos artefatos do modelo são roteados por meio de sua sub-rede VPC. No entanto,
os próprios containers de treinamento e inferência continuam isolados da rede e não têm acesso a
nenhum recurso dentro da sua VPC ou na Internet.

Conectar-se ao SageMaker Por meio de um endpoint
de interface VPC
Você pode se conectar diretamente ao SageMaker API ou para o SageMaker Tempo de execução por
meio de umaendpoint de interfaceem sua Virtual Private Cloud (VPC) em vez de se conectar pela Internet.
Quando você usa um endpoint de interface VPC, a comunicação entre o VPC e o SageMaker A API ou
Runtime é conduzida de forma completa e segura dentro doAWSrede.
O SageMaker Suporte à API e ao tempo de execuçãoAmazon Virtual Private Cloud(Amazon VPC)
endpoints de interface que são alimentados porAWS PrivateLink. Cada endpoint da VPC é representado
por um ou maisInterfaces de rede elásticacom endereços IP privados em suas sub-redes da VPC.
O endpoint da interface da VPC conecta sua VPC diretamente à SageMaker API ou Runtime sem um
gateway da Internet, dispositivo NAT, conexão VPN ouAWS Direct ConnectConexão. Não é necessário
que as instâncias na sua VPC tenham endereços IP públicos para se comunicarem com o SageMaker API
ou tempo de execução.
Você pode criar um endpoint de interface ao qual se conectar. SageMaker ou para SageMaker Tempo de
execução com qualquer um dosAWSConsole doAWS Command Line Interface(AWS CLI) comandos. Para
obter instruções, consulte Criar um endpoint de interface.
Após criar um endpoint VPC, você pode usar os seguintes exemplos de comandos da CLI que usam
oendpoint-urlparâmetro para especificar os pontos finais da interface para o SageMaker API ou tempo
de execução:
aws sagemaker list-notebook-instances --endpointurl VPC_Endpoint_ID.api.sagemaker.Region.vpce.amazonaws.com
aws sagemaker list-training-jobs --endpointurl VPC_Endpoint_ID.api.sagemaker.Region.vpce.amazonaws.com
aws sagemaker-runtime invoke-endpoint --endpointurl VPC_Endpoint_ID.runtime.sagemaker.Region.vpce.amazonaws.com
--endpoint-name Endpoint_Name \
--body "Endpoint_Body" \
--content-type "Content_Type" \
Output_File

\

Se você habilitar nomes de hosts DNS privados para seu VPC endpoint, não precisará especificar a URL
do endpoint. O SageMaker Nome de host DNS da API que a CLI e SageMaker Uso do SDK por padrão
(https://api.sagemaker.Região.amazon.com) é resolvido para o VPC endpoint. Da mesma forma, o
SageMaker Nome de host DNS em tempo de execução que a CLI e SageMakerUso do Runtime SDK por
padrão (https://runtime.sagemaker.Região.amazonaws.com) é resolvido para o endpoint da VPC.
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O SageMaker A API e o Runtime oferecem suporte a todos os endpoints de VPCAWSRegiões onde
ambosAmazon VPCeSageMakerestão disponíveis. SageMaker oferece suporte a chamadas para todos os
seusOperationsdentro da sua VPC. O resultado doAuthorizedUrldo
CreatePresignedNotebookInstanceUrlnão é compatível comAWS PrivateLink. Para obter
informações sobre como habilitarAWS PrivateLinkpara obter a URL autorizada que os usuários usam para
se conectar a uma instância de notebook, consulteConectar-se a uma instância de bloco de anotações por
meio de um endpoint de interface VPC (p. 3690).
Para saber mais a respeitoAWS PrivateLink, consulte oAWS PrivateLinkdocumentação. Referir
aPrivateLink Definição de preçospelo preço dos VPC endpoints. Para saber mais sobre VPC e endpoints,
consulte Amazon VPC. Para obter informações sobre como usar o baseado em identidadeAWS Identity
and Access Managementpolíticas para restringir o acesso à SageMaker API e tempo de execução,
consulteControle o acesso ao SageMaker API usando políticas baseadas em identidade (p. 3571).

Criar uma política de VPC endpoint para o SageMaker
Você pode criar uma política para endpoints da Amazon VPC para SageMaker para especificar o seguinte:
• A entidade principal que pode executar ações.
• As ações que podem ser executadas.
• Os recursos sobre os quais as ações podem ser realizadas.
Para obter mais informações, consulte Controlar o acesso a serviços com VPC endpoints no Manual do
usuário da Amazon VPC.

Note
As políticas de endpoint da VPC não são compatíveis com o Federal Information Processing
Standard (FIPS) SageMaker endpoints de tempo de execução pararuntime_InvokeEndpoint.
O exemplo de política de endpoint de VPC a seguir especifica que todos os usuários que têm
acesso ao endpoint da interface VPC têm permissão para invocar o SageMaker endpoint hospedado
chamadomyEndpoint.
{

}

"Statement": [
{
"Action": "sagemaker:InvokeEndpoint",
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:endpoint/myEndpoint",
"Principal": "*"
}
]

Neste exemplo, as opções a seguir são negadas:
• Outros SageMaker Ações de API,
comosagemaker:CreateEndpointesagemaker:CreateTrainingJob.
• Invoke SageMaker endpoints hospedados que nãomyEndpoint.

Note
Neste exemplo, os usuários ainda podem usar outros SageMaker Ações de API de fora da
VPC. Para obter informações sobre como restringir chamadas de API àquelas da VPC, consulte
Controle o acesso ao SageMaker API usando políticas baseadas em identidade (p. 3571).
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Criar uma política de endpoint da VPC para Amazon SageMaker
Loja de recursos
Para criar um VPC Endpoint para a Amazon SageMaker Feature Store, use o seguinte modelo de
endpoint, substituindo seuVPC_Endpoint_ID.apieRegião:
VPC_Endpoint_ID.api.featurestore-runtime.sagemaker.Region.vpce.amazonaws.com

Conectar-se ao SageMaker Studio por meio de uma interface
VPC Endpoint
Você pode se conectar à Amazon SageMaker Studio do seuAmazon Virtual Private Cloud(Amazon VPC)
por meio de umendpoint de interfacena VPC, em vez de fazer a conexão pela Internet. Quando você usa
um endpoint da VPC de interface (endpoint de interface), a comunicação entre sua VPC e o Studio é
realizada integralmente e com segurança noAWSrede.
SageMaker O Studio oferece suporte a endpoints de interface que são desenvolvidos pelaAWS
PrivateLink. Cada endpoint de interface é representado por um ou mais endpoint da interfaceInterfaces de
rede elásticacom endereços IP privados em suas sub-redes da VPC.
O Studio oferece suporte a endpoints de interface em todosAWSRegiões onde ambosAmazônia
SageMakereAmazon VPCestão disponíveis.
Tópicos
• Criar um VPC endpoint (p. 3686)
• Criar uma política de endpoint da VPC para SageMakerEstúdio (p. 3687)
• Permita o acesso somente de dentro da sua VPC (p. 3687)

Criar um VPC endpoint
Você pode criar um endpoint de interface para se conectar ao Studio com oAWSconsole ou oAWS
Command Line Interface(AWS CLI). Para obter instruções, consulteCriar um endpoint de interface.
Certifique-se de criar endpoints de interface para todas as sub-redes em sua VPC a partir das quais você
deseja se conectar ao Studio.
Ao criar um endpoint de interface, certifique-se de que os grupos de segurança em seu endpoint permitam
acesso de entrada para tráfego HTTPS dos grupos de segurança associados a SageMakerAmazon. Para
obter mais informações, consulteControlar o acesso a serviços com VPC endpoints.

Note
Além de criar um endpoint de interface para se conectar SageMaker Studio, crie um
endpoint de interface para se conectar à Amazon SageMaker API. Quando os usuários
ligamCreatePresignedDomainUrlpara obter o URL para se conectar ao Studio, essa
chamada passa pelo endpoint da interface usado para se conectar ao SageMakerAPI.
Ao criar o endpoint da interface, especifiqueaws.sagemaker.Region.studiocomo o nome do
serviço. Depois de criar o endpoint da interface, habilite o DNS privado para seu endpoint. Quando
você se conecta ao SageMaker Studio de dentro da VPC usando o SageMaker API, oAWS CLI,
ou o console, você se conecta por meio do endpoint da interface em vez da Internet pública. Você
também precisa configurar um DNS personalizado com zonas hospedadas privadas para o endpoint do
Amazon VPC, então SageMaker O estúdio pode acessar o SageMaker API usando oapi.sagemaker.
$region.amazonaws.comendpoint em vez de usar a URL do VPC endpoint. Para obter instruções de
configuração de uma zona hospedada privada, consulteTrabalhar com zonas hospedadas privadas.
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Criar uma política de endpoint da VPC para SageMakerEstúdio
Você pode anexar uma política de endpoint do Amazon VPC à interface VPC endpoints que você usa
para se conectar SageMaker Amazon. A política de endpoint controla o acesso ao Studio. Você pode
especificar o seguinte:
• A entidade principal que pode executar ações.
• As ações que podem ser executadas.
• Os recursos sobre os quais as ações podem ser realizadas.
Para usar um VPC endpoint com SageMaker Studio, sua política de endpoint deve permitir que
oCreateAppoperação no KernelGateway tipo de aplicação. Isso permite que o tráfego roteado por meio
do VPC endpoint chame oCreateAppAPI. O exemplo de política de VPC endpoint a seguir mostra como
permitir que oCreateAppOperação do.
{

"Statement": [
{
"Action": "sagemaker:CreateApp",
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:acct-id:app/domain-id/*",
"Principal": "*"
}
]

}

Para obter mais informações, consulteControlar o acesso a serviços com VPC endpoints.
O exemplo a seguir de uma política de endpoint VPC especifica que todos os usuários que têm acesso ao
endpoint têm permissão para acessar os perfis de usuário no SageMaker Domínio do Studio com o ID de
domínio especificado. O acesso a outros domínios é negado.
{

}

"Statement": [
{
"Action": "sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:acct-id:user-profile/domain-id/*",
"Principal": "*"
}
]

Permita o acesso somente de dentro da sua VPC
Usuários fora da sua VPC podem se conectar a SageMaker Estúdio pela Internet, mesmo se você
configurar um endpoint de interface na sua VPC.
Para permitir o acesso somente às conexões feitas de dentro da sua VPC, crie umAWS Identity and
Access ManagementPolítica (IAM) nesse sentido. Adicione essa política a cada usuário, grupo ou função
do IAM usado para acessar o Studio. Esse recurso só é suportado no modo IAM e não é suportado no
modo IAM Identity Center. Os exemplos a seguir demonstram como criar essas políticas.

Important
Se você aplicar uma política de IAM parecida com um dos exemplos a seguir, os usuários
não poderão acessar SageMaker Estúdio ou o especificado SageMaker APIs do SageMaker
Console do. Para acessar o Studio, os usuários devem usar uma URL pré-assinada ou chamar o
SageMaker Solicitações diretas.
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Exemplo 1: Permitir conexões somente dentro da sub-rede de um endpoint de interface
A política a seguir permite conexões somente com chamadores dentro da sub-rede em que você criou o
endpoint da interface.
{

}

"Id": "sagemaker-studio-example-1",
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "Enable SageMaker Studio Access",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
"sagemaker:DescribeUserProfile"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:SourceVpc": "vpc-111bbaaa"
}
}
}
]

Exemplo 2: Permita conexões somente por meio de endpoints de interface usandoaws:sourceVpce
A política a seguir permite conexões somente com aquelas feitas por meio dos endpoints de interface
especificados peloaws:sourceVpcechave de condição. Por exemplo, verifique se o primeiro endpoint de
interface permitir o acesso por meio do SageMaker Painel de controle do estúdio. O segundo endpoint da
interface pode permitir o acesso por meio do SageMaker API.
{

}

"Id": "sagemaker-studio-example-2",
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "Enable SageMaker Studio Access",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
"sagemaker:DescribeUserProfile"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAnyValue:StringEquals": {
"aws:sourceVpce": [
"vpce-111bbccc",
"vpce-111bbddd"
]
}
}
}
]

Esta política inclui oDescribeUserProfileação. Normalmente você ligaDescribeUserProfilepara
garantir que o status do perfil do usuário sejaInServiceantes de tentar se conectar ao domínio. Por
exemplo:
aws sagemaker describe-user-profile \
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--domain-id domain-id \
--user-profile-name profile-name

Resposta:
{

"DomainId": "domain-id",
"UserProfileArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:acct-id:user-profile/domain-id/profilename",
"UserProfileName": "profile-name",
"HomeEfsFileSystemUid": "200001",
"Status": "InService",
"LastModifiedTime": 1605418785.555,
"CreationTime": 1605418477.297
}
aws sagemaker create-presigned-domain-url
--domain-id domain-id \
--user-profile-name profile-name

Resposta:
{

"AuthorizedUrl": "https://domain-id.studio.us-west-2.sagemaker.aws/auth?
token=AuthToken"
}

Para ambas as chamadas, se você estiver usando uma versão doAWSSDK lançado antes de 13 de agosto
de 2018, você deve especificar a URL do endpoint na chamada. Por exemplo, o exemplo a seguir mostra
uma chamada paracreate-presigned-domain-url:
aws sagemaker create-presigned-domain-url
--domain-id domain-id \
--user-profile-name profile-name \
--endpoint-url vpc-endpoint-id.api.sagemaker.Region.vpce.amazonaws.com

Exemplo 3: Permitir conexões de endereços IP usandoaws:SourceIp
A política a seguir permite conexões somente do intervalo especificado de endereços IP usando
oaws:SourceIpchave de condição.
{

"Id": "sagemaker-studio-example-3",
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "Enable SageMaker Studio Access",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
"sagemaker:DescribeUserProfile"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"IpAddress": {
"aws:SourceIp": [
"192.0.2.0/24",
"203.0.113.0/24"
]
}
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}

]

}

}

Exemplo 4: Permita conexões de endereços IP por meio de um endpoint de interface
usandoaws:VpcSourceIp
Se você estiver acessando SageMaker Studio por meio de um endpoint de interface, você pode usar
oaws:VpcSourceIpchave de condição para permitir conexões somente do intervalo especificado de
endereços IP na sub-rede em que você criou o endpoint da interface, conforme mostrado na política a
seguir:
{

}

"Id": "sagemaker-studio-example-4",
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "Enable SageMaker Studio Access",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:CreatePresignedDomainUrl",
"sagemaker:DescribeUserProfile"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"IpAddress": {
"aws:VpcSourceIp": [
"192.0.2.0/24",
"203.0.113.0/24"
]
},
"StringEquals": {
"aws:SourceVpc": "vpc-111bbaaa"
}
}
}
]

Conectar-se a uma instância de bloco de anotações por meio de
um endpoint de interface VPC
Você pode se conectar à sua instância de notebook a partir da sua VPC por meio de umendpoint de
interfacena sua Virtual Private Cloud (VPC) em vez de se conectar pela Internet pública. Quando você
usa um endpoint de interface da VPC, a comunicação entre a VPC e a instância do notebook é realizada
integralmente e com segurança noAWSrede.
SageMaker suporte de instâncias de caderAmazon Virtual Private Cloud(Amazon VPC) endpoints de
interface que são alimentados porAWS PrivateLink. Cada endpoint da VPC é representado por um ou
maisInterfaces de rede elásticacom endereços IP privados em suas sub-redes da VPC.

Note
Antes de criar um endpoint da VPC de interface para se conectar a uma instância de notebook,
crie um endpoint da VPC de interface para se conectar ao SageMaker API. Dessa forma, quando
os usuários chamam
CreatePresignedNotebookInstanceUrl para obter o URL para se conectarem à instância
de bloco de anotações, essa chamada também é feita por meio da VPC endpoint da interface.
Para obter mais informações, consulte Conectar-se ao SageMaker Por meio de um endpoint de
interface VPC (p. 3684).
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É possível criar um endpoint de interface para se conectar à instância de notebook usando aAWSConsole
doAWS Command Line Interface(AWS CLI) comandos. Para obter instruções, consulte Criar um endpoint
de interface. Certifique-se de criar um endpoint de interface para todas as sub-redes da VPC da qual você
deseja se conectar à instância do bloco de anotações.
Ao criar o endpoint de interface, especifique aws.sagemaker.região.notebook como o nome do serviço.
Depois de criar um VPC endpoint, habilite o DNS privado para seu VPC endpoint. Qualquer pessoa
usando o SageMaker API, oAWS CLI, ou o console para se conectar à instância do notebook de dentro da
VPC se conecta à instância do notebook por meio do VPC endpoint em vez da Internet pública.
SageMaker as instâncias de notebook oferecem suporte a endpoints de VPC em todosAWSRegiões onde
ambosAmazon VPCeSageMakerestão disponíveis.
Tópicos
• Conectar sua rede privada à sua VPC (p. 3691)
• Criar uma política de VPC endpoint para instâncias do bloco de anotações do SageMaker (p. 3691)
• Restringir o acesso a conexões de dentro da sua VPC (p. 3692)

Conectar sua rede privada à sua VPC
Para se conectar à instância do notebook por meio da VPC, você precisa se conectar de uma instância
que esteja dentro da VPC ou conectar sua rede privada à VPC usando umAWS Virtual Private
Network(AWS VPN) ouAWS Direct Connect. Para obter informações sobre sobre aAWS VPNConsulte,
ConsulteConexões da VPNnaAmazon Virtual Private Cloud. Para obter informações sobre sobre aAWS
Direct ConnectConsulte, ConsulteCriar uma conexãonaAWSGuia do usuário do Direct Connect.

Criar uma política de VPC endpoint para instâncias do bloco de anotações do
SageMaker
Você pode criar uma política para endpoints da Amazon VPC para SageMaker instâncias de notebook
para especificar o seguinte:
• A entidade principal que pode executar ações.
• As ações que podem ser executadas.
• Os recursos sobre os quais as ações podem ser realizadas.
Para obter mais informações, consulte Controlar o acesso a serviços com VPC endpoints no Manual do
usuário da Amazon VPC.
O exemplo a seguir de uma política de VPC endpoint especifica que todos os usuários com
acesso ao endpoint têm permissão para acessar a instância do bloco de anotações chamada
myNotebookInstance.
{

"Statement": [
{
"Action": "sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl",
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:notebook-instance/
myNotebookInstance",
"Principal": "*"
}
]
}

O acesso a outras instâncias do bloco de anotações é negado.
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Restringir o acesso a conexões de dentro da sua VPC
Mesmo que você configure um endpoint de interface na seu VPC, os indivíduos fora dessa VPC podem se
conectar à instâncias de bloco de anotações pela Internet.

Important
Se você aplicar uma política de IAM semelhante a uma das seguintes, os usuários não poderão
acessar o especificado SageMaker APIs ou a instância do notebook por meio do console do.
Para restringir o acesso apenas conexões feitas de dentro da sua VPC, crie uma política do AWS Identity
and Access Management que restringe o acesso apenas às chamadas que vêm de dentro da sua VPC.
Em seguida, adicione essa política a qualquer usuário, grupo ou função do AWS Identity and Access
Management usado para acessar a instância de bloco de anotações.

Note
Essa política permite conexões somente para chamadores em uma sub-rede na qual você criou
um endpoint de interface.
{

}

"Id": "notebook-example-1",
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "Enable Notebook Access",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl",
"sagemaker:DescribeNotebookInstance"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:SourceVpc": "vpc-111bbaaa"
}
}
}
]

Se você quiser restringir o acesso à instância de bloco de anotações apenas para conexões feitas usando
o endpoint de interface, use a chave de condição aws:SourceVpce em vez de aws:SourceVpc:
{

"Id": "notebook-example-1",
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "Enable Notebook Access",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sagemaker:CreatePresignedNotebookInstanceUrl",
"sagemaker:DescribeNotebookInstance"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAnyValue:StringEquals": {
"aws:sourceVpce": [
"vpce-111bbccc",
"vpce-111bbddd"
]
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}

]

}

}

}

Ambos os exemplos de políticas pressupõem que você também tenha criado um endpoint de interface
para o SageMaker API. Para obter mais informações, consulteConectar-se ao SageMaker Por meio de um
endpoint de interface VPC (p. 3684) No segundo exemplo, um dos valores para aws:SourceVpce é o ID
do endpoint de interface para a instância de bloco de anotações. O outro é o ID do endpoint da interface
para o SageMaker API.
Os exemplos de políticas aqui incluem
DescribeNotebookInstance, porque normalmente você chamariaDescribeNotebookInstancepara
garantir que oNotebookInstanceStatuséInServiceantes de tentar se conectar a ele. Por exemplo:
aws sagemaker describe-notebook-instance \
--notebook-instance-name myNotebookInstance
{

"NotebookInstanceArn":
"arn:aws:sagemaker:us-west-2:1234567890ab:notebook-instance/mynotebookinstance",
"NotebookInstanceName": "myNotebookInstance",
"NotebookInstanceStatus": "InService",
"Url": "mynotebookinstance.notebook.us-west-2.sagemaker.aws",
"InstanceType": "ml.m4.xlarge",
"RoleArn":
"arn:aws:iam::1234567890ab:role/service-role/AmazonSageMakerExecutionRole-12345678T123456",
"LastModifiedTime": 1540334777.501,
"CreationTime": 1523050674.078,
"DirectInternetAccess": "Disabled"
}
aws sagemaker create-presigned-notebook-instance-url --notebook-instance-name
myNotebookInstance
{

"AuthorizedUrl": "https://mynotebookinstance.notebook.us-west-2.sagemaker.aws?
authToken=AuthToken
}

Note
O URL pré-assinado gerado pode ser usado de qualquer lugar na Internet.
Para ambas as chamadas, se você não habilitou nomes de host DNS privados para seu endpoint VPC ou
se estiver usando uma versão doAWSSDK lançado antes de 13 de agosto de 2018, você deve especificar
a URL do endpoint na chamada. Por exemplo, a chamada paracreate-presigned-notebookinstance-urlé:
aws sagemaker create-presigned-notebook-instance-url
--notebook-instance-name myNotebookInstance --endpoint-url
VPC_Endpoint_ID.api.sagemaker.Region.vpce.amazonaws.com

Conectar sua rede privada à sua VPC
Para ligar para o SageMaker API e tempo de execução por meio da VPC, você precisa se conectar de uma
instância que esteja dentro da VPC ou conectar sua rede privada à VPC usando umAWS Virtual Private

3693

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
ConCESCES SageMaker Acesso
aos recursos em seu Amazon VPC

Network(AWS VPN) ouAWS Direct Connect. Para obter informações sobre sobre aAWS VPNConsulte,
ConsulteConexões da VPNnaAmazon Virtual Private Cloud. Para obter informações sobre sobre aAWS
Direct ConnectConsulte, ConsulteCriar uma conexãonaAWSGuia do usuário do Direct Connect.

ConCESCES SageMaker Acesso aos recursos em
seu Amazon VPC
SageMaker O executa os seguintes tipos de trabalho em uma Amazon Virtual Private Cloud por padrão.
• Processamento
• Treinamento
• Hosting de modelos
• Transformação Batch
• Amazônia SageMaker Esclarecer
• SageMaker Compilação
No entanto, os contêineres para esses trabalhos acessamAWSrecursos da, como buckets do Amazon
Simple Storage Service (Amazon S3), onde você armazena dados de treinamento e artefatos de modelo,
pela internet.
Para controlar o acesso aos seus dados e contêineres de trabalho, recomendamos que você crie uma VPC
privada e a configure para que eles não possam ser acessados pela Internet. Para obter mais informações
sobre a criação e configuração de uma VPC, consulteConceitos básicos do Amazon VPCnaManual do
usuário da Amazon VPC. Usar uma VPC ajuda a proteger seus contêineres de trabalho e dados porque
você pode configurar sua VPC para que ela não esteja conectada à Internet. O uso de uma VPC também
permite monitorar todo o tráfego de rede que entra e sai de seus contêineres de trabalho usando registros
de fluxo da VPC. Para obter mais informações, consulte Logs de fluxo da VPC no Guia do usuário da
Amazon VPC.
Você especifica sua configuração de VPC privada ao criar trabalhos especificando sub-redes e grupos de
segurança. Quando você especifica as sub-redes e os grupos de segurança, SageMaker criainterfaces de
rede elásticaque estão associados aos seus grupos de segurança em uma das sub-redes. As interfaces
de rede permitem que seus contêineres de trabalho se conectem a recursos em sua VPC. Para obter
informações sobre interfaces de rede, consulte.Interfaces de rede elásticanaManual do usuário da Amazon
VPC.
Tópicos
• ConCESCES SageMaker Processando trabalhos: acesso a recursos em seu Amazon VPC (p. 3694)
• ConCESCES SageMaker Vagas de treinamento: acesso a recursos em seu Amazon VPC (p. 3697)
• ConCESCES SageMaker Endpoints hospedados: acesso a recursos em seu Amazon VPC (p. 3700)
• Conceda ao Batch Transform Jobs acesso aos recursos em seu Amazon VPC (p. 3703)
• Ofereça Amazon SageMaker Esclareça o acesso de empregos aos recursos em seu Amazon
VPC (p. 3707)
• ConCESCES SageMaker Tarefas de compilação: acesso a recursos em seu Amazon VPC (p. 3710)

ConCESCES SageMaker Processando trabalhos: acesso a
recursos em seu Amazon VPC
Para controlar o acesso aos seus dados e trabalhos de processamento, recomendamos que você crie
uma Amazon VPC privada e a configure para que seus trabalhos não possam ser acessados pela Internet
pública. Para obter mais informações sobre a criação e configuração de uma VPC, consulteConceitos
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básicos do Amazon VPCnaManual do usuário da Amazon VPC. Usar uma VPC ajuda a proteger seus
dados e contêineres de processamento, pois é possível configurar sua VPC de forma que ela não se
conecte à Internet. Além disso, usar uma VPC permite monitorar todo o tráfego de rede de entrada e saída
dos contêineres de processamento com os logs de fluxo da VPC. Para obter mais informações, consulte
Logs de fluxo da VPC no Guia do usuário da Amazon VPC.
Este documento explica como adicionar configurações do Amazon VPC para trabalhos de processamento.

Configurar um Job de processamento para o Amazon VPC Access
Para especificar sub-redes e grupos de segurança em sua VPC privada, use
oNetworkConfig.VpcConfigparâmetro de solicitação doCreateProcessingJobAPI, ou forneça
essas informações ao criar um trabalho de processamento na SageMaker Console do. SageMaker usa
essas informações para criar interfaces de rede e as anexar aos contêineres de processamento. As
interfaces de rede fornecem aos contêineres de processamento uma conexão de rede dentro da sua VPC
que não está conectada à Internet. Elas também permitem que o trabalho de processamento conecte-se
aos recursos da VPC privada.
Veja a seguir um exemplo do parâmetro VpcConfig incluído na sua chamada para
CreateProcessingJob:
VpcConfig: {
"Subnets": [
"subnet-0123456789abcdef0",
"subnet-0123456789abcdef1",
"subnet-0123456789abcdef2"
],
"SecurityGroupIds": [
"sg-0123456789abcdef0"
]
}

Configurar a VPC privada para processamento do SageMaker
Ao configurar a VPC privada para seu SageMaker trabalhos de processamento, use as diretrizes a
seguir. Para obter informações sobre como configurar uma VPC, consulte.Trabalhar com VPCs e subredesnaManual do usuário da Amazon VPC.
Tópicos
• Verificação de endereços IP suficientes nas sub-redes (p. 3695)
• Crie um endpoint VPC do Amazon S3 (p. 3695)
• Use uma política de endpoint personalizada para restringir o acesso ao S3 (p. 3696)
• Configurar tabelas de rotas (p. 3697)
• Configuração do security group da VPC (p. 3697)
• Conectar-se a recursos fora de sua VPC (p. 3697)

Verificação de endereços IP suficientes nas sub-redes
As sub-redes da VPC devem ter pelo menos dois endereços IP privados para cada instância em um
trabalho de processamento. Para obter mais informações, consulteDimensionamento da VPC e da subrede para IPv4naManual do usuário da Amazon VPC.

Crie um endpoint VPC do Amazon S3
Se você configurar sua VPC para que os contêineres de processamento não tenham acesso à Internet,
eles não poderão se conectar aos buckets do Amazon S3 que contêm seus dados, a menos que você crie
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um endpoint VPC que permita o acesso. Ao criar um VPC endpoint, você permite que os contêineres de
processamento acessem os buckets onde os dados são armazenados. Recomendamos que você também
crie uma política personalizada para que apenas solicitações da sua VPC privada acessem os buckets do
S3. Para obter mais informações, consulte Endpoints para Amazon S3.

Criação de um VPC endpoint do S3
1.

Abra o console da Amazon VPC em https://console.aws.amazon.com/vpc/.

2.

No painel de navegação, selecione Endpoints (Endpoints) e Create Endpoint (Criar endpoint).

3.

Em Service Name (Nome do serviço), escolha com.amazonaws.region.s3, em que a região é o
nome da região em que a VPC reside.

4.

Em VPC, escolha a VPC que você deseja usar para esse endpoint.

5.

Para Configure route tables, selecione as tabelas de rotas a serem usadas pelo endpoint. O serviço
VPC adiciona automaticamente uma rota a cada tabela de rotas selecionada que aponta qualquer
tráfego do S3 para o novo endpoint.

6.

Em Policy (Política), escolha Full Access (Acesso total) para permitir acesso total ao serviço do S3
por qualquer usuário ou serviço dentro da VPC. Escolha Custom (Personalizado) para restringir ainda
mais o acesso. Para obter mais informações, consulte Use uma política de endpoint personalizada
para restringir o acesso ao S3 (p. 3696).

Use uma política de endpoint personalizada para restringir o acesso ao S3
A política de endpoint padrão permite acesso total ao S3 para qualquer usuário ou serviço em sua VPC.
Para restringir ainda mais o acesso ao S3, crie uma política de endpoint personalizada. Para obter mais
informações, consulteUsar políticas de endpoint para o Amazon S3. Você também pode usar uma política
de bucket para restringir o acesso aos seus buckets do S3 somente ao tráfego proveniente do seu Amazon
VPC. Para obter mais informações, consulteUsar políticas de bucket do Amazon S3.

Restringir a instalação do pacote no contêiner de processamento
A política de endpoint padrão permite que os usuários instalem pacotes dos repositórios do Amazon
Linux e do Amazon Linux 2 no contêiner de processamento. Se você não deseja que os usuários
instalem pacotes, crie uma política de endpoint personalizada que negue explicitamente o acesso a esses
repositórios. Veja a seguir um exemplo de política que nega acesso somente a esses repositórios:
{

}
{

"Statement": [
{
"Sid": "AmazonLinuxAMIRepositoryAccess",
"Principal": "*",
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Effect": "Deny",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::packages.*.amazonaws.com/*",
"arn:aws:s3:::repo.*.amazonaws.com/*"
]
}
]

"Statement": [
{ "Sid": "AmazonLinux2AMIRepositoryAccess",
"Principal": "*",
"Action": [
"s3:GetObject"
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}

]

],
"Effect": "Deny",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::amazonlinux.*.amazonaws.com/*"
]
}

Configurar tabelas de rotas
Use as configurações de DNS padrão para sua tabela de rotas de endpoint, para que os URLs padrão
do Amazon S3 (por exemplo,http://s3-aws-region.amazonaws.com/MyBucket) resolver. Se
não usar as configurações padrão de DNS, verifique se os URLs usados para especificar os locais dos
dados nos trabalhos de processamento são resolvidos configurando as tabelas de rotas do endpoint. Para
obter informações sobre tabelas de rotas de endpoint da VPC, consulte.Roteamento para endpoints do
gatewaynaManual do usuário da Amazon VPC.

Configuração do security group da VPC
No processamento distribuído, é necessário permitir a comunicação entre os diferentes contêineres no
mesmo trabalho de processamento. Para fazer isso, configure uma regra para seu grupo de segurança
que permita conexões de entrada entre membros do mesmo grupo de segurança. Para obter mais
informações, consulteRegras do security group.

Conectar-se a recursos fora de sua VPC
Se você configurar a VPC para que ela não tenha acesso à Internet, os trabalhos de processamento que a
utilizam não terão acesso a recursos externos. Se o trabalho de processamento precisar acessar recursos
fora da VPC, conceda o acesso com uma das seguintes opções:
• Se o trabalho de processamento precisar de acesso a um serviço da AWS compatível com VPC
endpoints de interface, crie um endpoint para se conectar a esse serviço. Para obter uma lista de
serviços compatíveis com endpoints de interface, consulteVPC endpointsnaManual do usuário da
Amazon VPC. Para obter informações sobre como criar um VPC endpoint de interface, consulteVPC
endpoints da VPC de interface (AWS PrivateLink)naManual do usuário da Amazon VPC.
• Se o trabalho de processamento precisar acessar um serviço da AWS não compatível com VPC
endpoints de interface ou um recurso fora da AWS, crie um gateway NAT e configure os grupos de
segurança para permitir conexões de saída. Para obter informações sobre configuração de um gateway
NAT para sua VPC, consulteCenário 2: VPC com sub-redes públicas e privadasnaAmazon Virtual
Private Cloud.

ConCESCES SageMaker Vagas de treinamento: acesso a
recursos em seu Amazon VPC
Note
Para trabalhos de treinamento, você pode configurar apenas sub-redes com uma VPC de
locação padrão em que sua instância é executada em hardware compartilhado. Para obter mais
informações sobre o atributo de locação para VPCs, consulte Instâncias dedicadas.

Configurar um Job de treinamento para o Amazon VPC Access
Para especificar sub-redes e grupos de segurança em sua VPC privada, use oVpcConfigparâmetro
de solicitação doCreateTrainingJobAPI, ou forneça essas informações ao criar um trabalho de
treinamento no SageMaker Console do. SageMaker usa essas informações para criar interfaces de rede e
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as anexar aos contêineres de treinamento. As interfaces de rede fornecem aos contêineres de treinamento
uma conexão de rede dentro da sua VPC que não está conectada à Internet. Além disso, permitem que o
trabalho de treinamento conecte-se aos recursos da VPC privada.
Veja a seguir um exemplo do parâmetro VpcConfig incluído na sua chamada para
CreateTrainingJob:
VpcConfig: {
"Subnets": [
"subnet-0123456789abcdef0",
"subnet-0123456789abcdef1",
"subnet-0123456789abcdef2"
],
"SecurityGroupIds": [
"sg-0123456789abcdef0"
]
}

Configure sua VPC privada para SageMaker Treinamento
Ao configurar a VPC privada para seu SageMaker trabalhos de treinamento, use as seguintes diretrizes.
Para obter informações sobre como configurar uma VPC, consulte.Trabalhar com VPCs e subredesnaManual do usuário da Amazon VPC.
Tópicos
• Verificação de endereços IP suficientes nas sub-redes (p. 3698)
• Crie um endpoint VPC do Amazon S3 (p. 3698)
• Use uma política de endpoint personalizada para restringir o acesso ao S3 (p. 3699)
• Configurar tabelas de rotas (p. 3699)
• Configuração do security group da VPC (p. 3700)
• Conectar-se a recursos fora de sua VPC (p. 3700)

Verificação de endereços IP suficientes nas sub-redes
As sub-redes da VPC devem ter pelo menos dois endereços IP privados para cada instância em um
trabalho de treinamento. Para obter mais informações, consulteDimensionamento da VPC e da sub-rede
para IPv4naManual do usuário da Amazon VPC.

Crie um endpoint VPC do Amazon S3
Se você configurar sua VPC para que os contêineres de treinamento não tenham acesso à Internet, eles
não poderão se conectar aos buckets do Amazon S3 que contêm seus dados de treinamento, a menos
que você crie um VPC endpoint que permita o acesso. Ao criar um VPC endpoint, você permite que os
contêineres de treinamento acessem os buckets de armazenamento dos dados e artefatos de modelo.
Recomendamos que você também crie uma política personalizada para que apenas solicitações da sua
VPC privada acessem os buckets do S3. Para obter mais informações, consulte Endpoints para Amazon
S3.

Criação de um VPC endpoint do S3
1.

Abra o console da Amazon VPC em https://console.aws.amazon.com/vpc/.

2.

No painel de navegação, selecione Endpoints (Endpoints) e Create Endpoint (Criar endpoint).

3.

ParaNome do serviço, pesquise porcom.amazonaws.região.s3, em queregiãoé o nome da região
em que sua VPC reside.

4.

Escolha oGatewayTipo.
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5.

Em VPC, escolha a VPC que você deseja usar para esse endpoint.

6.

Para Configure route tables, selecione as tabelas de rotas a serem usadas pelo endpoint. O serviço
VPC adiciona automaticamente uma rota a cada tabela de rotas selecionada que aponta qualquer
tráfego do S3 para o novo endpoint.

7.

Em Policy (Política), escolha Full Access (Acesso total) para permitir acesso total ao serviço do S3
por qualquer usuário ou serviço dentro da VPC. Escolha Custom (Personalizado) para restringir ainda
mais o acesso. Para obter mais informações, consulte Use uma política de endpoint personalizada
para restringir o acesso ao S3 (p. 3699).

Use uma política de endpoint personalizada para restringir o acesso ao S3
A política de endpoint padrão permite acesso total ao S3 para qualquer usuário ou serviço em sua VPC.
Para restringir ainda mais o acesso ao S3, crie uma política de endpoint personalizada. Para obter mais
informações, consulteUsar políticas de endpoint para o Amazon S3. Você também pode usar uma política
de bucket para restringir o acesso aos seus buckets do S3 somente ao tráfego proveniente do seu Amazon
VPC. Para obter mais informações, consulteUsar políticas de bucket do Amazon S3.

Restringir a instalação do pacote no contêiner de treinamento
A política de endpoint padrão permite que os usuários instalem pacotes dos repositórios do Amazon Linux
e do Amazon Linux 2 no contêiner de treinamento. Se você não deseja que os usuários instalem pacotes,
crie uma política de endpoint personalizada que negue explicitamente o acesso a esses repositórios. Veja
a seguir um exemplo de política que nega acesso somente a esses repositórios:
{

}
{

}

"Statement": [
{
"Sid": "AmazonLinuxAMIRepositoryAccess",
"Principal": "*",
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Effect": "Deny",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::packages.*.amazonaws.com/*",
"arn:aws:s3:::repo.*.amazonaws.com/*"
]
}
]

"Statement": [
{ "Sid": "AmazonLinux2AMIRepositoryAccess",
"Principal": "*",
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Effect": "Deny",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::amazonlinux.*.amazonaws.com/*"
]
}
]

Configurar tabelas de rotas
Use as configurações de DNS padrão para sua tabela de rotas de endpoint, para que os URLs padrão do
Amazon S3 (por exemplo,http://s3-aws-region.amazonaws.com/MyBucket) resolver. Se você
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não usar essas definições, verifique se os outros URLs conseguem resolver, os usados para especificar os
locais dos dados nos trabalhos de treinamento. Para isso, configure a tabelas de rotas de endpoint. Para
obter informações sobre tabelas de rotas de endpoint da VPC, consulte.Roteamento para endpoints do
gatewaynaManual do usuário da Amazon VPC.

Configuração do security group da VPC
No treinamento distribuído, é necessário permitir a comunicação entre os diferentes contêineres no mesmo
trabalho de treinamento. Para fazer isso, configure uma regra para seu grupo de segurança que permita
conexões de entrada entre membros do mesmo grupo de segurança. Para instâncias habilitadas para
EFA, certifique-se de que as conexões de entrada e saída permitam todo o tráfego do mesmo grupo de
segurança. Para obter mais informações, consulteRegras do security groupnaAmazon Virtual Private
Cloud.

Conectar-se a recursos fora de sua VPC
Se você configurar a VPC para que não tenha acesso à Internet, os trabalhos de treinamento que a
utilizam não terão acesso a recursos externos. Se o seu trabalho de treinamento precisar acessar recursos
fora da VPC, conceda o acesso com uma das seguintes opções:
• Se o trabalho de treinamento precisar de acesso a um serviço da AWS compatível com VPC endpoints
de interface, crie um endpoint para se conectar a esse serviço. Para obter uma lista de serviços
compatíveis com endpoints de interface, consulteVPC endpointsnaAmazon Virtual Private Cloud. Para
obter informações sobre como criar um VPC endpoint de interface, consulteVPC endpoints da VPC de
interface (AWS PrivateLink)naAmazon Virtual Private Cloud.
• Se o trabalho de treinamento precisar acessar um serviço da AWS não compatível com VPC endpoints
de interface ou um recurso fora da AWS, crie um gateway NAT e configure seus grupos de segurança
para permitir conexões de saída. Para obter informações sobre configuração de um gateway NAT para
sua VPC, consulteCenário 2: VPC com sub-redes públicas e privadasnaAmazon Virtual Private Cloud.

ConCESCES SageMaker Endpoints hospedados: acesso a
recursos em seu Amazon VPC
Configurar um modelo para o Amazon VPC Access
Para especificar sub-redes e grupos de segurança em sua VPC privada, use oVpcConfigparâmetro
de solicitação doCreateModelAPI, ou forneça essas informações ao criar um modelo na SageMaker
Console do. SageMaker usa essas informações para criar interfaces de rede e as anexar aos contêineres
de modelo. As interfaces de rede fornecem aos contêineres modelo uma conexão de rede dentro da sua
VPC que não está conectada à Internet. Além disso, permitem que o modelo conecte-se aos recursos da
VPC privada.

Note
Você deve criar pelo menos duas sub-redes em diferentes zonas de disponibilidade na sua VPC
privada, mesmo se tiver apenas uma instância de hospedagem.
Veja a seguir um exemplo do parâmetro VpcConfig incluído na sua chamada para CreateModel:
VpcConfig: {
"Subnets": [
"subnet-0123456789abcdef0",
"subnet-0123456789abcdef1",
"subnet-0123456789abcdef2"
],
"SecurityGroupIds": [
"sg-0123456789abcdef0"
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]

Configure sua VPC privada para SageMaker Host
Ao configurar a VPC privada para seu SageMaker modelos, use as seguintes diretrizes. Para obter
informações sobre como configurar uma VPC, consulte.Trabalhar com VPCs e sub-redesnaManual do
usuário da Amazon VPC.
Tópicos
• Verificação de endereços IP suficientes nas sub-redes (p. 3701)
• Crie um endpoint VPC do Amazon S3 (p. 3701)
• Usar uma política de endpoint personalizada para restringir o acesso ao Amazon S3 (p. 3701)
• Adicione permissões para acesso ao endpoint para contêineres executados em uma VPC às políticas
personalizadas do IAM (p. 3702)
• Configurar tabelas de rotas (p. 3703)
• Conectar-se a recursos fora de sua VPC (p. 3703)

Verificação de endereços IP suficientes nas sub-redes
As sub-redes da VPC devem ter pelo menos dois endereços IP privados para cada instância de modelo.
Para obter mais informações, consulteDimensionamento da VPC e da sub-rede para IPv4naManual do
usuário da Amazon VPC.

Crie um endpoint VPC do Amazon S3
Se você configurar sua VPC para que os contêineres modelo não tenham acesso à Internet, eles não
poderão se conectar aos buckets do Amazon S3 que contêm seus dados, a menos que você crie um
endpoint VPC que permita o acesso. Ao criar um VPC endpoint, você permite que seus contêineres de
modelo acessem os buckets em que você armazena seus dados e artefatos de modelo. Recomendamos
que você também crie uma política personalizada para que apenas solicitações da sua VPC privada
acessem os buckets do S3. Para obter mais informações, consulte Endpoints para Amazon S3.

Para criar um endpoint da VPC do Amazon S3:
1.

Abra o console da Amazon VPC em https://console.aws.amazon.com/vpc/.

2.

No painel de navegação, selecione Endpoints (Endpoints) e Create Endpoint (Criar endpoint).

3.

ParaNome do serviço, escolhacom.amazonaws.região.s3, em queregiãoé o nome doAWSRegião
em que sua VPC reside.

4.

Em VPC, escolha a VPC que você deseja usar para esse endpoint.

5.

ParaConfigurar tabelas de rotas, escolha as tabelas de rotas para o endpoint a ser usado. O serviço
VPC adiciona automaticamente uma rota a cada tabela de rotas que você escolhe que direciona o
tráfego do Amazon S3 para o novo endpoint.

6.

ParaPolítica, escolhaAcesso totalpara permitir acesso total ao serviço Amazon S3 por qualquer
usuário ou serviço dentro da VPC. Para restringir ainda mais o acesso, escolha Custom
(Personalizado). Para obter mais informações, consulteUsar uma política de endpoint personalizada
para restringir o acesso ao Amazon S3 (p. 3701)

Usar uma política de endpoint personalizada para restringir o acesso ao Amazon S3
A política de endpoint padrão permite acesso completo ao Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
para qualquer usuário ou serviço em sua VPC. Para restringir ainda mais o acesso ao Amazon S3, crie
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uma política de endpoint personalizada. Para obter mais informações, consulteUsar políticas de endpoint
para o Amazon S3.
Você também pode usar uma política de bucket para restringir o acesso aos seus buckets do S3 somente
ao tráfego proveniente do seu Amazon VPC. Para obter mais informações, consulteUsar políticas de
bucket do Amazon S3.

Restringir a instalação do pacote no contêiner de modelo com uma política de endpoint
personalizada
A política de endpoint padrão permite que os usuários instalem pacotes dos repositórios do Amazon Linux
e do Amazon Linux 2 no contêiner de modelo. Se você não deseja que os usuários instalem pacotes
desses repositórios, crie uma política de endpoint personalizada que negue explicitamente o acesso aos
repositórios do Amazon Linux e Amazon Linux 2. Veja a seguir um exemplo de política que nega acesso
somente a esses repositórios:
{

}
{

}

"Statement": [
{
"Sid": "AmazonLinuxAMIRepositoryAccess",
"Principal": "*",
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Effect": "Deny",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::packages.*.amazonaws.com/*",
"arn:aws:s3:::repo.*.amazonaws.com/*"
]
}
]

"Statement": [
{ "Sid": "AmazonLinux2AMIRepositoryAccess",
"Principal": "*",
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Effect": "Deny",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::amazonlinux.*.amazonaws.com/*"
]
}
]

Adicione permissões para acesso ao endpoint para contêineres executados em uma VPC às
políticas personalizadas do IAM
OSageMakerFullAccessa política gerenciada inclui as permissões que você precisa para usar modelos
configurados para acesso ao Amazon VPC com um endpoint. Essas permissões permitem SageMaker
para criar uma elastic network interface e anexá-la a contêineres modelo executados em um VPC. Se
você usar sua própria política do IAM, deverá adicionar as seguintes permissões a essa política para usar
modelos configurados para acesso à VPC.
{

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

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:DescribeVpcEndpoints",
"ec2:DescribeDhcpOptions",
"ec2:DescribeVpcs",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeSecurityGroups",
"ec2:DescribeNetworkInterfaces",
"ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
"ec2:DeleteNetworkInterface",
"ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
"ec2:CreateNetworkInterface"
],
"Resource": "*"

Para obter mais informações sobre a política gerenciada SageMakerFullAccess, consulte AWSpolítica
gerenciada: AmazonSageMakerFullAccess (p. 3620).

Configurar tabelas de rotas
Use as configurações de DNS padrão para sua tabela de rotas de endpoint, para que os URLs padrão do
Amazon S3 (por exemplo,http://s3-aws-region.amazonaws.com/MyBucket) resolver. Se você
não usar essas definições, verifique se os outros URLs conseguem resolver, os usados para especificar os
locais dos dados nos modelos. Para isso, configure a tabelas de rotas de endpoint. Para obter informações
sobre tabelas de rotas do VPC endpoint, consulteRoteamento para endpoints do gatewaynaManual do
usuário da Amazon VPC.

Conectar-se a recursos fora de sua VPC
Se você configurar a VPC para que não tenha acesso à Internet, os modelos que a utilizam não terão
acesso a recursos externos. Se o seu modelo precisarem acessar recursos fora da VPC, conceda o
acesso com uma das seguintes opções:
• Se o modelo precisar de acesso a um serviço da AWS compatível com VPC endpoints de interface,
crie um endpoint para se conectar a esse serviço. Para obter uma lista de serviços compatíveis com
endpoints de interface, consulteVPC endpointsnaManual do usuário da Amazon VPC. Para obter
informações sobre como criar um VPC endpoint de interface, consulteVPC endpoints da VPC de
interface (AWS PrivateLink)naManual do usuário da Amazon VPC.
• Se o seu modelo precisar acessar um serviço da AWS não compatível com VPC endpoints de interface
ou um recurso fora da AWS, crie um gateway NAT e configure seus grupos de segurança para permitir
conexões de saída. Para obter informações sobre configuração de um gateway NAT para sua VPC,
consulteCenário 2: VPC com sub-redes públicas e privadasnaAmazon Virtual Private Cloud.

Conceda ao Batch Transform Jobs acesso aos recursos em seu
Amazon VPC
Para controlar o acesso aos seus dados e trabalhos de transformação em lote, recomendamos que você
crie uma Amazon VPC privada e a configure para que seus trabalhos não sejam acessíveis pela Internet
pública. Especifique a configuração de sua VPC privada ao criar um modelo. Basta especificar sub-redes
e security groups. Em seguida, você especifica o mesmo modelo ao criar uma tarefa de transformação
em lote. Quando você especifica as sub-redes e os grupos de segurança, SageMaker criainterfaces de
rede elásticaque estão associados aos seus grupos de segurança em uma das sub-redes. As interfaces de
rede permitem que seus contêineres modelo se conectem a recursos em sua VPC. Para obter informações
sobre interfaces de rede, consulte.Interfaces de rede elásticanaManual do usuário da Amazon VPC.
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Este documento explica como adicionar configurações do Amazon VPC para trabalhos de transformação
em lote.

Configurar um Job de transformação Batch para o Amazon VPC Access
Para especificar sub-redes e grupos de segurança na sua VPC privada, use o parâmetro de solicitação
VpcConfig da API CreateModel ou forneça essas informações ao criar um modelo no console
do SageMaker . Em seguida, especifique o mesmo modelo naModelNameparâmetro de solicitação
doCreateTransformJobAPI, ou naNome do modelocampo quando você cria um trabalho de
transformação na SageMaker Console do. SageMaker usa essas informações para criar interfaces de
rede e as anexar aos contêineres de modelo. As interfaces de rede fornecem aos contêineres modelo
uma conexão de rede dentro da sua VPC que não está conectada à Internet. Além disso, permitem que o
trabalho de transformação conecte-se aos recursos da VPC privada.
Veja a seguir um exemplo do parâmetro VpcConfig incluído na sua chamada para CreateModel:
VpcConfig: {
"Subnets": [
"subnet-0123456789abcdef0",
"subnet-0123456789abcdef1",
"subnet-0123456789abcdef2"
],
"SecurityGroupIds": [
"sg-0123456789abcdef0"
]
}

Se você estiver criando um modelo usando oCreateModelA operação da API, a função de execução
do IAM que você usa para criar seu modelo, deve incluir as permissões descritas emCreateModel API:
Permissões da função de execução (p. 3599), incluindo as seguintes permissões necessárias para uma
VPC privada.
Ao criar um modelo no console, se você selecionarCriar uma nova funçãonaConfigurações de
modeloseção, aAmazonSageMakerFullAccess A política usada para criar a função já contém essas
permissões. Se você selecionarInsira uma ARN de função do IAM personalizadaouUse a função existente,
o ARN da função que você especificar deve ter uma política de execução anexada com as seguintes
permissões.
{

"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:CreateNetworkInterface",
"ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
"ec2:DeleteNetworkInterface",
"ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
"ec2:DescribeNetworkInterfaces",
"ec2:DescribeVpcs",
"ec2:DescribeDhcpOptions",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeSecurityGroups"

Configure sua VPC privada para SageMaker Transformação Batch
Ao configurar a VPC privada para seu SageMaker trabalhos de transformação em lote, use as diretrizes
a seguir. Para obter informações sobre como configurar uma VPC, consulte.Trabalhar com VPCs e subredesnaManual do usuário da Amazon VPC.
Tópicos
• Verificação de endereços IP suficientes nas sub-redes (p. 3705)
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• Crie um endpoint VPC do Amazon S3 (p. 3705)
• Use uma política de endpoint personalizada para restringir o acesso ao S3 (p. 3705)
• Configurar tabelas de rotas (p. 3706)
• Configuração do security group da VPC (p. 3706)
• Conectar-se a recursos fora de sua VPC (p. 3706)

Verificação de endereços IP suficientes nas sub-redes
As sub-redes da VPC devem ter pelo menos dois endereços IP privados para cada instância em um
trabalho de transformação. Para obter mais informações, consulteDimensionamento da VPC e da sub-rede
para IPv4naManual do usuário da Amazon VPC.

Crie um endpoint VPC do Amazon S3
Se você configurar sua VPC para que os contêineres modelo não tenham acesso à Internet, eles não
poderão se conectar aos buckets do Amazon S3 que contêm seus dados, a menos que você crie um
endpoint VPC que permita o acesso. Ao criar um VPC endpoint, você permite que seus contêineres de
modelo acessem os buckets em que você armazena seus dados e artefatos de modelo. Recomendamos
que você também crie uma política personalizada para que apenas solicitações da sua VPC privada
acessem os buckets do S3. Para obter mais informações, consulte Endpoints para Amazon S3.

Criação de um VPC endpoint do S3
1.

Abra o console da Amazon VPC em https://console.aws.amazon.com/vpc/.

2.

No painel de navegação, selecione Endpoints (Endpoints) e Create Endpoint (Criar endpoint).

3.

Em Service Name (Nome do serviço), escolha com.amazonaws.region.s3, em que a região é o
nome da região em que a VPC reside.

4.

Em VPC, escolha a VPC que você deseja usar para esse endpoint.

5.

Para Configure route tables, selecione as tabelas de rotas a serem usadas pelo endpoint. O serviço
VPC adiciona automaticamente uma rota a cada tabela de rotas selecionada que aponta qualquer
tráfego do S3 para o novo endpoint.

6.

Em Policy (Política), escolha Full Access (Acesso total) para permitir acesso total ao serviço do S3
por qualquer usuário ou serviço dentro da VPC. Escolha Custom (Personalizado) para restringir ainda
mais o acesso. Para obter mais informações, consulte Use uma política de endpoint personalizada
para restringir o acesso ao S3 (p. 3705).

Use uma política de endpoint personalizada para restringir o acesso ao S3
A política de endpoint padrão permite acesso total ao S3 para qualquer usuário ou serviço em sua VPC.
Para restringir ainda mais o acesso ao S3, crie uma política de endpoint personalizada. Para obter mais
informações, consulteUsar políticas de endpoint para o Amazon S3. Você também pode usar uma política
de bucket para restringir o acesso aos seus buckets do S3 somente ao tráfego proveniente do seu Amazon
VPC. Para obter mais informações, consulteUsar políticas de bucket do Amazon S3.

Restringir a instalação do pacote no contêiner do modelo
A política de endpoint padrão permite que os usuários instalem pacotes dos repositórios do Amazon Linux
e do Amazon Linux 2 no contêiner de treinamento. Se você não deseja que os usuários instalem pacotes,
crie uma política de endpoint personalizada que negue explicitamente o acesso a esses repositórios. Veja
a seguir um exemplo de política que nega acesso somente a esses repositórios:
{

"Statement": [
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}
{

}

]

}

"Sid": "AmazonLinuxAMIRepositoryAccess",
"Principal": "*",
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Effect": "Deny",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::packages.*.amazonaws.com/*",
"arn:aws:s3:::repo.*.amazonaws.com/*"
]

"Statement": [
{ "Sid": "AmazonLinux2AMIRepositoryAccess",
"Principal": "*",
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Effect": "Deny",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::amazonlinux.*.amazonaws.com/*"
]
}
]

Configurar tabelas de rotas
Use as configurações de DNS padrão para sua tabela de rotas de endpoint, para que os URLs padrão do
Amazon S3 (por exemplo,http://s3-aws-region.amazonaws.com/MyBucket) resolver. Se você
não usar as configurações de DNS padrão, certifique-se de que as URLs usadas para especificar os locais
dos dados em seus trabalhos de transformação em lote sejam resolvidas configurando as tabelas de rota
do endpoint. Para obter informações sobre tabelas de rotas do VPC endpoint, consulteRoteamento para
endpoints do gatewaynaManual do usuário da Amazon VPC.

Configuração do security group da VPC
Na transformação em lote distribuída, você deve permitir a comunicação entre os diferentes contêineres
no mesmo trabalho de transformação em lote. Para fazer isso, configure uma regra para seu grupo de
segurança que permita conexões de entrada e saída entre membros do mesmo grupo de segurança. Os
membros do mesmo grupo de segurança devem ser capazes de se comunicar entre eles em todas as
portas. Para obter mais informações, consulteRegras do security group.

Conectar-se a recursos fora de sua VPC
Se você configurar sua VPC para que ela não tenha acesso à Internet, os trabalhos de transformação
em lote que usarem essa VPC não terão acesso a recursos fora da sua VPC. Se o seu trabalho de
transformação em lote precisar acessar recursos fora da VPC, conceda o acesso com uma das seguintes
opções:
• Se o trabalho de transformação em lote precisar de acesso a um serviço do AWS compatível com
VPC endpoints de interface, crie um endpoint para se conectar a esse serviço. Para obter uma lista
de serviços compatíveis com endpoints de interface, consulteVPC endpointsnaManual do usuário da
Amazon VPC. Para obter informações sobre como criar um VPC endpoint de interface, consulteVPC
endpoints da VPC de interface (AWS PrivateLink)naManual do usuário da Amazon VPC.
• Se o trabalho de transformação em lote precisar acessar um serviço da AWS não compatível com VPC
endpoints de interface ou um recurso fora da AWS, crie um gateway NAT e configure seus grupos de
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segurança para permitir conexões de saída. Para obter informações sobre configuração de um gateway
NAT para sua VPC, consulteCenário 2: VPC com sub-redes públicas e privadasnaAmazon Virtual
Private Cloud.

Ofereça Amazon SageMaker Esclareça o acesso de empregos
aos recursos em seu Amazon VPC
Para controlar o acesso aos seus dados e SageMaker Esclareça os trabalhos, recomendamos que você
crie uma Amazon VPC privada e a configure para que seus trabalhos não sejam acessíveis pela Internet
pública. Para obter informações sobre como criar e configurar uma Amazon VPC para processamento de
trabalhos, consulteConCESCES SageMaker Processando trabalhos: acesso a recursos em seu Amazon
VPC.
Este documento explica como adicionar outras configurações do Amazon VPC que atendam aos requisitos
de SageMaker Esclarecer os empregos.
Tópicos
• Configurar uma SageMaker Esclareça o Job para o Amazon VPC Access (p. 3707)
• Configure seu Amazon VPC privado para SageMaker Esclarecer trabalhos (p. 3709)

Configurar uma SageMaker Esclareça o Job para o Amazon VPC Access
Você precisa especificar sub-redes e grupos de segurança ao configurar seu Amazon VPC privado para
SageMaker Esclareça trabalhos e permita que o trabalho obtenha inferências do SageMaker modelo ao
calcular métricas de viés pós-treinamento e contribuições de recursos que ajudam a explicar as previsões
do modelo.
Tópicos
• SageMaker Esclarecer sub-redes e grupos de segurança da Amazon VPC (p. 3707)
• Configurar um modelo Amazon VPC para inferência (p. 3708)

SageMaker Esclarecer sub-redes e grupos de segurança da Amazon VPC
Sub-redes e grupos de segurança em seu Amazon VPC privado podem ser atribuídos a um SageMaker
Esclareça o trabalho de várias maneiras, dependendo de como você cria o trabalho.
• SageMaker console: Forneça essas informações ao criar o trabalho noSageMakerPainel do.
DoProcessandomenu, escolhaProcessamento de trabalhoe, em seguida, escolhaCriar trabalho de
processamento. Saída de seleçãoVPCopção noRedepainel e forneça as sub-redes e os grupos de
segurança usando as listas suspensas. Verifique se a opção de isolamento de rede fornecida neste
painel está definida como desativada.
• SageMaker API: Usar oNetworkConfig.VpcConfigparâmetro de solicitação
doCreateProcessingJobAPI, conforme mostrado no exemplo a seguir:
"NetworkConfig": {
"VpcConfig": {
"Subnets": [
"subnet-0123456789abcdef0",
"subnet-0123456789abcdef1",
"subnet-0123456789abcdef2"
],
"SecurityGroupIds": [
"sg-0123456789abcdef0"
]
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}

• SageMaker SDK for Python: Usar oNetworkConfigparâmetro doSageMakerClarifyProcessorAPI
ouProcessorAPI, conforme mostrado no exemplo a seguir:
from sagemaker.network import NetworkConfig
network_config = NetworkConfig(
subnets=[
"subnet-0123456789abcdef0",
"subnet-0123456789abcdef1",
"subnet-0123456789abcdef2",
],
security_group_ids=[
"sg-0123456789abcdef0",
],
)

SageMaker O usa as informações para criar interfaces de rede e as anexar ao SageMaker Esclarecer o
trabalho. As interfaces de rede fornecem uma SageMaker Esclareça o trabalho com uma conexão de rede
em seu Amazon VPC que não esteja conectada à Internet pública. Eles também permitem o SageMaker
Esclareça o trabalho para se conectar aos recursos em sua Amazon VPC privada.

Configurar um modelo Amazon VPC para inferência
Para calcular as métricas de viés e a explicabilidade pós-treinamento, o SageMaker Esclareça
as necessidades de trabalho para obter inferências do SageMaker modelo que é especificado
pelomodel_nameparâmetro doconfiguração de análisepara o SageMaker Esclareça o trabalho de
processamento. Como alternativa, se você usar oSageMakerClarifyProcessorAPI na SageMaker
SDK para Python, o trabalho precisa obter omodel_nameespecificado peloModelConfigClasse. Para
conseguir isso, o SageMaker O trabalho Clarify cria um endpoint efêmero com o modelo, conhecido
comoEndpoint de sombrae, em seguida, aplica a configuração Amazon VPC do modelo ao endpoint
paralelo.

Note
A opção de isolamento de rede de ambos SageMaker Esclareça a tarefa e o modelo deve estar
desativado (por padrão, a opção está desativada) para que o SageMaker O trabalho do Clarify
pode se comunicar com o endpoint paralelo.
Para especificar sub-redes e grupos de segurança em seu Amazon VPC privado para o
SageMakermodelo, use oVpcConfigparâmetro de solicitação doCreateModelAPI ou forneça essas
informações ao criar o modelo usando o SageMaker painel no console. Veja a seguir um exemplo do
parâmetro VpcConfig incluído na sua chamada para CreateModel:
"VpcConfig": {
"Subnets": [
"subnet-0123456789abcdef0",
"subnet-0123456789abcdef1",
"subnet-0123456789abcdef2"
],
"SecurityGroupIds": [
"sg-0123456789abcdef0"
]
}

Você pode especificar o número de instâncias do endpoint paralelo a serem iniciadas com
oinitial_instance_countparâmetro doconfiguração de análisepara o SageMaker Esclareça o
trabalho de processamento. Como alternativa, se você usar oSageMakerClarifyProcessorAPI
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na SageMaker SDK para Python, o trabalho precisa obter oinstance_countespecificado
peloModelConfigClasse.

Note
Mesmo que você solicite apenas uma instância ao criar o endpoint de sombra, precisará de
pelo menos duas sub-redes no modeloModelConfigem zonas de disponibilidade distintas. Caso
contrário, a criação do endpoint de sombra falhará com o erro a seguir:
ClientError: Erro ao hospedar o endpoint sagemaker-clarify-endpoint-XXX: Falha. Motivo: Não é
possível localizar pelo menos 2 zonas de disponibilidade com o tipo de instância solicitado YYY
que se sobreponham a SageMaker Subredes).
Se o seu modelo exigir arquivos de modelo no Amazon S3, o modelo Amazon VPC precisa ter um
endpoint VPC do Amazon S3. Para obter mais informações sobre a criação e a configuração de uma
Amazon VPC para SageMaker modelos, vejaConCESCES SageMaker Endpoints hospedados: acesso a
recursos em seu Amazon VPC (p. 3700).

Configure seu Amazon VPC privado para SageMaker Esclarecer trabalhos
Em geral, você pode seguir as etapas emConfigure sua VPC privada para SageMaker Processandopara
configurar sua Amazon VPC privada para SageMaker Esclarecer os empregos. Aqui estão alguns
destaques e requisitos especiais para SageMaker Esclarecer os empregos.
Tópicos
• Connect a recursos fora do seu Amazon VPC (p. 3709)
• Configurar o grupo de segurança do Amazon VPC (p. 3709)

Connect a recursos fora do seu Amazon VPC
Se você configurar sua Amazon VPC para que ela não tenha acesso público à Internet, será necessária
alguma configuração adicional para conceder SageMaker Esclareça o acesso dos trabalhos a recursos e
serviços fora do seu Amazon VPC. Por exemplo, um endpoint da VPC do Amazon S3 é necessário porque
um SageMaker Esclareça as necessidades do trabalho de carregar um conjunto de dados de um bucket
do S3, bem como salvar os resultados da análise em um bucket do S3. Para obter mais informações,
consulteCrie um endpoint VPC do Amazon S3para o guia de criação. Além disso, se um SageMaker
Esclareça as necessidades do trabalho para obter inferências do endpoint paralelo e, em seguida, ele
precisa chamar vários outrosAWSServiços da .
• Criar uma Amazon SageMaker VPC endpoint do serviço de API: O SageMaker Esclareça as
necessidades de trabalho para ligar para a Amazon SageMaker Serviço de API para manipular o
endpoint paralelo ou descrever um SageMaker modelo para validação do Amazon VPC. Você pode
seguir as orientações fornecidas noProtegendo toda a Amazon SageMaker Solicitações de API
comAWS PrivateLinkblog para criar uma Amazon SageMaker Endpoint VPC da API que permite o
SageMaker Esclareça o trabalho para fazer as chamadas de serviço. Observe que o nome do serviço da
Amazon SageMaker O serviço de API écom.amazonaws.region.sagemaker.api, em queregiãoé
o nome da região da Amazon VPC.
• Criar uma Amazon SageMaker Endpoint de VPC em tempo de execução: O SageMaker Esclareça as
necessidades de trabalho para ligar para a Amazon SageMakerserviço de tempo de execução, que
encaminha as invocações para o endpoint paralelo. As etapas de configuração são semelhantes às da
Amazon SageMaker Serviço de API. Observe que o nome do serviço da Amazon SageMaker O serviço
de tempo de execução écom.amazonaws.region.sagemaker.runtime, em queregiãoé o nome
da região da Amazon VPC.

Configurar o grupo de segurança do Amazon VPC
SageMaker Os trabalhos do Clarify oferecem suporte ao processamento distribuído quando duas ou mais
instâncias de processamento são especificadas de uma das seguintes formas:
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• SageMaker console: OContagem de instânciasé especificado naConfiguração de recursosparte
doConfigurações Jobpainel noCriar trabalho de processamentopágina.
• SageMaker API: OInstanceCounté especificado quando você cria o trabalho com
oCreateProcessingJobAPI.
• SageMaker SDK for Python: Oinstance_counté especificado ao usar
oSageMakerClarifyProcessorAPI ou oProcessorAPI.
No processamento distribuído, você deve permitir a comunicação entre as diferentes instâncias na mesma
tarefa de processamento. Para fazer isso, configure uma regra para seu grupo de segurança que permita
conexões de entrada entre membros do mesmo grupo de segurança. Para obter mais informações,
consulteRegras de grupos de segurança.

ConCESCES SageMaker Tarefas de compilação: acesso a
recursos em seu Amazon VPC
Note
Para trabalhos de compilação, você pode configurar somente sub-redes com uma VPC de
locação padrão na qual seu trabalho é executado em hardware compartilhado. Para obter mais
informações sobre o atributo de locação para VPCs, consulte Instâncias dedicadas.

Configurar um Job de compilação para o Amazon VPC Access
Para especificar sub-redes e grupos de segurança em sua VPC privada, use oVpcConfigparâmetro
de solicitação doCreateCompilationJobAPI, ou forneça essas informações ao criar um trabalho de
compilação no SageMaker Console do. SageMaker O Neo usa essas informações para criar interfaces de
rede e as anexar aos trabalhos de compilação. As interfaces de rede fornecem trabalhos de compilação
com uma conexão de rede dentro da sua VPC que não está conectada à Internet. Eles também permitem
que seu trabalho de compilação se conecte aos recursos em sua VPC privada. Veja a seguir um exemplo
do parâmetro VpcConfig incluído na sua chamada para CreateCompilationJob:
VpcConfig: {"Subnets": [
"subnet-0123456789abcdef0",
"subnet-0123456789abcdef1",
"subnet-0123456789abcdef2"
],
"SecurityGroupIds": [
"sg-0123456789abcdef0"
]
}

Configure sua VPC privada para SageMaker Compilação
Ao configurar a VPC privada para seu SageMaker trabalhos de compilação, use as seguintes diretrizes.
Para obter informações sobre como configurar uma VPC, consulte.Trabalhar com VPCs e subredesnaManual do usuário da Amazon VPC.
Tópicos
• Verificação de endereços IP suficientes nas sub-redes (p. 3711)
• Crie um endpoint VPC do Amazon S3 (p. 3711)
• Use uma política de endpoint personalizada para restringir o acesso ao S3 (p. 3711)
• Configurar tabelas de rotas (p. 3712)
• Configuração do security group da VPC (p. 3712)
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Verificação de endereços IP suficientes nas sub-redes
Suas sub-redes VPC devem ter pelo menos dois endereços IP privados para cada instância em um
trabalho de compilação. Para obter mais informações, consulteDimensionamento da VPC e da sub-rede
para IPv4naManual do usuário da Amazon VPC.

Crie um endpoint VPC do Amazon S3
Se você configurar sua VPC para bloquear o acesso à Internet, SageMaker O Neo não pode se conectar
aos buckets do Amazon S3 que contêm seus modelos, a menos que você crie um endpoint VPC
que permita o acesso. Ao criar um endpoint VPC, você permite que seu SageMaker Trabalhos de
compilação Neo para acessar os compartimentos onde você armazena seus dados e artefatos de modelo.
Recomendamos que você também crie uma política personalizada para que apenas solicitações da sua
VPC privada acessem os buckets do S3. Para obter mais informações, consulte Endpoints para Amazon
S3.

Criação de um VPC endpoint do S3
1.

Abra o console da Amazon VPC em https://console.aws.amazon.com/vpc/.

2.

No painel de navegação, selecione Endpoints (Endpoints) e Create Endpoint (Criar endpoint).

3.

ParaNome do serviço, pesquise porcom.amazonaws.região.s3, em queregiãoé o nome da região
em que sua VPC reside.

4.

Escolha oGatewaydigite.

5.

Em VPC, escolha a VPC que você deseja usar para esse endpoint.

6.

Para Configure route tables, selecione as tabelas de rotas a serem usadas pelo endpoint. O serviço
VPC adiciona automaticamente uma rota a cada tabela de rotas selecionada que aponta qualquer
tráfego do S3 para o novo endpoint.

7.

Em Policy (Política), escolha Full Access (Acesso total) para permitir acesso total ao serviço do S3
por qualquer usuário ou serviço dentro da VPC. Escolha Custom (Personalizado) para restringir ainda
mais o acesso. Para obter mais informações, consulte Use uma política de endpoint personalizada
para restringir o acesso ao S3 (p. 3699).

Use uma política de endpoint personalizada para restringir o acesso ao S3
A política de endpoint padrão permite acesso total ao S3 para qualquer usuário ou serviço em sua VPC.
Para restringir ainda mais o acesso ao S3, crie uma política de endpoint personalizada. Para obter mais
informações, consulteUsar políticas de endpoint para o Amazon S3. Você também pode usar uma política
de bucket para restringir o acesso aos seus buckets do S3 somente ao tráfego proveniente do seu Amazon
VPC. Para obter mais informações, consulteUsar políticas de bucket do Amazon S3. Veja a seguir um
exemplo de política personalizada:
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Deny",
"Principal": {
"AWS": "*"
},
"Action": "s3:GetObject",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::your-sample-bucket",
"arn:aws:s3:::your-sample-bucket/*"
],
"Condition": {
"StringNotEquals": {
"aws:SourceVpce": [
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}

]

}

}

}

]

"vpce-01234567890123456"

Adicione permissões para Job de compilação em execução em uma Amazon VPC às políticas
personalizadas do IAM
OSageMakerFullAccessa política gerenciada inclui as permissões que você precisa para usar modelos
configurados para acesso ao Amazon VPC com um endpoint. Essas permissões permitem SageMaker
Neo para criar uma elastic network interface e anexá-la ao trabalho de compilação em execução em um
Amazon VPC. Se você usa sua própria política de IAM, você deve adicionar as seguintes permissões a
essa política para usar modelos configurados para acesso ao Amazon VPC.
{"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:DescribeVpcEndpoints",
"ec2:DescribeDhcpOptions",
"ec2:DescribeVpcs",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeSecurityGroups",
"ec2:DescribeNetworkInterfaces",
"ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
"ec2:DeleteNetworkInterface",
"ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
"ec2:CreateNetworkInterface",
"ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
],
"Resource": "*"
}
]
}

Para obter mais informações sobre a política gerenciada SageMakerFullAccess, consulte AWSpolítica
gerenciada: AmazonSageMakerFullAccess (p. 3620).

Configurar tabelas de rotas
Use as configurações de DNS padrão para sua tabela de rotas de endpoint, para que os URLs padrão do
Amazon S3 (por exemplo,http://s3-aws-region.amazonaws.com/MyBucket) resolver. Se você
não usar as configurações de DNS padrão, certifique-se de que os URLs que você usa para especificar
os locais dos dados em seus trabalhos de compilação sejam resolvidos configurando as tabelas de rotas
do endpoint. Para obter informações sobre tabelas de rotas do VPC endpoint, consulteRoteamento para
endpoints do gatewaynaManual do usuário da Amazon VPC.

Configuração do security group da VPC
Em seu grupo de segurança para o trabalho de compilação, você deve permitir a comunicação externa
com seus endpoints Amazon VPC do Amazon S3 e os intervalos CIDR da sub-rede usados para o trabalho
de compilação. Para obter mais informações, consulteRegras do security groupeControlar o acesso a
serviços com endpoints do Amazon VPC.
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Monitorar a Amazon SageMaker
O monitoramento é uma parte importante da manutenção da confiabilidade, disponibilidade e performance
do SageMaker e seu outroAWSsoluções.AWSA fornece as seguintes ferramentas de monitoramento para
observar SageMaker, informe quando algo estiver errado e execute ações automáticas quando apropriado:
• Amazônia CloudWatchMonitorar aAWSrecursos e as aplicações que você executa naAWSem tempo
real. É possível coletar e rastrear métricas, criar painéis personalizados e definir alarmes que o notificam
ou que realizam ações quando uma métrica especificada atinge um limite definido. Por exemplo, você
pode ter CloudWatch monitore o uso da CPU ou outras métricas das instâncias do Amazon EC2 e
inicie automaticamente novas instâncias quando necessário. Para obter mais informações, consulte
o .Amazônia CloudWatch Guia do usuário do.
• Amazônia CloudWatch Logspermite monitorar, armazenar e acessar os arquivos de log de instâncias
do EC2,AWS CloudTraile outras fontes. CloudWatch Os registros podem monitorar informações nos
arquivos de log e notificar você quando determinados limites forem atingidos. Você também pode
arquivar seus dados de log em armazenamento resiliente. Para obter mais informações, consulte
o .Amazônia CloudWatch Guia do usuário do Logs.
• O AWS CloudTrail captura chamadas de API e eventos relacionados feitos por ou em nome de sua
conta da AWS e entrega os arquivos de log a um bucket do Amazon S3 que você especificar. Você pode
identificar quais usuários e contas chamaram a AWS, o endereço IP de origem do qual as chamadas
foram feitas e quando elas ocorreram. Para obter mais informações, consulte o Guia do usuário do AWS
CloudTrail.
• CloudWatch EventosA fornece um fluxo quase em tempo real dos eventos do sistema que descrevem as
alterações noAWSRecursos. Criar CloudWatch As regras de eventos reagem a uma mudança de status
em um SageMakertreinamento, ajuste de hiperparâmetros ou trabalho de transformação em lote
Tópicos
• Monitorar a Amazon SageMaker com a Amazon CloudWatch (p. 3713)
• Registro da Amazon SageMaker Eventos com a Amazon CloudWatch (p. 3726)
• Registro da Amazon SageMaker API Calls comAWS CloudTrail (p. 3727)
• Monitoramento do acesso aos recursos do usuário da SageMaker Estúdio (p. 3730)
• Automatização da Amazon SageMaker com a Amazon EventBridge (p. 3732)

Monitorar a Amazon SageMaker com a Amazon
CloudWatch
Você pode monitorar a Amazon SageMaker usando a Amazon CloudWatch, que coleta dados brutos e os
transforma em métricas legíveis quase em tempo real. Essas estatísticas são mantidas por 15 meses, de
maneira que você possa acessar informações históricas e ter uma perspectiva melhor de como o aplicativo
web ou o serviço está se saindo. No entanto, a Amazônia CloudWatch O console limita a pesquisa às
métricas que foram atualizadas nas últimas 2 semanas. Essa limitação garante que os trabalhos mais
atuais sejam mostrados em seu namespace. Para representar graficamente as métricas sem usar uma
pesquisa, especifique seu nome exato na exibição de origem. Também é possível definir alarmes que
observam determinados limites e enviam notificações ou realizam ações quando esses limites são
atingidos. Para obter mais informações, consulte o .Amazônia CloudWatch Guia do usuário do.
SageMaker Métricas do e dimensões
• SageMaker Métricas de invocação de endpoint (p. 3714)
• SageMaker Métricas de endpoint de vários modelos (p. 3715)
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• SageMaker Jobs e métricas de endpoint (p. 3717)
• SageMaker Métricas Ground Truth (p. 3720)
• Amazônia SageMaker Métricas da Feature Store (p. 3723)
• SageMaker Métricas dos Pipelines (p. 3724)

SageMaker Métricas de invocação de endpoint
O namespace AWS/SageMaker inclui as seguintes métricas de solicitação de chamadas para
InvokeEndpoint.
As métricas estão disponíveis a uma frequência de 1 minuto.
Para obter informações sobre por quanto tempo CloudWatch as métricas são mantidas para,
consulteGetMetricStatisticsnaAmazônia CloudWatch Referência de API.
Métricas de invocação de endpoint
Métrica

Descrição

Invocation4XXErrors O número de solicitações InvokeEndpoint em que o modelo retornou um
código de resposta HTTP 4xx. Para cada resposta 4xx, 1 é enviado; caso
contrário, 0 é enviado.
Unidades: Nenhum
Estatística válida: Média, Soma
Invocation5XXErrors O número de solicitações InvokeEndpoint em que o modelo retornou um
código de resposta HTTP 5xx. Para cada resposta 5xx, 1 é enviado; caso
contrário, 0 é enviado.
Unidades: Nenhum
Estatística válida: Média, Soma
Invocations

O número deInvokeEndpointsolicitações enviadas para um endpoint do
modelo.
Para obter o número total de solicitações enviadas a um endpoint de modelo,
use a estatística Sum.
Unidades: Nenhum
Estatística válida: Soma

O número de invocações enviadas para um modelo, normalizado
InvocationsPerInstance
porInstanceCountem cada ProductionVariant. 1/numberOfInstancesé
enviado como o valor em cada solicitação, ondenumberOfInstancesé o
número de instâncias ativas para o ProductionVariant atrás do endpoint no
momento da solicitação.
Unidades: Nenhum
Estatística válida: Soma
ModelLatency

O intervalo de tempo gasto por um modelo para responder conforme
visualizado em SageMaker. Esse intervalo inclui os tempos de comunicação
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Métrica

Descrição
locais necessários para enviar a solicitação e buscar a resposta do contêiner
de um modelo, bem como o tempo gasto para concluir a inferência no
contêiner.
Unidades: Microssegundos
Estatística válida: Converter Average, Sum, Max, Converter Amostras

OverheadLatency

O intervalo de tempo adicionado ao tempo gasto para responder a uma
solicitação do cliente por sobrecargas do SageMaker . Esse intervalo é
medido a partir do tempo SageMaker recebe a solicitação até retornar uma
resposta ao cliente, menos oModelLatency. A latência de sobrecarga
pode variar dependendo de vários fatores, incluindo tamanhos de carga
útil de solicitações e respostas, frequência de solicitações e autenticação/
autorização da solicitação.
Unidades: Microssegundos
Estatística válida: Converter Average, Sum, Max, Converter Amostras

ModelSetupTime

O tempo necessário para lançar novos recursos de computação para um
endpoint sem servidor. O tempo pode variar dependendo do tamanho
do modelo, do tempo necessário para baixar o modelo e do tempo de
inicialização do contêiner.
Unidades: Microssegundos
Estatística válida: Média, Mínimo, Máximo, Contagem de Amostras, Percentis

Dimensões para métricas de invocação de endpoint
Dimensão

Descrição

EndpointName,
VariantName

Filtra as métricas de invocação de endpoint para uma ProductionVariant
do endpoint e da variante especificados.

SageMaker Métricas de endpoint de vários modelos
OAWS/SageMakerO namespace inclui o seguinte modelo de carregamento de métricas de chamadas
para InvokeEndpoint.
As métricas estão disponíveis a uma frequência de 1 minuto.
Para obter informações sobre por quanto tempo CloudWatch as métricas são mantidas para,
consulteGetMetricStatisticsnaAmazônia CloudWatch Referência de API.
Métricas de carregamento de modelos de endpoint de vários modelos
Métrica

Descrição

ModelLoadingWaitTimeO intervalo de tempo em que uma solicitação de invocação esperou que
o modelo de destino fosse baixado, carregado, ou os dois, para realizar a
inferência.
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Métrica

Descrição
Unidades: Microssegundos
Estatística válida: Converter Average, Sum, Max, Converter Amostras

ModelUnloadingTime

O intervalo de tempo necessário para descarregar o modelo por meio da
chamada de API UnloadModel do contêiner.
Unidades: Microssegundos
Estatística válida: Converter Average, Sum, Max, Converter Amostras

ModelDownloadingTimeO intervalo de tempo necessário para baixar o modelo do Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Unidades: Microssegundos
Estatística válida: Converter Average, Sum, Max, Converter Amostras
ModelLoadingTime

O intervalo de tempo necessário para carregar o modelo com a chamada de
API LoadModel do contêiner.
Unidades: Microssegundos
Estatística válida: Converter Average, Sum, Max, Converter Amostras

ModelCacheHit

O número de solicitações InvokeEndpoint enviadas para o endpoint de
vários modelos para o qual o modelo já foi carregado.
A estatística Média mostra a proporção de solicitações para as quais o
modelo já foi carregado.
Unidades: Nenhum
Estatística válida: Média, soma, contagem de amostras

Dimensões para métricas de carregamento de modelos de endpoint de vários modelos
Dimensão

Descrição

EndpointName,
VariantName

Filtra as métricas de invocação de endpoint para uma ProductionVariant
do endpoint e da variante especificados.

Os namespaces /aws/sagemaker/Endpoints incluem as seguintes métricas de instância em
chamadas para InvokeEndpoint.
As métricas estão disponíveis a uma frequência de 1 minuto.
Para obter informações sobre por quanto tempo CloudWatch as métricas são mantidas para,
consulteGetMetricStatisticsnaAmazônia CloudWatch Referência de API.
Métricas de instâncias de modelos para endpoint de vários modelos
Métrica

Descrição

LoadedModelCount

O número de modelos carregados nos contêineres do endpoint de vários
modelos. Esta métrica é emitida para cada instância.
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Métrica

Descrição
A estatística Média com um período de 1 minuto informa o número médio de
modelos carregados por instância.
A estatística Soma informa o número total de modelos carregados em todas
as instâncias no endpoint.
Os modelos que essa métrica rastreia não são necessariamente exclusivos,
porque um modelo pode ser carregado em vários contêineres no endpoint.
Unidades: Nenhum
Estatística válida: Converter Average, Sum, Max, Converter Amostras

Dimensões para métricas de carregamento de modelos de endpoint de vários modelos
Dimensão

Descrição

EndpointName,
VariantName

Filtra as métricas de invocação de endpoint para uma ProductionVariant
do endpoint e da variante especificados.

SageMaker Jobs e métricas de endpoint
O/aws/sagemaker/ProcessingJobs,/aws/sagemaker/TrainingJobs,/aws/sagemaker/
TransformJobs, e/aws/sagemaker/Endpointsos namespaces incluem as seguintes métricas para os
trabalhos de treinamento e as instâncias de endpoint.
As métricas estão disponíveis a uma frequência de 1 minuto.

Note
Amazônia CloudWatch aguentamétricas personalizadas de alta resoluçãoe sua melhor resolução
é de 1 segundo. No entanto, quanto mais fina for a resolução, menor será a vida útil do
CloudWatch Métricas do . Para a resolução de frequência de 1 segundo, o CloudWatch as
métricas permanecem disponíveis por 3 horas. Para obter mais informações sobre a resolução
e a vida útil do CloudWatch métricas, consulteGetMetricStatisticsnaAmazônia CloudWatch
Referência de API.

Tip
Se você quiser traçar o perfil do seu trabalho de treinamento com uma resolução mais fina de
até 100 milissegundos (0,1 segundo) de granularidade e armazenar as métricas de treinamento
indefinidamente no Amazon S3 para análise personalizada a qualquer momento, considere
usarAmazônia SageMaker Depurador. SageMaker O Debugger fornece regras integradas para
detectar automaticamente problemas comuns de treinamento; ele detecta problemas de utilização
de recursos de hardware (como gargalos de CPU, GPU e E/S) e problemas de modelos não
convergentes (como sobreajuste, gradientes de fuga e tensores explosivos). SageMaker O
Debugger também fornece visualizações por meio do Studio e seu relatório de criação de perfil.
Para explorar as visualizações do Debugger, consulteSageMaker Passo a passo do painel
Debugger Insights,Passo a passo do relatório de criação de perfil do depurador, eAnalise dados
usando a biblioteca de cliente SMDebug.
Processing Job, Training Job, Batch Transform Job, and Endpoint Instance Metrics (Métricas de trabalho
de processamento, trabalho de treinamento, trabalho de transformação em lote e instância de endpoint)
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Métrica

Descrição

CPUUtilization

A soma da utilização de cada núcleo de CPU individual. A utilização da
CPU de cada faixa de núcleo é de 0 a 100. Por exemplo, se houver quatro
CPUs, oCPUUtilizationo intervalo é de 0% a 400%. Para trabalhos de
processamento, o valor é a utilização da CPU do contêiner de processamento
na instância.
Para trabalhos de treinamento, o valor é a utilização de CPU do contêiner de
algoritmo na instância.
Para trabalhos de transformação em lote, o valor é a utilização da CPU do
contêiner de transformação na instância.
Para variantes de endpoint, o valor é a soma da utilização de CPU dos
contêineres principais e complementares na instância.

Note
Para trabalhos de várias instâncias, cada instância relata métricas
de utilização da CPU. No entanto, a visualização padrão do no
CloudWatch mostra a utilização média da CPU em todas as
instâncias.
Unidades: Percentual
MemoryUtilization

O percentual de memória usada pelos contêineres em uma instância. Esse
intervalo de valores é de 0% a 100%.
Para trabalhos de processamento, o valor é a utilização de memória do
contêiner de processamento na instância.
Para trabalhos de treinamento, o valor é a utilização de memória do contêiner
de algoritmo na instância.
Para trabalhos de transformação em lote, o valor é a utilização de memória do
contêiner de transformação na instância.
Para variantes de endpoint, o valor é a soma da utilização de memória dos
contêineres principais e complementares na instância.
Unidades: Percentual

Note
Para trabalhos de várias instâncias, cada instância relata métricas
de utilização de memória. No entanto, a visualização padrão do no
CloudWatch mostra a utilização média da memória em todas as
instâncias.
GPUUtilization

O percentual de unidades de GPU usadas pelos contêineres em
uma instância. O valor pode variar entreintervalo de 0 a 100 e é
multiplicado pelo número de GPUs. Por exemplo, se houver quatro GPUs,
oGPUUtilizationo intervalo é de 0% a 400%.
Para trabalhos de processamento, o valor é a utilização da GPU do contêiner
de processamento na instância.
Para trabalhos de treinamento, o valor é a soma da utilização de GPU do
contêiner de algoritmo na instância.
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Métrica

Descrição
Para trabalhos de transformação em lote, o valor é a utilização da GPU do
contêiner de transformação na instância.
Para variantes de endpoint, o valor é a soma da utilização de GPU dos
contêineres principais e complementares na instância.

Note
Para trabalhos de várias instâncias, cada instância relata as
métricas de utilização da GPU. No entanto, a visualização padrão
do no CloudWatch mostra a utilização média da GPU em todas as
instâncias.
Unidades: Percentual
GPUMemoryUtilizationO percentual de memória de GPU usada pelos contêineres em uma instância.
O intervalo de valores é de 0 a 100 e é multiplicado pelo número de GPUs.
Por exemplo, se houver quatro GPUs, oGPUMemoryUtilizationo intervalo
é de 0% a 400%.
Para trabalhos de processamento, o valor é a utilização da memória de GPU
do contêiner de processamento na instância.
Para trabalhos de treinamento, o valor é a utilização de memória de GPU do
contêiner de algoritmo na instância.
Para trabalhos de transformação em lote, o valor é a utilização de memória da
GPU do contêiner de transformação na instância.
Para variantes de endpoint, o valor é a soma da utilização de memória de
GPU dos contêineres principais e complementares na instância.

Note
Para trabalhos de várias instâncias, cada instância relata as métricas
de utilização da memória da GPU. No entanto, a visualização padrão
do no CloudWatch mostra a utilização média da memória da GPU
em todas as instâncias.
Unidades: Percentual
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Métrica

Descrição

DiskUtilization

A porcentagem de espaço em disco usada pelos contêineres em uma
instância. Esse intervalo de valores é de 0% a 100%. Essa métrica não
oferece suporte para trabalhos de transformação em lote.
Para trabalhos de processamento, o valor é a utilização do espaço em disco
do contêiner de processamento na instância.
Para trabalhos de treinamento, o valor é a utilização do espaço em disco do
contêiner de algoritmo na instância.
Para variantes de endpoint, o valor é a soma da utilização do espaço em
disco dos contêineres primário e complementar na instância.
Unidades: Percentual

Note
Para trabalhos de várias instâncias, cada instância relata métricas
de utilização do disco. No entanto, a visualização padrão do no
CloudWatch mostra a utilização média do disco em todas as
instâncias.
Dimensions for Processing Job, Training Job and Batch Transform Job Instance Metrics (Métricas de
dimensões de instância para trabalhos de processamento, trabalhos de treinamento e trabalhos de
transformação em lote)
Dimensão

Descrição

Host

Para trabalhos de processamento, o valor dessa dimensão tem o formato
[processing-job-name]/algo-[instance-number-in-cluster].
Use essa dimensão para filtrar as métricas de instância para o trabalho de
processamento e a instância especificados. Esse formato de dimensão está
presente somente no namespace /aws/sagemaker/ProcessingJobs.
Para trabalhos de treinamento, o valor dessa dimensão tem o formato
[training-job-name]/algo-[instance-number-in-cluster].
Use essa dimensão para filtrar as métricas de instância para o trabalho de
treinamento e a instância especificados. Esse formato de dimensão está
presente somente no namespace /aws/sagemaker/TrainingJobs.
Para trabalhos de transformação em lote, o valor dessa dimensão tem o
formato [transform-job-name]/[instance-id]. Use essa dimensão
para filtrar métricas de instância para o trabalho de transformação em lote e a
instância especificados. Esse formato de dimensão está presente somente no
namespace /aws/sagemaker/TransformJobs.

SageMaker Métricas Ground Truth
Métricas Ground Truth
Métrica

Descrição

ActiveWorkers

Um único trabalhador ativo em uma equipe de trabalho particular enviou,
liberou ou recusou uma tarefa. Para obter o número total de trabalhadores
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Métrica

Descrição
ativos, use a estatística Sum. A Ground Truth tenta libertar cada
indivíduoActiveWorkersevento uma vez. Se essa entrega não for bemsucedida, essa métrica pode não informar o número total de trabalhadores
ativos
Unidades: Nenhum
Estatística válida: Soma, contagem de amostras

O número de objetos de conjunto de dados anotados automaticamente
DatasetObjectsAutoAnnotated
em um trabalho de rotulagem. Essa métrica é emitida apenas quando a
rotulagem automatizada está habilitada. Para exibir o progresso do trabalho
de rotulagem, use a métrica Max.
Unidades: Nenhum
Estatística válida: Máx
O número de objetos de conjunto de dados anotados por um ser humano em
DatasetObjectsHumanAnnotated
um trabalho de rotulagem. Para exibir o progresso do trabalho de rotulagem,
use a métrica Max.
Unidades: Nenhum
Estatística válida: Máx
O número de objetos de conjunto de dados que falharam na rotulagem de um
DatasetObjectsLabelingFailed
trabalho de rotulagem. Para exibir o progresso do trabalho de rotulagem, use
a métrica Max.
Unidades: Nenhum
Estatística válida: Máx
JobsFailed

Um único trabalho de etiquetagem falhou. Para obter o número total de
trabalhos de rotulagem que falharam, use a estatística Sum.
Unidades: Nenhum
Estatística válida: Soma, contagem de amostras

JobsSucceeded

Um único trabalho de etiquetagem foi bem-sucedido. Para obter o número
total de trabalhos de rotulagem que foram bem-sucedidos, use a estatística
Sum.
Unidades: Nenhum
Estatística válida: Soma, contagem de amostras

JobsStopped

Um único trabalho de etiquetagem foi interrompido. Para obter o número total
de trabalhos de rotulagem que foram interrompidos, use a estatística Sum.
Unidades: Nenhum
Estatística válida: Soma, contagem de amostras
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Métrica

Descrição

TasksAccepted

Uma única tarefa foi aceita por um trabalhador. Para obter o número total de
tarefas aceitas pelos trabalhadores, use a estatística Sum. A Ground Truth
tenta libertar cada indivíduoTaskAcceptedevento uma vez. Se essa entrega
não for bem-sucedida, essa métrica pode não informar o número total de
tarefas aceitas.
Unidades: Nenhum
Estatística válida: Soma, contagem de amostras

TasksDeclined

Uma única tarefa foi recusada por um trabalhador. Para obter o número total
de tarefas recusadas pelos trabalhadores, use a estatística Sum. A Ground
Truth tenta libertar cada indivíduoTasksDeclinedevento uma vez. Se essa
entrega não for bem-sucedida, essa métrica pode não relatar o número total
de tarefas recusadas.
Unidades: Nenhum
Estatística válida: Soma, contagem de amostras

TasksReturned

Uma única tarefa foi retornada. Para obter o número total de tarefas
retornadas, use a estatística Sum. A Ground Truth tenta libertar cada
indivíduoTasksReturnedevento uma vez. Se essa entrega não for bemsucedida, essa métrica pode não relatar o número total de tarefas devolvidas.
Unidades: Nenhum
Estatística válida: Soma, contagem de amostras

TasksSubmitted

Uma única tarefa foi enviada/concluída por um trabalhador particular. Para
obter o número total de tarefas enviadas pelos trabalhadores, use a estatística
Sum. A Ground Truth tenta libertar cada indivíduoTasksSubmittedevento
uma vez. Se essa entrega não for bem-sucedida, essa métrica pode não
relatar o número total de tarefas enviadas.
Unidades: Nenhum
Estatística válida: Soma, contagem de amostras

TimeSpent

Tempo gasto em uma tarefa concluída por um trabalhador particular. Essa
métrica não inclui o tempo em que um trabalhador fez uma pausa ou fez
uma pausa. Ground Truth tenta libertar cada umTimeSpentevento uma
vez. Se essa entrega não for bem-sucedida, essa métrica pode não relatar a
quantidade total de tempo gasto.
Unidades: Segundos
Estatística válida: Soma, contagem de amostras

O número de objetos de conjunto de dados rotulados com êxito em um
TotalDatasetObjectsLabeled
trabalho de rotulagem. Para exibir o progresso do trabalho de rotulagem, use
a métrica Max.
Unidades: Nenhum
Estatística válida: Máx
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Dimensions for Dataset Object Metrics (Dimensões para métricas de objetos de conjunto de dados)
Dimensão

Descrição

LabelingJobName

Filtra métricas de contagem de objetos de conjunto de dados para um
trabalho de rotulagem.

Amazônia SageMaker Métricas da Feature Store
Métricas de consumo da Feature
Métrica

Descrição

O número de unidades de leitura consumidas durante o período especificado.
ConsumedReadRequestsUnits
Você pode recuperar as unidades de leitura consumidas para uma
operação em tempo de execução do feature store e seu grupo de recursos
correspondente.
Unidades: Nenhum
Estatística válida: Tudo
O número de unidades de gravação consumidas durante o período
ConsumedWriteRequestsUnits
especificado. Você pode recuperar as unidades de gravação consumidas
para uma operação em tempo de execução do feature store e seu grupo de
recursos correspondente.
Unidades: Nenhum
Estatística válida: Tudo
Dimensões das métricas de consumo da Feature Store
Dimensão

Descrição

FeatureGroupName,
OperationName

Os filtros feature store métricas de consumo em tempo de execução do grupo
de recursos e da operação que você especificou.

Métricas operacionais da Feature Store
Métrica

Descrição

Invocations

O número de solicitações feitas às operações de execução da feature store
durante o período especificado.
Unidades: Nenhum
Estatística válida: Soma

Operation4XXErrors

O número de solicitações feitas às operações de tempo de execução da
Feature Store em que a operação retornou um código de resposta HTTP 4xx.
Para cada resposta 4xx, 1 é enviado; caso contrário, 0 é enviado.
Unidades: Nenhum
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Métrica

Descrição
Estatística válida: Média, Soma

Operation5XXErrors

O número de solicitações feitas às operações de tempo de execução do
feature store em que a operação retornou um código de resposta HTTP 5xx.
Para cada resposta 5xx, 1 é enviado; caso contrário, 0 é enviado.
Unidades: Nenhum
Estatística válida: Média, Soma

ThrottledRequests

O número de solicitações feitas às operações de tempo de execução da
feature store em que a solicitação foi limitada. Para cada solicitação limitada,
1 é enviado; caso contrário, 0 é enviado.
Unidades: Nenhum
Estatística válida: Média, Soma

Latency

O intervalo de tempo para processar solicitações feitas às operações de
tempo de execução da Feature Store. Esse intervalo é medido a partir do
tempo SageMaker O recebe a solicitação até retornar uma resposta ao
cliente.
Unidades: Microssegundos
Estatística válida: Média, soma, mínimo, máximo, contagem de amostras,
percentis

Dimensões das métricas operacionais da Feature Store
Dimensão

Descrição

FeatureGroupName,
OperationName

Os filtros feature store métricas operacionais de tempo de execução do
grupo de recursos e da operação que você especificou. Você pode usar
essas dimensões para operações que não sejam em lote, como GetRecord,
PutRecord, e DeleteRecord.

OperationName

O recurso de filtros armazena métricas operacionais de tempo de execução
para a operação que você especificou. Você pode usar essa dimensão para
operações em lote, como BatchGetRecord.

SageMaker Métricas dos Pipelines
OAWS/Sagemaker/ModelBuildingPipelineO namespace inclui as métricas a seguir para execuções
de pipeline.
Duas categorias de métricas de execução do Pipelines estão disponíveis:
• Métricas de execução em todos os pipelines— Métricas de execução do pipeline no nível da conta (para
todos os pipelines na conta atual)
• Métricas de execução por pipeline— Métricas de execução de pipeline por pipeline
As métricas estão disponíveis a uma frequência de 1 minuto.
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Métricas de execução de pipelines
Métrica

Descrição

ExecutionStarted

O número de execuções de pipeline que começaram.
Unidades: contagem
Estatística válida: Média, Soma

ExecutionFailed

O número de execuções de pipeline que falharam.
Unidades: contagem
Estatística válida: Média, Soma

ExecutionSucceeded

O número de execuções de pipeline bem-sucedidas.
Unidades: contagem
Estatística válida: Média, Soma

ExecutionStopped

O número de execuções de pipeline que foram interrompidas.
Unidades: contagem
Estatística válida: Média, Soma

ExecutionDuration

A duração em milissegundos em que a execução do pipeline foi executada.
Unidades: Milissegundos
Estatística válida: Converter Average, Sum, Max, Converter Amostras

Dimensões para métricas de execução por pipeline
Dimensão

Descrição

PipelineName

Filtra as métricas de execução do pipeline para um pipeline específico.

Métricas de etapas de Pipel
OAWS/Sagemaker/ModelBuildingPipelineO namespace inclui as métricas a seguir para etapas do
pipeline.
As métricas estão disponíveis a uma frequência de 1 minuto.
Métrica

Descrição

StepStarted

O número de etapas iniciadas.
Unidades: contagem
Estatística válida: Média, Soma

StepFailed

O número de etapas que falharam.
Unidades: contagem

3725

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Registro em log com o CloudWatch

Métrica

Descrição
Estatística válida: Média, Soma

StepSucceeded

O número de etapas bem-sucedidas.
Unidades: contagem
Estatística válida: Média, Soma

StepStopped

O número de etapas que pararam.
Unidades: contagem
Estatística válida: Média, Soma

StepDuration

A duração da execução da etapa em milissegundos.
Unidades: Milissegundos
Estatística válida: Converter Average, Sum, Max, Converter Amostras

Dimensões para métricas de etapas de pipelines
Dimensão

Descrição

PipelineName,
StepName

Filtra as métricas da etapa para um funil e uma etapa especificados.

Registro da Amazon SageMaker Eventos com a
Amazon CloudWatch
Para ajudá-lo a depurar seus trabalhos de compilação, trabalhos de processamento, trabalhos de
treinamento, endpoints, trabalhos de transformação, instâncias de notebook e configurações de ciclo de
vida de instâncias de notebook, qualquer coisa que um contêiner de algoritmo, um contêiner de modelo
ou uma configuração do ciclo de vida de uma instância de notebook envie parastdoutoustderrtambém
é enviado à Amazon CloudWatch Registros. Além de depuração, você pode usá-los para análise de
progresso.
Logs
A tabela a seguir lista todos os registros fornecidos pela Amazon SageMaker.
Logs
Nome do grupo de logs

Nome do fluxo de logs

/aws/sagemaker/
CompilationJobs

[compilation-job-name]

/aws/sagemaker/
Endpoints/
[EndpointName]

[production-variant-name]/[instance-id]
[production-variant-name]/[instance-id]/[container-name
provided in SageMaker model] (For Inference Pipelines)
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Nome do grupo de logs

Nome do fluxo de logs

/aws/sagemaker/
groundtruth/
WorkerActivity

aws/sagemaker/groundtruth/worker-activity/[requester-AWSId]-[region]/[timestamp]

/aws/sagemaker/
LabelingJobs

[labeling-job-name]

/aws/sagemaker/
NotebookInstances

[notebook-instance-name]/[LifecycleConfigHook]

/aws/sagemaker/
ProcessingJobs

[processing-job-name]/[hostname]-[epoch_timestamp]

/aws/sagemaker/
studio

[domain-id]/[user-profile-name]/[app-type]/[app-name]

/aws/sagemaker/
TrainingJobs

[training-job-name]/algo-[instance-number-in-cluster][epoch_timestamp]

/aws/sagemaker/
TransformJobs

[transform-job-name]/[instance-id]-[epoch_timestamp]

[notebook-instance-name]/jupyter.log

[domain-id]/domain-shared/rstudioserverpro/default

[transform-job-name]/[instance-id]-[epoch_timestamp]/
data-log
[transform-job-name]/[instance-id]-[epoch_timestamp]/
[container-name provided in SageMaker model] (For
Inference Pipelines)

Note
1. O fluxo de logs /aws/sagemaker/NotebookInstances/[LifecycleConfigHook] é
criado quando você cria uma instância de bloco de anotações com uma configuração de ciclo de
vida. Para obter mais informações, consultePersonalizar uma instância de bloco de anotações
usando um script de configuração do ciclo de vida (p. 308)
2. Para pipelines de inferência, se você não fornecer nomes de contêineres, a plataforma usará
**container-1, container-2** e assim por diante, correspondente à ordem fornecida no modelo
SageMaker.
Para obter mais informações sobre registro de eventos com CloudWatch registrando, consulteO que é a
Amazon CloudWatch Registros?naAmazônia CloudWatch Guia do usuário do.

Registro da Amazon SageMaker API Calls
comAWS CloudTrail
Amazônia SageMaker O é integrado aoAWS CloudTrail, um serviço da que fornece um registro das
ações realizadas por um usuário, função ou umAWSserviço em SageMaker. CloudTrail captura todas
as chamadas de API para SageMaker, com exceção de InvokeEndpointe InvokeEndpointAsync, como
eventos. As chamadas capturadas incluem as chamadas da SageMakerchamadas de console e código
para o SageMaker Operações de API. Se você criar uma trilha, poderá habilitar a entrega contínua de
CloudTrail eventos em um bucket do Amazon S3, incluindo eventos para SageMaker. Se não configurar
uma trilha, você ainda poderá visualizar os eventos mais recentes na CloudTrail Console doHistórico do
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evento. Usando as informações coletadas por CloudTrail, você pode determinar a solicitação que foi feita
para SageMaker, o endereço IP do qual a solicitação foi feita, quem fez a solicitação, quando ela foi feita e
detalhes adicionais.
Para saber mais a respeito CloudTrail, consulte oAWS CloudTrailGuia do usuário do.
Por padrão, os dados de log do são armazenados no CloudWatch Registra indefinidamente. No entanto,
você pode configurar quanto tempo armazenar os dados de log em um grupo de logs. Para obter mais
informações, consulteAlterar retenção de dados de registro em CloudWatch LogsnaAmazônia CloudWatch
Guia do usuário do Logs.

SageMaker Informações sobre o no CloudTrail
CloudTrail está habilitado em seuAWSconta da ao criar a conta do ao criar a conta. Quando a atividade
ocorre na Amazon SageMaker, essa atividade do é registrada em CloudTrail evento junto com
outrosAWSEventos de serviço emHistórico do evento. É possível visualizar, pesquisar e baixar os eventos
recentes em sua conta da AWS. Para obter mais informações, consulte:Visualizar eventos com CloudTrail
Histórico do evento.
Para obter um registro contínuo de eventos em suaAWSconta, incluindo eventos para a Amazon
SageMaker, crie uma trilha do. UMAtrilhaativa CloudTrail para entregar arquivos de log a um bucket do
Amazon S3. Por padrão, quando você cria uma trilha no console, ela é aplicada a todas as regiões da
AWS. A trilha registra em log eventos de todas as regiões na partição da AWS e entrega os arquivos
de log para o bucket do Amazon S3 especificado por você. Além disso, é possível configurar outros
serviços da AWS para analisar mais profundamente e agir sobre os dados de evento coletados nos logs do
CloudTrail . Para obter mais informações, consulte as informações a seguir.
• Visão geral da criação de uma trilha
• CloudTrail Serviços compatíveis e integrações do
• Configuração de notificações do Amazon SNS para o CloudTrail
• Recebendo CloudTrail Arquivos de log de várias regiõeseRecebendo CloudTrailArquivos de log de
várias contas
Tudo SageMaker ações, com exceção de InvokeEndpointe InvokeEndpointAsync, são
registrados por CloudTrail e estão documentados naOperations. Por exemplo, chamadas para
oCreateTrainingJob,CreateEndpointeCreateNotebookInstanceações geram entradas na
CloudTrail arquivos de log do.
Cada entrada de log ou evento contém informações sobre quem gerou a solicitação. As informações de
identidade ajudam a determinar:
• Se a solicitação foi feita com credenciais de usuário raiz ou do AWS Identity and Access Management
(IAM).
• Se a solicitação foi feita com credenciais de segurança temporárias de uma função ou de um usuário
federado.
• Se a solicitação foi feita por outro serviço da AWS.
Para obter mais informações, consulte Elemento userIdentity do CloudTrail .

Operações realizadas pelo ajuste automático de
modelo
SageMaker oferece suporte ao registro de eventos de serviço que não são de API CloudTrail
arquivos de log para trabalhos de ajuste automático de modelos. Esses eventos estão relacionados
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aos seus trabalhos de ajuste, mas não são o resultado direto de uma solicitação do cliente para
a API pública da AWS. Por exemplo, quando você cria um trabalho de ajuste de hiperparâmetros
chamandoCreateHyperParameterTuningJob, SageMaker cria trabalhos de treinamento para avaliar
várias combinações de hiperparâmetros e encontrar o melhor resultado. Da mesma forma, quando você
chama StopHyperParameterTuningJob para interromper um trabalho de ajuste de hiperparâmetros,
o SageMaker pode interromper qualquer um dos trabalhos de treinamento em execução associados. Os
eventos que não são de API para seus trabalhos de ajuste são registrados em CloudTrail para ajudá-lo a
melhorar a governança, a conformidade e as auditorias operacionais e de risco em suaAWSConta da.
As entradas de log resultantes de eventos de serviço não relacionados a API têm um eventType de
AwsServiceEvent em vez de AwsApiCall.

Noções básicas sobre o SageMaker Entradas dos
arquivos de log
Uma trilha é uma configuração que permite a entrega de eventos como registros de log a um bucket
do S3 especificado. CloudTrail os arquivos de log contêm uma ou mais entradas de log do. Um evento
representa uma única solicitação de qualquer origem e inclui informações sobre a ação solicitada, a data
e a hora da ação, os parâmetros de solicitação e assim por diante. CloudTrail os arquivos de log não são
um rastreamento de pilha ordenada das chamadas de API pública. Dessa forma, eles não são exibidos em
uma ordem específica.
O exemplo a seguir é uma entrada de log para a ação CreateEndpoint, que cria um endpoint para
implantar um modelo treinado.
{

}

"eventVersion":"1.05",
"userIdentity": {
"type":"IAMUser",
"principalId":"AIXDAYQEXAMPLEUMLYNGL",
"arn":"arn:aws:iam::123456789012:user/intern",
"accountId":"123456789012",
"accessKeyId":"ASXIAGXEXAMPLEQULKNXV",
"userName":"intern"
},
"eventTime":"2018-01-02T13:39:06Z",
"eventSource":"sagemaker.amazonaws.com",
"eventName":"CreateEndpoint",
"awsRegion":"us-west-2",
"sourceIPAddress":"127.0.0.1",
"userAgent":"USER_AGENT",
"requestParameters": {
"endpointName":"ExampleEndpoint",
"endpointConfigName":"ExampleEndpointConfig"
},
"responseElements": {
"endpointArn":"arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:endpoint/exampleendpoint"
},
"requestID":"6b1b42b9-EXAMPLE",
"eventID":"a6f85b21-EXAMPLE",
"eventType":"AwsApiCall",
"recipientAccountId":"444455556666"

O exemplo a seguir é uma entrada de log para a ação CreateModel, que cria um ou mais contêineres
para hospedar um modelo treinado anteriormente.
{

"eventVersion":"1.05",
"userIdentity": {
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"type":"IAMUser",
"principalId":"AIXDAYQEXAMPLEUMLYNGL",
"arn":"arn:aws:iam::123456789012:user/intern",
"accountId":"123456789012",
"accessKeyId":"ASXIAGXEXAMPLEQULKNXV",
"userName":"intern"

},
"eventTime":"2018-01-02T15:23:46Z",
"eventSource":"sagemaker.amazonaws.com",
"eventName":"CreateModel",
"awsRegion":"us-west-2",
"sourceIPAddress":"127.0.0.1",
"userAgent":"USER_AGENT",
"requestParameters": {
"modelName":"ExampleModel",
"primaryContainer": {
"image":"174872318107.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/kmeans:latest"
},
"executionRoleArn":"arn:aws:iam::123456789012:role/EXAMPLEARN"
},
"responseElements": {
"modelArn":"arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:model/
barkinghappy2018-01-02t15-23-32-275z-ivrdog"
},
"requestID":"417b8dab-EXAMPLE",
"eventID":"0f2b3e81-EXAMPLE",
"eventType":"AwsApiCall",
"recipientAccountId":"444455556666"
}

Monitoramento do acesso aos recursos do usuário
da SageMaker Estúdio
Com a Amazon SageMaker Studio, você pode monitorar o acesso aos recursos do usuário. Para visualizar
a atividade de acesso a recursos, você pode configurarAWS CloudTrailpara monitorar e registrar as
atividades do usuário seguindo as etapas emRegistro na Amazon SageMaker API Calls de API comAWS
CloudTrail.
No entanto, oAWS CloudTrailos registros para acesso a recursos listam apenas a função IAM de execução
do Studio como identificador. Esse nível de registro é suficiente para auditar a atividade do usuário quando
cada perfil de usuário tem uma função de execução distinta. No entanto, quando uma única função de
execução do IAM é compartilhada entre vários perfis de usuário, você não pode obter informações sobre o
usuário específico que acessou oAWSRecursos.
Você pode obter informações sobre qual usuário específico executou uma ação em
umAWS CloudTrailregistre ao usar uma função de execução compartilhada, usando
osourceIdentityconfiguração para propagar o nome do perfil de usuário do Studio. Para obter
mais informações sobre identidade-fonte, consulteMonitorar e controlar ações realizadas com funções
assumidas.

Pré-requisitos
• Instale e configure oAWS Command Line Interfaceseguir as etapas emInstalar ou atualizar a versão
mais recente daAWS CLI.
• Certifique-se de que os usuários do Studio em seu domínio não tenham uma política que lhes permita
atualizar ou modificar o domínio do Studio.
• Todas as funções de execução devem ter as permissões de política de confiança do a seguir:
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• Qualquer função que a função de execução do domínio Studio assuma deve ter
asts:SetSourceIdentitypermissão na política de confiança da seguinte forma.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "sagemaker.amazonaws.com"
},
"Action": [
"sts:AssumeRole",
"sts:SetSourceIdentity"
]
}
]

• Ao assumir uma função com outra função, chamada de encadeamento de funções, faça o seguinte:
• Permissões parasts:SetSourceIdentitysão necessárias na política de permissões da entidade
de segurança que está assumindo a função e na função de destino. Caso contrário, a operação de
assumir função falhará.
• Esse encadeamento de funções pode acontecer no Studio ou em qualquer outro serviço
downstream, como o Amazon EMR. Para obter mais informações sobre encadeamento de funções,
consulteTermos e conceitos das funções.

Habilitar o sourceIdentity
A capacidade de propagar o nome do perfil do usuário comosourceIdentityO no Studio está
desativado por padrão.
Para habilitar a capacidade de propagar o nome do perfil do usuário comosourceIdentity, usar oAWS
CLIdurante a criação e atualização do domínio. Esse recurso está habilitado no nível do domínio e não no
nível do perfil do usuário.
Depois de habilitar essa configuração, os administradores podem visualizar o perfil do usuário naAWS
CloudTraillog do serviço acessado. O perfil do usuário é fornecido comosourceIdentityvalor
nauserIdentityseção. Para obter mais informações sobre como usarAWS CloudTrailregistros com
SageMaker, consulteRegistro na Amazon SageMakerAPI Calls de API comAWS CloudTrail.
Você pode usar o código a seguir para ativar a propagação do nome do perfil do usuário
comosourceIdentitydurante a criação do domínio usando ocreate-domainAPI.
create-domain
--domain-name <value>
--auth-mode <value>
--default-user-settings <value>
--subnet-ids <value>
--vpc-id <value>
[--tags <value>]
[--app-network-access-type <value>]
[--home-efs-file-system-kms-key-id <value>]
[--kms-key-id <value>]
[--app-security-group-management <value>]
[--domain-settings "ExecutionRoleIdentityConfig=USER_PROFILE_NAME"]
[--cli-input-json <value>]
[--generate-cli-skeleton <value>]
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Você pode ativar a propagação do nome do perfil do usuário comosourceIdentitydurante a atualização
do domínio usando oupdate-domainAPI.
Para atualizar essa configuração, todos os aplicativos no domínio devem estar
naStoppedouDeletedestado. Para obter mais informações sobre como parar e desativar aplicativos,
consulteDesligue e atualize os aplicativos do Studio.
Use o código a seguir para ativar a propagação do nome do perfil do usuário comosourceIdentity.
update-domain
--domain-id <value>
[--default-user-settings <value>]
[--domain-settings-for-update "ExecutionRoleIdentityConfig=USER_PROFILE_NAME"]
[--cli-input-json <value>]
[--generate-cli-skeleton <value>]

DesativarsourceIdentity
Você também pode desativar a propagação do nome do perfil do usuário comosourceIdentityusar
oAWS CLI. Isso ocorre durante a atualização do domínio, passando oDISABLEDvalor para o--rolesession-context-configparâmetro como parte doupdate-domainChamada de API.

Note
Para atualizar essa configuração, todos os aplicativos no domínio devem estar
naStoppedouDeletedestado. Para obter mais informações sobre como parar e desativar
aplicativos, consulteDesligue e atualize os aplicativos do Studio.
NoAWS CLI, use o código a seguir para desativar a propagação do nome do perfil do usuário
comosourceIdentity.
update-domain
--domain-id <value>
[--default-user-settings <value>]
[--domain-settings-for-update "ExecutionRoleIdentityConfig=DISABLED"]
[--cli-input-json <value>]
[--generate-cli-skeleton <value>]

Automatização da Amazon SageMaker com a
Amazon EventBridge
Amazônia EventBridge Monitora eventos de alteração de status na Amazon SageMaker. EventBridge
permite que você automatize SageMaker e responda automaticamente a eventos, como uma mudança
no status do cargo de treinamento ou no status do terminal. Eventos de SageMaker são entregues
para EventBridge quase em tempo real. Você pode escrever regras simples para indicar quais eventos
são do seu interesse, e as ações automatizadas a serem tomadas quando um evento corresponder à
regra. Para obter um exemplo de como criar uma regra, consulteAgende um pipeline com a Amazon
EventBridge (p. 3281).
Alguns exemplos de ações que podem ser automaticamente acionadas incluem os seguintes:
• Como invocar uma função do AWS Lambda
• Invocação do Run Command do Amazon EC2
• Retransmissão do evento para o Amazon Kinesis Data Streams
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• Ativação da máquina de estado do AWS Step Functions
• Notificar um tópico do Amazon SNS ou umaAWS SMSfila
SageMaker Eventos monitorados por EventBridge
• Alteração do estado da tarefa de treinamento (p. 3733)
• Alteração do estado do trabalho de ajuste de hiperparâmetros (p. 3734)
• Converter a alteração do estado da tarefa (p. 3735)
• Alteração do estado da extremidade (p. 3736)
• Alteração do estado da grupo de recursos (p. 3737)
• Alteração do do estado da embalagem modelo (p. 3738)
• Alteração do estado da execução da execução (p. 3739)
• Alteração do estado da etapa da etapa (p. 3739)
• SageMaker alteração no estado da imagem (p. 3740)
• SageMaker alteração do estado da versão da imagem (p. 3740)
• Alteração do estado da implantação da implantação da implantação (p. 3741)

Alteração do estado da tarefa de treinamento
Indica uma mudança no status de um SageMaker trabalho de treinamento.
Se o valor de TrainingJobStatus for Failed, o evento conterá o campo FailureReason, que
fornece uma descrição explicando porque o trabalho de treinamento falhou.
{

"version": "0",
"id": "844e2571-85d4-695f-b930-0153b71dcb42",
"detail-type": "SageMaker Training Job State Change",
"source": "aws.sagemaker",
"account": "123456789012",
"time": "2018-10-06T12:26:13Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [
"arn:aws:sagemaker:us-east-1:123456789012:training-job/kmeans-1"
],
"detail": {
"TrainingJobName": "89c96cc8-dded-4739-afcc-6f1dc936701d",
"TrainingJobArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:123456789012:training-job/kmeans-1",
"TrainingJobStatus": "Completed",
"SecondaryStatus": "Completed",
"HyperParameters": {
"Hyper": "Parameters"
},
"AlgorithmSpecification": {
"TrainingImage": "TrainingImage",
"TrainingInputMode": "TrainingInputMode"
},
"RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/SMRole",
"InputDataConfig": [
{
"ChannelName": "Train",
"DataSource": {
"S3DataSource": {
"S3DataType": "S3DataType",
"S3Uri": "S3Uri",
"S3DataDistributionType": "S3DataDistributionType"
}
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},
"ContentType": "ContentType",
"CompressionType": "CompressionType",
"RecordWrapperType": "RecordWrapperType"

}
],
"OutputDataConfig": {
"KmsKeyId": "KmsKeyId",
"S3OutputPath": "S3OutputPath"
},
"ResourceConfig": {
"InstanceType": "InstanceType",
"InstanceCount": 3,
"VolumeSizeInGB": 20,
"VolumeKmsKeyId": "VolumeKmsKeyId"
},
"VpcConfig": {
},
"StoppingCondition": {
"MaxRuntimeInSeconds": 60
},
"CreationTime": "1583831889050",
"TrainingStartTime": "1583831889050",
"TrainingEndTime": "1583831889050",
"LastModifiedTime": "1583831889050",
"SecondaryStatusTransitions": [
],
"Tags": {

}

}

}

Alteração do estado do trabalho de ajuste de
hiperparâmetros
Indica uma mudança no status de um SageMaker trabalho de ajuste de hiperparâmetros.
{

"version": "0",
"id": "844e2571-85d4-695f-b930-0153b71dcb42",
"detail-type": "SageMaker HyperParameter Tuning Job State Change",
"source": "aws.sagemaker",
"account": "123456789012",
"time": "2018-10-06T12:26:13Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [
"arn:aws:sagemaker:us-east-1:123456789012:tuningJob/x"
],
"detail": {
"HyperParameterTuningJobName": "016bffd3-6d71-4d3a-9710-0a332b2759fc",
"HyperParameterTuningJobArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:123456789012:tuningJob/x",
"TrainingJobDefinition": {
"StaticHyperParameters": {},
"AlgorithmSpecification": {
"TrainingImage": "trainingImageName",
"TrainingInputMode": "inputModeFile",
"MetricDefinitions": [
{
"Name": "metricName",
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}

}

}

"Regex": "regex"

]
},
"RoleArn": "roleArn",
"InputDataConfig": [
{
"ChannelName": "channelName",
"DataSource": {
"S3DataSource": {
"S3DataType": "s3DataType",
"S3Uri": "s3Uri",
"S3DataDistributionType": "s3DistributionType"
}
},
"ContentType": "contentType",
"CompressionType": "gz",
"RecordWrapperType": "RecordWrapper"
}
],
"VpcConfig": {
"SecurityGroupIds": [
"securityGroupIds"
],
"Subnets": [
"subnets"
]
},
"OutputDataConfig": {
"KmsKeyId": "kmsKeyId",
"S3OutputPath": "s3OutputPath"
},
"ResourceConfig": {
"InstanceType": "instanceType",
"InstanceCount": 10,
"VolumeSizeInGB": 500,
"VolumeKmsKeyId": "volumeKeyId"
},
"StoppingCondition": {
"MaxRuntimeInSeconds": 3600
}
},
"HyperParameterTuningJobStatus": "status",
"CreationTime": "1583831889050",
"LastModifiedTime": "1583831889050",
"TrainingJobStatusCounters": {
"Completed": 1,
"InProgress": 0,
"RetryableError": 0,
"NonRetryableError": 0,
"Stopped": 0
},
"ObjectiveStatusCounters": {
"Succeeded": 1,
"Pending": 0,
"Failed": 0
},
"Tags": {}

Converter a alteração do estado da tarefa
Indica uma mudança no status de um SageMaker trabalho de transformação em lote.
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Se o valor de TransformJobStatus for Failed, o evento conterá o campo FailureReason, que
fornece uma descrição explicando porque o trabalho de treinamento falhou.
{

}

"version": "0",
"id": "844e2571-85d4-695f-b930-0153b71dcb42",
"detail-type": "SageMaker Transform Job State Change",
"source": "aws.sagemaker",
"account": "123456789012",
"time": "2018-10-06T12:26:13Z",
"region": "us-east-1",
"resources": ["arn:aws:sagemaker:us-east-1:123456789012:transform-job/myjob"],
"detail": {
"TransformJobName": "4b52bd8f-e034-4345-818d-884bdd7c9724",
"TransformJobArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:123456789012:transform-job/myjob",
"TransformJobStatus": "another status... GO",
"FailureReason": "failed why 1",
"ModelName": "i am a beautiful model",
"MaxConcurrentTransforms": 5,
"MaxPayloadInMB": 10,
"BatchStrategy": "Strategizing...",
"Environment": {
"environment1": "environment2"
},
"TransformInput": {
"DataSource": {
"S3DataSource": {
"S3DataType": "s3DataType",
"S3Uri": "s3Uri"
}
},
"ContentType": "content type",
"CompressionType": "compression type",
"SplitType": "split type"
},
"TransformOutput": {
"S3OutputPath": "s3Uri",
"Accept": "accept",
"AssembleWith": "assemblyType",
"KmsKeyId": "kmsKeyId"
},
"TransformResources": {
"InstanceType": "instanceType",
"InstanceCount": 3
},
"CreationTime": "2018-10-06T12:26:13Z",
"TransformStartTime": "2018-10-06T12:26:13Z",
"TransformEndTime": "2018-10-06T12:26:13Z",
"Tags": {}
}

Alteração do estado da extremidade
Indica uma mudança no status de um SageMaker endpoint de inferência em tempo real hospedado.
A seguir, é mostrado um evento com um endpoint naIN_SERVICEestado.
{

"version": "0",
"id": "d2921b5a-b0ad-cace-a8e3-0f159d018e06",
"detail-type": "SageMaker Endpoint State Change",
"source": "aws.sagemaker",
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"account": "123456789012",
"time": "1583831889050",
"region": "us-west-2",
"resources": [
"arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:endpoint/myendpoint"
],
"detail": {
"EndpointName": "MyEndpoint",
"EndpointArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:endpoint/myendpoint",
"EndpointConfigName": "MyEndpointConfig",
"ProductionVariants": [
{
"DesiredWeight": 1.0,
"DesiredInstanceCount": 1.0
}
],
"EndpointStatus": "IN_SERVICE",
"CreationTime": 1592411992203.0,
"LastModifiedTime": 1592411994287.0,
"Tags": {

}

}

}

Alteração do estado da grupo de recursos
Indica uma alteração noFeatureGroupStatusou oOfflineStoreStatusde um SageMaker grupo de
recurso.
{

"version": "0",
"id": "93201303-abdb-36a4-1b9b-4c1c3e3671c0",
"detail-type": "SageMaker Feature Group State Change",
"source": "aws.sagemaker",
"account": "123456789012",
"time": "2021-01-26T01:22:01Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [
"arn:aws:sagemaker:us-east-1:123456789012:feature-group/sample-feature-group"
],
"detail": {
"FeatureGroupArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:123456789012:feature-group/samplefeature-group",
"FeatureGroupName": "sample-feature-group",
"RecordIdentifierFeatureName": "RecordIdentifier",
"EventTimeFeatureName": "EventTime",
"FeatureDefinitions": [
{
"FeatureName": "RecordIdentifier",
"FeatureType": "Integral"
},
{
"FeatureName": "EventTime",
"FeatureType": "Fractional"
}
],
"CreationTime": 1611624059000,
"OnlineStoreConfig": {
"EnableOnlineStore": true
},
"OfflineStoreConfig": {
"S3StorageConfig": {
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}

}

"S3Uri": "s3://offline/s3/uri"
},
"DisableGlueTableCreation": false,
"DataCatalogConfig": {
"TableName": "sample-feature-group-1611624059",
"Catalog": "AwsDataCatalog",
"Database": "sagemaker_featurestore"
}
},
"RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/SageMakerRole",
"FeatureGroupStatus": "Active",
"Tags": {}

Alteração do do estado da embalagem modelo
Indica uma mudança no status de um SageMaker pacote modelo.
{

"version": "0",
"id": "844e2571-85d4-695f-b930-0153b71dcb42",
"detail-type": "SageMaker Model Package State Change",
"source": "aws.sagemaker",
"account": "123456789012",
"time": "2021-02-24T17:00:14Z",
"region": "us-east-2",
"resources": [
"arn:aws:sagemaker:us-east-2:123456789012:model-package/versionedmp-p-idy6c3e1fiqj/2"
],
"source": [
"aws.sagemaker"
],
"detail": {
"ModelPackageGroupName": "versionedmp-p-idy6c3e1fiqj",
"ModelPackageVersion": 2,
"ModelPackageArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:123456789012:model-package/versionedmpp-idy6c3e1fiqj/2",
"CreationTime": "2021-02-24T17:00:14Z",
"InferenceSpecification": {
"Containers": [
{
"Image": "257758044811.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/sagemaker-xgboost:1.0-1cpu-py3",
"ImageDigest":
"sha256:4dc8a7e4a010a19bb9e0a6b063f355393f6e623603361bd8b105f554d4f0c004",
"ModelDataUrl": "s3://sagemaker-project-p-idy6c3e1fiqj/versionedmp-pidy6c3e1fiqj/AbaloneTrain/pipelines-4r83jejmhorv-TrainAbaloneModel-xw869y8C4a/output/
model.tar.gz"
}
],
"SupportedContentTypes": [
"text/csv"
],
"SupportedResponseMIMETypes": [
"text/csv"
]
},
"ModelPackageStatus": "Completed",
"ModelPackageStatusDetails": {
"ValidationStatuses": [],
"ImageScanStatuses": []
},
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"CertifyForMarketplace": false,
"ModelApprovalStatus": "Rejected",
"MetadataProperties": {
"GeneratedBy": "arn:aws:sagemaker:us-east-2:123456789012:pipeline/versionedmp-pidy6c3e1fiqj/execution/4r83jejmhorv"
},
"ModelMetrics": {
"ModelQuality": {
"Statistics": {
"ContentType": "application/json",
"S3Uri": "s3://sagemaker-project-p-idy6c3e1fiqj/versionedmp-p-idy6c3e1fiqj/
script-2021-02-24-10-55-15-413/output/evaluation/evaluation.json"
}
}
},
"LastModifiedTime": "2021-02-24T17:00:14Z"
}
}

Alteração do estado da execução da execução
Indica uma mudança no status de um SageMaker execução do pipeline.
{

"version": "0",
"id": "315c1398-40ff-a850-213b-158f73kd93ir",
"detail-type": "SageMaker Model Building Pipeline Execution Status Change",
"source": "aws.sagemaker",
"account": "123456789012",
"time": "2021-03-15T16:10:11Z",
"region": "us-east-1",
"resources": ["arn:aws:sagemaker:us-east-1:123456789012:pipeline/myPipeline-123",
"arn:aws:sagemaker:us-east-1:123456789012:pipeline/myPipeline-123/execution/
p4jn9xou8a8s"],
"detail": {
"pipelineExecutionDisplayName": "SomeDisplayName",
"currentPipelineExecutionStatus": "Succeeded",
"previousPipelineExecutionStatus": "Executing",
"executionStartTime": "2021-03-15T16:03:13Z",
"executionEndTime": "2021-03-15T16:10:10Z",
"pipelineExecutionDescription": "SomeDescription",
"pipelineArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:123456789012:pipeline/myPipeline-123",
"pipelineExecutionArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:123456789012:pipeline/
myPipeline-123/execution/p4jn9xou8a8s"
}
}

Alteração do estado da etapa da etapa
Indica uma mudança no status de um SageMaker etapa do pipeline.
Se houver uma ocorrência no cache, o evento conterá acacheHitResultcampo.
Se o valor decurrentStepStatuséFailed, o evento contém ofailureReasoncampo, que fornece
uma descrição do motivo pelo qual a etapa falhou.
{

"version": "0",
"id": "ea37ccbb-5e2b-05e9-4073-1daazc940304",
"detail-type": "SageMaker Model Building Pipeline Execution Step Status Change",
"source": "aws.sagemaker",
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"account": "123456789012",
"time": "2021-03-15T16:10:10Z",
"region": "us-east-1",
"resources": ["arn:aws:sagemaker:us-east-1:123456789012:pipeline/myPipeline-123",
"arn:aws:sagemaker:us-east-1:123456789012:pipeline/myPipeline-123/execution/
p4jn9xou8a8s"],
"detail": {
"metadata": {
"processingJob": {
"arn": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:123456789012:processing-job/pipelinesp4jn9xou8a8s-myprocessingstep1-tmgxry49ug"
}
},
"stepStartTime": "2021-03-15T16:03:14Z",
"stepEndTime": "2021-03-15T16:10:09Z",
"stepName": "myprocessingstep1",
"stepType": "Processing",
"previousStepStatus": "Executing",
"currentStepStatus": "Succeeded",
"pipelineArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:123456789012:pipeline/myPipeline-123",
"pipelineExecutionArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:123456789012:pipeline/
myPipeline-123/execution/p4jn9xou8a8s"
}
}

SageMaker alteração no estado da imagem
Indica uma mudança no status de um SageMaker imagem.
{

"version": "0",
"id": "cee033a3-17d8-49f8-865f-b9ebf485d9ee",
"detail-type": "SageMaker Image State Change",
"source": "aws.sagemaker",
"account": "123456789012",
"time": "2021-04-29T01:29:59Z",
"region": "us-east-1",
"resources": ["arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:image/cee033a3-17d8-49f8-865fb9ebf485d9ee"],
"detail": {
"ImageName": "cee033a3-17d8-49f8-865f-b9ebf485d9ee",
"ImageArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:image/cee033a3-17d8-49f8-865fb9ebf485d9ee",
"ImageStatus": "Creating",
"Version": 1.0,
"Tags": {}
}
}

SageMaker alteração do estado da versão da imagem
Indica uma mudança no status de um SageMaker versão de imagem.
{

"version": "0",
"id": "07fc4615-ebd7-15fc-1746-243411f09f04",
"detail-type": "SageMaker Image Version State Change",
"source": "aws.sagemaker",
"account": "123456789012",
"time": "2021-04-29T01:29:59Z",
"region": "us-east-1",
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"resources": ["arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:imageversion/07800032-2d29-48b7-8f82-5129225b2a85"],
"detail": {
"ImageArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:image/a70ff896-c832-4fe8-add6eba25a0f43e6",
"ImageVersionArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:imageversion/07800032-2d29-48b7-8f82-5129225b2a85",
"ImageVersionStatus": "Creating",
"Version": 1.0,
"Tags": {}
}
}

Para obter mais informações sobre os valores de status e seus significados para SageMaker trabalhos,
endpoints e pipelines, consulte os links a seguir:
• AlgorithmStatus
• EndpointStatus
• FeatureGroupStatus
• HyperParameterTuningJobStatus
• LabelingJobStatus
• ModelPackageStatus
• NotebookInstanceStatus
• PipelineExecutionStatus
• StepStatus
• ProcessingJobStatus
• TrainingJobStatus
• TransformJobStatus
Para obter mais informações, consulte o .Amazônia EventBridge Guia do usuário do.

Alteração do estado da implantação da implantação
da implantação
Important
Os exemplos a seguir podem não funcionar em todos os endpoints. Para obter uma lista de
recursos que podem excluir seu endpoint, consulte oExclusions (p. 3013)página.
Indica uma mudança de estado para a implantação de um endpoint. O exemplo a seguir mostra uma
atualização de endpoint com uma implantação canária azul/verde.
{

"version": "0",
"id": "0bd4a141-0a02-9d8a-f977-3924c3fb259c",
"detail-type": "SageMaker Endpoint Deployment State Change",
"source": "aws.sagemaker",
"account": "123456789012",
"time": "2021-10-25T01:52:12Z",
"region": "us-west-2",
"resources": [
"arn:aws:sagemaker:us-west-2:651393343886:endpoint/sample-endpoint"
],
"detail": {
"EndpointName": "sample-endpoint",
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"EndpointArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:651393343886:endpoint/sample-endpoint",
"EndpointConfigName": "sample-endpoint-config-1",
"ProductionVariants": [
{
"VariantName": "AllTraffic",
"CurrentWeight": 1,
"DesiredWeight": 1,
"CurrentInstanceCount": 3,
"DesiredInstanceCount": 3
}
],
"EndpointStatus": "UPDATING",
"CreationTime": 1635195148181,
"LastModifiedTime": 1635195148181,
"Tags": {},
"PendingDeploymentSummary": {
"EndpointConfigName": "sample-endpoint-config-2",
"StartTime": Timestamp,
"ProductionVariants": [
{
"VariantName": "AllTraffic",
"CurrentWeight": 1,
"DesiredWeight": 1,
"CurrentInstanceCount": 1,
"DesiredInstanceCount": 3,
"VariantStatus": [
{
"Status": "Baking",
"StatusMessage": "Baking for 600 seconds
(TerminationWaitInSeconds) with traffic enabled on canary capacity of 1 instance(s).",
"StartTime": 1635195269181,
}
]
}
]
}
}

}

O exemplo a seguir indica uma mudança de estado para uma implantação de endpoint, que está sendo
atualizada com uma nova capacidade em uma configuração de endpoint existente.
{

"version": "0",
"id": "0bd4a141-0a02-9d8a-f977-3924c3fb259c",
"detail-type": "SageMaker Endpoint Deployment State Change",
"source": "aws.sagemaker",
"account": "123456789012",
"time": "2021-10-25T01:52:12Z",
"region": "us-west-2",
"resources": [
"arn:aws:sagemaker:us-west-2:651393343886:endpoint/sample-endpoint"
],
"detail": {
"EndpointName": "sample-endpoint",
"EndpointArn": "arn:aws:sagemaker:us-west-2:651393343886:endpoint/sample-endpoint",
"EndpointConfigName": "sample-endpoint-config-1",
"ProductionVariants": [
{
"VariantName": "AllTraffic",
"CurrentWeight": 1,
"DesiredWeight": 1,
"CurrentInstanceCount": 3,
"DesiredInstanceCount": 6,

3742

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor
Alteração do estado da implantação
da implantação da implantação
"VariantStatus": [
{
"Status": "Updating",
"StatusMessage": "Scaling out desired instance count to 6.",
"StartTime": 1635195269181,
}
]

}

}
],
"EndpointStatus": "UPDATING",
"CreationTime": 1635195148181,
"LastModifiedTime": 1635195148181,
"Tags": {},

Os seguintes status de implantação secundária também estão disponíveis para endpoints (encontrados
naVariantStatusobjeto.
• Creating: criando instâncias para a variante de produção.
Exemplo de mensagem:"Launching X instance(s)."
• Deleting: instâncias de encerramento para a variante de produção.
Exemplo de mensagem:"Terminating X instance(s)."
• Updating: atualizando a capacidade da variante de produção.
Exemplos de mensagens:"Launching X instance(s).","Scaling out desired instance
count to X."
• ActivatingTraffic: ativando o tráfego para a variante de produção.
Exemplo de mensagem:"Activating traffic on canary capacity of X instance(s)."
• Baking: período de espera para monitorar o CloudWatch alarmes na configuração de reversão
automática.
Exemplo de mensagem:"Baking for X seconds (TerminationWaitInSeconds) with
traffic enabled on full capacity of Y instance(s)."
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Guia de referência de API do
Amazon SageMaker
Visão geral
O Amazon SageMaker fornece APIs, SDKs e uma interface de linha de comando que podem ser usados
para criar e gerenciar instâncias de bloco de anotações e treinar e implantar modelos.
• Python SDK para o Amazon SageMaker(Recomendado)
• Referência da API do Amazon SageMaker
• Referência da API do Amazon Augmented AI
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP
• AWS SDK for Python (Boto)
• AWS SDK for Ruby
• Spark do Amazon SageMaker
Você também pode obter exemplos de código do repositório GitHub de blocos de anotações do Amazon
SageMaker.
• Blocos de anotações de exemplo

Modelo de programação do Amazon SageMaker
Fazer chamadas de API diretamente do código é complicado e exige que você escreva código para
autenticar suas solicitações. O Amazon SageMaker fornece as seguintes alternativas:
• Usar o console SageMaker— Com o console, você não escreve nenhum código. Você usa a interface
de usuário do console para iniciar o treinamento ou implantar um modelo. O console funciona bem
para trabalhos simples, nos quais você usa um algoritmo de treinamento integrado e não precisa préprocessar dados de treinamento.
• Modifique o exemplo de notebooks JupyterO SageMaker fornece vários blocos de anotações Jupyter
que treinam e implantam modelos usando conjuntos de dados e algoritmos específicos. Comece com
um bloco de anotações que tenha um algoritmo adequado e modifique-o para acomodar sua fonte de
dados e suas necessidades específicas.
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• Escreva um código de treinamento e inferência do modelo do zero—O SageMaker fornece
váriosAWSIdiomas do SDK (listados na visão geral) e oPython SDK para o Amazon SageMaker, uma
biblioteca Python de alto nível que pode ser usada em seu código para iniciar trabalhos de treinamento
de modelo e implantar os modelos resultantes.
• O SDK Python do SageMaker— Esta biblioteca Python simplifica o treinamento e a implantação
de modelos. Além de autenticar as solicitações, a biblioteca abstrai informações específicas da
plataforma fornecendo métodos simples e parâmetros padrão. Por exemplo:
• Para implantar o modelo, você chama apenas o método deploy(). O método cria um artefato de
modelo SageMaker, uma configuração de endpoint e implanta o modelo em um endpoint.
• Se você usar um script de estrutura personalizada para treinamento de modelo, chame o método
fit(). O método cria um arquivo .gzip do seu script, faz upload dele para um local do Amazon S3
e, depois, o executa para treinamento de modelo e outras tarefas. Para obter mais informações,
consulte Use estruturas Machine Learning, Python e R com a Amazon SageMaker (p. 13).
• OAWSSDKs da— Os SDKs fornecem métodos que correspondem à API do SageMaker
(consulteOperations). Use os SDKs para iniciar um trabalho de treinamento de modelo
programaticamente e hospedar o modelo no SageMaker. Os clientes do SDK autenticam as
solicitações usando as suas chaves de acesso; portanto, você não precisa escrever um código
de autenticação. Eles estão disponíveis em várias linguagens e plataformas. Para obter mais
informações, consulte a lista anterior na visão geral.

DentroConceitos básicos da Amazon SageMaker (p. 35), você treina e implanta um modelo usando um
algoritmo fornecido pelo SageMaker. O exercício mostra como usar as duas bibliotecas. Para obter mais
informações, consulte Conceitos básicos da Amazon SageMaker (p. 35).
• Integre o SageMaker ao seu fluxo de trabalho do Apache SparkO —SageMaker fornece uma biblioteca
para chamar as APIs do Apache Spark. Com ela, você pode usar estimadores baseados no SageMaker
em um pipeline do Apache Spark. Para obter mais informações, consulte Usar o Apache Spark com o
Amazon SageMaker (p. 15).
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Histórico de documentos da Amazon
SageMaker
Alteração

Descrição

Data

Novos recursos re:Invent
2021 (p. 3746)

Os seguintes novos recursos
foram introduzidos no re:Invent
2021.

1.º de dezembro de 2021

• SageMaker Tela
• SageMaker Ground Truth
• SageMaker Recomendador de
inferência
• SageMaker Endpoints sem
servidor
• SageMaker Estúdio do
• SageMaker Notebooks Studio
e Amazon EMR
• SageMaker Compilador de
treinamento
Dados de séries temporais do
Z (p. 3746)

Amazônia SageMaker O
piloto automático aceita séries
temporais como entradas
do modelo. Para obter mais
informações, consulteAmazônia
SageMaker Dados do piloto
automático e tipos de problemas.

25 de outubro de 2021

AWSpolíticas
gerenciadas (p. 3746)

Início do rastreamento das
alterações do SageMaker
políticas gerenciadas.

10 de junho de 2021

Novos recursos re:Invent
2020 (p. 3746)

Os seguintes novos recursos
foram introduzidos no re:Invent
2020.

1º de dezembro de 2020

• Amazônia SageMaker
Pipelines de criação de
modelos
• Automatizar o MLOPs
SageMaker Projetos
• SageMaker Ground Station
• SageMaker Esclarecer
• SageMaker Ground Station
• SageMaker Loja de recursos
• SageMaker Estúdio JumpStart
• Registrar e implantar modelos
com o Model Registry
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• SageMaker Distribuído
• Perfilagem profunda com
SageMaker Depurador
Cadernos do (p. 3746)

SageMaker Cadernos do

28 de abril de 2020

Novos recursos re:Invent
2019 (p. 3746)

Os seguintes novos recursos
foram introduzidos no re:Invent
2019.

3 de dezembro de 2019

• SageMaker Estúdio
• SageMaker Cadernos
do(previsualizar)
• SageMaker Experimentos
• SageMaker Piloto automático
• SageMaker Depurador
• SageMaker Monitor de
modelos
Novos recursos re:Invent
2018 (p. 3746)

Os seguintes novos recursos
foram introduzidos no re:Invent
2018.

28 de novembro de 2018

• Amazônia SageMaker Ground
Truth
• Interface do Amazon Elastic
• SageMaker Recursos emAWS
Marketplace
• SageMaker Pipelines de
inferência
• SageMaker Neo
• Pesquisar Amazon SageMaker
Experimentos
• Aprendizagem por reforço
• Associe repositórios Git a
SageMaker Instâncias de
notebook
• Algoritmo de segmentação
semântico
• Arquivos de manifesto
aumentados em trabalhos de
treinamento
Configuração das instâncias do
caderno (p. 3746)

Use scripts de shell para
1º de maio de 2018
configurar instâncias de notebook
ao criá-las ou iniciá-las. Para
obter mais informações, consulte
Personalizar uma instância de
bloco de anotações.

3747

Amazônia SageMaker Guia do desenvolvedor

Suporte Application Auto
Scaling (p. 3746)

Amazônia SageMaker agora
suporta Application Auto Scaling
para variantes de produção.
Para obter mais informações,
consulteEscalabilidade
automática SageMaker Modelos

28 de fevereiro de 2018

TensorFlow Suporte
MXNet. (p. 3746)

Amazônia SageMaker Agora,
os contêineres de aprendizado
profundo TensorFlow 1.5 e
Apache MXNet 1.0.

27 de fevereiro de 2018

BlazingText algoritmo (p. 3746)

Amazônia SageMaker
O agora oferece suporte
àBlazingTextAlgoritmo

18 de janeiro de 2018

criptografia KMS (p. 3746)

Amazônia SageMaker agora
oferece suporte à criptografia
KMS para hospedar instâncias
e artefatos do modelo de
treinamento em repouso.

17 de janeiro de 2018

CloudTrail apoio (p. 3746)

Amazônia SageMaker O agora
oferece suporteregistrando
comAWS CloudTrail.

11 de janeiro de 2018

Algoritmo de previsão
DeepAR (p. 3746)

Amazônia SageMaker
O agora oferece suporte
àDeepARalgoritmo para previsão
de séries temporais.

8 de janeiro de 2018

SageMaker lançam (p. 3746)

Amazônia SageMaker lançado
no re:Invent 2017.

28 de novembro de 2017
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Glossário da AWS
Para obter a terminologia mais recente da AWS, consulte o glossário da AWS na Referência geral da
AWS.
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As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da
versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.
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